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AS INTERPRETAÇÕES DOS DOCUMENTOS FRANCISCANOS NO DECORRER DO 

SÉCULO XIII.  

 

José Carlos Santos do Carmo - PPGH-UFAL/ Bolsista FAPEAL  

Profª.  Drª Raquel de Fátima Parmegiani- UFAL (Orientadora) 

 

A institucionalização da Ordem Franciscana iniciada por volta de 

1209, data da primeira ida de Francisco a Roma, foi marcada pela 

progressiva aproximação e enquadramento da proposta de vida de 

São Francisco nos moldes institucionais da Igreja. E como reflexo 

da Reforma Gregoriana no qual a Sé Apostólica estava envolvida 

desde o século XI, o grupo minoritário precisou no decorrer de sua 

evolução de um documento normativo que deveria padronizar as 

práticas minoritárias.  

Depois de um período de discussões e experimentações de várias 

regras, São Francisco obteve a aprovação do papado em 1223. No 

entanto o documento que deveria ser o responsável por unificar a 

Ordem acabou sendo direcionada ao campo interpretativo após a 

morte do Poverello, necessitando de um aparato intelectual para 

uma decodificação da experiência franciscana.  

Este trabalho possui como objetivo a utilização de princípios 

metodológicos hermenêuticos, no qual entendemos os documentos 

franciscanos como uma obra aberta, conceito utilizado por 

Umberto Eco que destacou que as obras mesmo finalizadas pelos 

seus autores, são possíveis de outras leituras quando colocadas 

em contextos diferentes e sob a ótica cultural e experiências dos 

indivíduos. Logo as interpretações em torno dos documentos 

franciscanos ocorreram devido ao emprego de diferentes chaves de 

leituras que foram responsáveis por uma melhor esquematização do 

texto de acordo com o interesse das instituições e dos 

indivíduos, visto que a Igreja decifrou a regra por meio de 

conceitos jurídicos e os frades espirituais utilizam a teologia 

para reler a obra de São Francisco de Assis.   

 

Palavras-chave: Documentos Franciscanos; Interpretação; 

Leitura.  
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AS INTERPRETAÇÕES DOS DOCUMENTOS FRANCISCANOS NO DECORRER DO 

SÉCULO XIII.  

 

 

O processo de institucionalização da Ordem Franciscana do 

transcorrer do século XIII foi produto de uma imposição 

institucional da Igreja que desde o século XI, com a Reforma 

Gregoriana, tentava estabelecer sua autoridade sobre a 

cristandade. Tal controle também se estendia aos grupos 

religiosos que surgiram neste período. Dessa forma de acordo com 

Foucault (1999, pp. 8-9) a tentativa de controlar os discursos 

religiosos fazia se necessária, pois como destacou Michel 

Certeau (1982, p. 246), as falas dos indivíduos devem estar 

vinculados a instituições, logo as práticas que fugiam do 

controle da Sé Romana precisam ser quadradas dentro de campo 

discursivo estabelecido.  

São Francisco e sua Ordem se encaixavam nesta realidade, 

pois seu projeto de viver segundo a forma do santo evangelho, 

precisava passar por um processo de institucionalização, ou 

seja, deveria estar estabelecida de acordo com a mentalidade 

jurídica de Roma que com a Reforma estava em ascensão no século 

XIII. Segundo Raul Manselli (1997, p. 73) Francisco não queria 

ser nem monge, nem sacerdote, nem herege, ele desejava ser filho 

da Igreja, no momento em que, tendo escolhido Deus como Pai e os 

homens como irmãos, devia trabalhar pela própria salvação e pela 

dos outros. 

Era sob esta indefinição institucional que Roma precisava 

trabalhar, pois em um período onde a Sé Apostólica tinha seus 

dogmas e estrutura criticados por movimentos religiosos que 

estavam no limite entre a heresia e a ortodoxia, era de 

fundamental importância uma aproximação e controle do papado sob 

estes grupos que possuíam um  modelo de vida baseado na estrutura 

fraternal e que fugia de seu controle religioso, visto que as 
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relações hierárquicas estavam dispostas de forma mais horizontal 

que vertical, ou seja, possuía uma certa igualdade em seu 

interior.  

O primeiro passo para a institucionalização dos frades 

menores deu-se em 1209 quando São Francisco dirigiu-se ao papa 

Inocêncio III para que o pontífice reconhecesse seu modelo de 

vida, pedido este que foi aceito no mesmo ano. Enquanto o número 

de membros da fraternidade era pequeno, sua estrutura também era 

simples, mas a partir das primeiras expansões destes religiosos 

por toda a Europa que de acordo com Merlo (2005, pp. 58-59) deu-se 

por volta de 1216 na Itália e 1217 na Península ibérica, França, 

Alemanha e Hungria, a estrutura fraternal e o carisma de São 

Francisco mostraram-se insuficientes para controlar os irmãos 

menores.  

Era necessário uma melhor organização da fraternidade e 

essa sistematização apenas ocorreria com a adesão de uma 

documento com um conteúdo jurídico que seria responsável por 

normatizar as práticas franciscanas de acordo com o direito 

canônico que estava em desenvolvimento desde a reforma da Igreja. 

Deve destacar que a aderência a uma regra também deve ser 

entendida como um ajustamento dos grupos religiosos que surgiram 

no século XIII ao IV Concílio de Latrão de 1215 que deliberou que 

as novas ordens religiosas que viessem a surgir deveriam adotar 

uma regra já aprovada pela igreja. Esse comando foi acatado por 

São Domingos que aderiu a regra de santo Agostinho, mas Francisco 

que já havia obtido sua aprovação de vida desde 1209, se propôs a 

escrever sua regra para sua Ordem. 

Sabemos que até a produção da regra de 1223 que foi aprovada 

por Honório III, outros textos foram apresentados nos capítulos 

gerais, porém mostraram-se inadequados ao crescimento da 

fraternidade, entre os escrito negados podemos destacar o 

escrito de 1221 que para Vauchez (2009, p. 145) não foi concebido 

como um escrito jurídico, mas como um memorial de princípios 
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fundamentais da vida minoritária. Assim podemos inferir que o 

texto da Regra bulada foi aprovado devido seu conteúdo condizer 

com a mentalidade jurídica presente na Sé Romana. Na passagem do 

documento de 1221 caracterizado como portador da espiritualidade 

franciscana ao de 1223 que possuía um conteúdo jurídico, 

encontramos a interferência da Igreja através do cardeal 

Hugolino, segundo Le Goff (2017, p. 86) o bispo de Óstia realizou 

retoques no texto antes que fosse apresentado a Honório III para 

sua aprovação.   

O fato do texto de 1221 não ter sido aprovado pelos frades 

reunidos no capítulo geral daquele ano, necessitando de uma nova 

reescrita da Regra, nos evidencia a pluralidade de grupos que 

existiam no interior do grupo minoritário. Para Odulfo Van (2001, 

pp. 68-69) a chegada dos universitários ligados ao campo da 

teologia e do direito que eram portadores de uma cultura letrada 

no segundo decênio do século XIII, sinalizou para a 

inevitabilidade de superar a primeira fase da história dos frades 

no que se refere a uma organização e hierarquia mais objetiva, 

pois havia um ideal de vida por parte de São Francisco, mas 

faltava uma organização para viver tal projeto. Desse modo estes 

homens letrados enquanto intelectuais e religiosos deveriam ter 

melhor definidas as suas práticas que estavam entre os estudos e a 

oração, logo os irmãos cultos mostravam-se insatisfeitos com o 

teor radical e o modelo primitivo da fraternidade.  

Podemos observar que enquanto São Francisco estava vivo, já 

existia certa dificuldade de manter o teor de seu projeto 

original, principalmente no momento em que seu grupo expandiu e 

precisava ter melhor definida as práticas pauperísticas dos 

frades menores. O crescimento dos irmãos levou o Poverello a 

escrever e experimentar várias regras até a produção de um texto 

final.  No entanto a partir da morte do Assisense, a ordem que 

sempre foi marcada por uma heterogeneidade social e intelectual, 

reafirmou as dificuldades que existiam em torno do modelo de vida 
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franciscano, necessitando dessa forma recorrer aos pontífices do 

período para uma melhor apreensão dos escritos deixados pelo 

fundador do grupo minoritário.  

Após a morte de São Francisco, iniciou-se um período de 

discussões em torno dos escritos deixados por ele, que eram 

compostos pela Regra e o Testamento que foi produzido em 1226. A 

tentativa de observância dos documentos acabou dividindo a Ordem 

em dois grupos distintos, os frades espirituais que desejavam 

realizar uma leitura literal dos documentos deixados pelo 

Assisense e os frades comunidades que eram favoráveis a uma 

interpretação mais flexível dos ideais de São Francisco. A 

impossibilidade de observar os documentos levaram a necessidade 

de interpretá-los no intuito de esclarecer o teor de vida contido 

em tais escritos, logo em 1230 durante o governo do ministro João 

Parente, foi enviado um grupo de irmãos menores a presença do papa 

Gregório IX para resolver as dúvidas que giravam em torno de tais 

escritos.  

Gregório IX eleito papa em 1227 foi cardeal protetor da 

ordem e havia aconselhado Francisco da importância da redação de 

uma regra para normatizar as práticas minoritárias e foi 

justamente este argumento que ele utilizou para que pudesse 

realizar suas considerações em torno da Regra. Na ocasião em que 

foi apresentada ao pontífice as dificuldades que se estabeleciam 

em torno dos escritos franciscanos, sua justificativa foi 

afirmar que ele possuía grande familiaridade com o Poverello, 

consequentemente possuía conhecimento sobre as intenções do 

Assisense, pois havia convido com Francisco no momento de redação 

da Regra.  

Gregório IX, portanto se colocava como uma testemunha 

importante para decodificar a experiência franciscana, o ato de 

se apresentar como uma pessoa que conviveu com Francisco, ouviu e 

viu suas ações, lhe conferia autoridade para falar sobre o texto 

que precisava de uma interpretação dos pontos duvidosos. Deve-se 
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destacar que a fórmula que o papa utilizou ao afirmar que conviveu 

com Francisco, se enquadra em uma autodesignação de testemunha. O 

ato de autodeclarar que presenciou um fato é de fundamental 

importância para legitimar os discursos, pois como salientou 

Paul Ricouer (2007, p. 172) é através da expressão “eu estava lá” 

que o declarante utiliza, que cria-se um laço entre a coisa 

passada e a presença do narrador nos locais em que os fatos se 

passaram, conferindo dessa forma autenticidade e credibilidade 

aos testemunhos dos indivíduos. 

 François Hartog (2013, pp. 203-228) também destacou a 

importância da autoridade das testemunhas, segundo ele tanto os 

homens que presenciaram os fatos ou os escutaram são importantes 

para a autenticidade dos testemunhos. Deve-se destacar que esta 

questão de autoridade testemunhal não se aplicava apenas ao 

papado, mas também aos frades espirituais que conviveram com 

Poverello e se sentiam herdeiros dessa experiência, logo o fato 

de ter convivido com ele, também tornava esses indivíduos 

portadores de memória e resistentes as mudanças no interior da 

Ordem.  

Como podemos verificar, as testemunhas foram um dos 

mecanismos utilizados para legitimar e autenticar as 

interpretações dos documentos franciscanos no século XIII, pois 

esses indivíduos eram entendidos como portadores da memória e da 

experiência franciscana. Porém as interpretações dos escritos 

deixados por São Francisco não dependiam apenas da testemunhas, 

as explanações dos textos franciscanos dependiam  também das 

chaves de leitura que seriam utilizadas nos documentos do 

Poverello, no século XIII, a explicações em torno da documentação 

do fundador da Ordem encontrava-se em dois conceitos que são 

centrais na história da Ordem Franciscana, que são os termos 

jurídico e teológico.  

Essa ambivalência de conceitos que foram utilizados para 

uma releitura da Regra e do Testamento de São Francisco nos 
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evidencia como destacou Umberto Eco (2005, p. 40) que a obra 

quando separada se seu autor e inserida em outros contextos 

abria-se um leque infinito de interpretações. Ainda segundo Eco 

(1997, p. 43) em seu livro intitulado obra aberta, ele afirma que 

o autor ao produzir uma obra, organiza seu material em seções onde 

o leitor possa compreendê-la como foi pensada originalmente, no 

entanto cada leitor traz consigo uma individualidade, 

determinada cultura, tendências e preconceitos pessoais, logo a 

leitura é colocada sob a ótica destes indivíduos e sofrem todas 

essas influências, para este filósofo as interpretações dos 

sujeitos são válidas uma vez que apesar da multiplicidade de 

interpretações a obra não deixa de existir, apenas se ressaltam 

aspectos e ressonâncias que não foram observadas anteriormente.  

A esta dialética entre o texto e as questões individuais que 

lhes são postas, Eco empregou o conceito de obra aberta, pois ele 

entendia que a obra pode ser passível de interpretações 

diferentes, sem que alterasse totalmente o seu conteúdo, a 

interpretação neste caso está ligada aos contextos que são os 

responsáveis por fazerem uma obra reviver dentro de diversas 

perspectivas. É, portanto dentro desta ótica que os documentos 

franciscanos devem ser interpretados de acordo com contextos 

diferentes e com os interesses que os grupos no interior da ordem 

possuíam em promover novas interpretações dos escritos do 

Poverello.  

As releituras da regra como verificamos se davam por meio de 

dois processos, o primeiro era o de autenticidade da testemunha, 

o segundo era uma interpretação por meio dos suportes 

intelectuais e culturais de cada período que com suas chaves de 

leituras possibilitavam as interpretações dos documentos, era 

por meio da aplicação de conceitos empregados pelos homens que as 

exposições dos textos franciscanos se realizavam, no século XIII 

as fórmulas utilizadas para tais leituras giravam em torno dos 

conceitos teológicos e jurídicos que eram as chaves de 
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interpretações dos escritos e viabilizavam as releituras e usos 

dos textos.  

O conceito teológico possui lugar central na documentação e 

história franciscana, a relação São Francisco e Cristo, 

encontrava-se presente desde a descoberta do projeto de vida 

minoritário, o modo de vida do Poverello e de seus adeptos esta 

diretamente vinculada a ideia de Christum sequi que fazia parte 

da mentalidade religiosa do século XII ao XIII como destacou 

Giovanni Micolli (2015, p. 49), logo uma das leituras que são 

realizadas principalmente pelo grupo dos frades espirituais que 

desejam uma observância dos escritos franciscanos está ligado à 

experiência do filho de Deus, que era à base da espiritualidade de 

Francisco que havia se apropriado das narradas dos evangelhos 

para concretizar sua experiência religiosa. Deve-se destacar que 

por apropriação utilizamos o conceito de Roger Chartier (1988, p. 

24) que mostrou que a relação entre o texto e o leitor pode 

corresponder a uma reconfiguração da própria existência. 

Para Crocoli (2013, p. 34) uma leitura teológica-espiritual 

trazia à tona a profunda afinidade com a contemplação humana de 

Cristo, logo a prática da pobreza mostrava-se como um tema caro 

para os espirituais, visto que ela é o meio pelo qual se poderia 

aproximar da experiência de Cristo.  Esta interpretação se 

limitou apenas as questões espirituais, ou seja, estava 

vinculada ao âmbito religioso. Os documentos franciscanos tanto 

a Regra como o Testamento eram fruto de uma experiência pessoal 

entre Cristo e o Poverello como destacado no Testamento (2004, 

pp. 188-191), e por ser fruto de tal relação às interpretações no 

campo teológico não permitem nenhuma prática hermenêutica.  

 Segundo Francisco sua Regra deveria ser entendida da forma 

que foi escrita, sua intenção era que seus textos fossem lidos de 

modo simples e claro, não sendo necessários esquemas 

intelectuais para sua interpretação, seus escritos possuíam como 

objetivo produzir o leitor-modelo, que segundo Eco (2005, p. 11) 
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era o indivíduo que lia a obra como ela foi feita para ser lida. 

Supomos dessa forma que para Francisco a chave de leitura da Regra 

estava em uma operação santa, ou seja, a leitura de seus 

documentos estava estritamente ligada ao campo religiosa e 

espiritual.  

Em contrapartida a uma explanação teológico-espiritual, 

encontramos uma interpretação jurídica dos documentos 

franciscanos no decorrer do século XIII. Como destacamos 

anteriormente o século XIII, foi um período marcado pela ascensão 

do direito canônico e de práticas jurídicas por parte da Sé Romana 

que devido a Reforma Gregoriana definia-se como uma instituição 

autônoma, logo com a separação entre os clérigos e a laicos que 

era dos objetivos lançados pelos reformadores, a Igreja 

separava-se do estado tornando-se independente e necessitando 

dessa forma de respaldo nas leis e em sistemas normativos 

próprios. De acordo com Jacques Chiffoleau (2017, p, 384) os 

gregorianos fizeram da Igreja uma “instituição à parte”, que 

produzia normas e legitimidade novas, ou seja, a Igreja criou um 

espaço e uma esfera jurídica específica. 

O conceito jurídico foi à principal chave de leitura 

utilizada pelo papado para interpretar o Testamento e a Regra, 

este modo de interpretação dos escritos franciscanos estava 

diretamente ligado a Igreja, que fazia suas exposições da Regra e 

Testamento por meio de bulas papais que possuíam como objetivo 

acabar com os conflitos que existiam em torno de tais documentos. 

A atuação da Sé Romana nas explicações dos textos do Poverello 

estava conectada com as práticas jurídicas.  Neste caso as bulas 

Bula Quo Elongati de Gregório IX de 1230 e a  Exiit Qui Seminat de 

Nicolau III de 1278, devem ser entendidas como mecanismos 

intelectuais jurídicos, visto que são fruto de debates em torno 

dos principais temas relacionados a identidade franciscana.  

O primeiro documento datado de 1230 abriu os 

questionamentos afirmando que os frades possuíam dúvidas se 
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deveriam observar o Testamento escrito por São Francisco em 1226, 

a este respeito o papa Gregório IX negou o valor de tal documento 

enquanto escrito legislativo, uma vez que São Francisco não 

poderia impor este escrito com o peso de lei sem antes consultar 

os irmãos, principalmente os ministros, o segundo argumento 

utilizado para este questionamento diz respeito à ideia de 

autoridade, uma vez que a Ordem franciscana estava baseada em 

princípios de igualdade, sendo assim um individuo não poderia 

impor algo a outro. 

Em relação à observância do Evangelho, o papa define que 

apenas os conselhos contidos na regra devem ser respeitados, na 

questão do dinheiro ocorreu uma definição na atuação dos amigos 

espirituais, no caso das propriedades foi aplicado o conceito de 

uso, conceito este que manteve a proibição dos franciscanos de 

obter propriedades, mas eles poderiam fazer o uso de utensílios 

que não fossem contrários a pobreza, o conceito de uso deve ser 

entendido como uma prática jurídica que visava acabar com os 

dilemas relacionados às necessidades dos frades, sem que eles 

abrissem mão da prática pauperística.  

A bula segue atribuindo autoridade apenas aos ministros 

gerais para autorizar os irmãos a pregarem, exceto os formados em 

teologia e no ofício da pregação que estavam isentos de tal 

autorização, na questão das lideranças o papa ainda destaca que 

somente os ministros provinciais podem receber novos adeptos a 

Ordem. No caso de eleição de um novo ministro o pontífice afirmou 

que nem todos os custódios deveriam participar do Capítulo de 

Pentecostes, os custódios devem escolher um deles para 

acompanhar os ministros provinciais no capítulo destinado a 

escolha de um novo governador do grupo minoritário, por fim o 

pontífice reforçou a proibição de adentrar em mosteiros 

femininos.  

O documento de Nicolau III de 1278 também se propunha a 

esclarecer as dúvidas dos frades em relação aos pontos duvidosos 
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da Regra e afirmava com esta bula acabaria com as contendas em 

relação aos escritos franciscanos por meio de uma interpretação 

perfeita. Em muitos aspectos esta bula é semelhante com a de 

Gregório IX, como na questão da negação do Testamento em quanto 

fonte legislativa, o respeito apenas aos conselhos evangélicos 

que estavam contidos no documento normatizador, negação da 

propriedade, a possibilidade da relação com o dinheiro por meio 

de intermediários e a questão de visitas aos mosteiros femininos 

que continuou sendo proibida.  

No entanto este documento trazia alguns outros problemas 

como o recebimento de heranças por parte dos irmãos, e como estes 

deveria agir em caso de falecimento do doador, a questão das 

sobras das esmolas e como deveriam ser utilizadas para as 

necessidades dos frades, além disso foi explanado sobre a questão 

do trabalho onde o pontífice afirmava que os frades que 

dedicavam-se ao trabalho espiritual não estavam obrigados ao 

trabalho manual e abordou também a questão das vestimentas onde 

afirmava-se que os menores poderiam usar várias túnicas com a 

aprovação dos ministros e custódios.  

Neste documento também são apresentados conceitos novos 

como o “uso de fato” de objetos, onde colocava os frades na 

posição de usuários das coisas e enquanto usuários deveriam fazer 

um uso moderado, ou seja, um uso pobre dos objetos de acordo com as 

necessidades dos frades, uma vez que os irmãos não tinham 

direitos sobre tais. Outra questão resolvida com a interpretação 

jurídica foi a Sé Romana colocar sob sua jurisdição todos os bens 

que a Ordem recebesse, acabando com os questionamentos em relação 

a alguma propriedade que viesse a ser considerada minoritária. 

Dessa forma podemos presenciar que os documentos papais 

tinham um caráter legislativo, ou seja, peso de lei, que tentava 

normatizar as práticas minoritárias em conformidade com o 

direito canônico, logo o papado por meio de sua jurisdição visava 

conferir legalidade as práticas dos frades menores que já estavam 
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inseridos na estrutura eclesiástica e também mantinham relações 

com as camadas sociais. 

 As interpretações que o papado realizou em torno da Regra 

demonstravam de acordo com Merlo (2005, p. 110) que a intenção de 

ler a Regra de forma simples como destacou Francisco não fazia 

sentido no campo da interpretação jurídica, pois o comando que o 

Assisense realizou em seu Testamento de proibir qualquer 

comentário e interpretação da Regra, que deveria ser lida de modo 

simples, não encontrou respaldo no campo do direito, pois o 

Testamento não possuía legalidade para se impor como lei aos 

demais indivíduos da Ordem, visto não ter sido apresentado e 

aprovado pelos demais ministros. Além do mais quando a escrita 

simplificada de Francisco era colocada sob a ótica escolástica 

que a analisava por meio do binômio semântico-jurídico, o 

documento mostrava-se complicado de ser compreendido, sendo 

necessária uma leitura mais intelectual dos textos deixados pelo 

Poverello.  

Com a necessidade intelectual de leitura da Regra no campo 

jurídico foi preciso recorrer em alguns momentos aos magistri 

para uma melhor análise do conteúdo do documento no intuito de 

sanar as questões presentes no documento normatizador do grupo 

minoritário. Um das exposições realizadas pelos frades de alta 

cultura foi a Expositio Quatuor  Magistrotum Super Reguluam 

Fratrum Minorum (OLIGER, 1950, pp. 6-157) que foi um documento 

consultivo produzido no governo do ministro Aimão Faversham por 

mestres do studium parisiense, entre os produtores estavam 

Alexandre de Hales, João de Rupella. Os magistri basearam-se na 

autoridade da bula Quo Elongati de Gregório IX, ao afirmar que 

este papa já havia esclarecido algumas dúvidas em relação à 

Regra, porém mesmo as exposições do pontífice ocorriam algumas 

dúvidas intelectuais. Dessa forma este documento se propôs a 

realizar um debate em torno de conceitos que continuavam 

suscitando questionamentos nos frades.  
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Entre diversos problemas abordados na Expositio Quatuor 

Magistrotum Super Reguluam Fratrum Minorum, podemos destacar os 

problemas apresentados pelos irmãos estava em torno do conceito 

de necessidade. Os intelectuais parisienses ao se depararem com o 

problema da utilização dos calçados pelos frades afirmaram que a 

necessidade não é determinada de um único modo, mas muitos, às 

vezes ela pode ser determinada segundo estado pessoal, porque o 

indivíduo é fraco ou debilitado ou ainda pode ser estabelecida 

segundo o tempo, porque o frio é violento, logo os problemas 

cotidianos dos frades devem ser interpretados dentro de seus 

respectivos contextos.  

Outra questão esclarecida pelos autores da expositio 

encontra-se no entendimento do que significava o dinheiro, para 

eles esta questão não estava diretamente liga as moedas que eram 

proibidas e só poderiam ser utilizadas por intermédio de outros, 

mas também aos objetos, os magistri afirmaram que quando se 

recebia um objeto com a intenção de vender, esses objetos 

deveriam ser entendidos como dinheiro visto que poderiam ser 

comercializados e convertidos em quantias. Dessa forma para 

estes intelectuais o conceito de dinheiro deve se estender a 

todas as coisas úteis aos homens visto que os objetos que podem 

possuir determinado preço nas negociações como o ouro e a prata.  

A ideia de pobreza também é um bom exemplo para entendermos 

como a Regra foi direcionada ao campo interpretativo e precisava 

de esclarecimentos em torno de conceitos que eram importantes 

para a identidade franciscana. A pobreza foi abordada pelos 

magistri para responder a que pobreza os frades eram obrigados a 

observar. Para eles existem duas maneiras onde poderia ser 

encontrada a prática da pobreza, a primeira foi denominada 

pobreza incompleta, onde os pobres de espírito não retêm 

excedentes, possuindo apenas o necessário para sobreviver, a 

segunda diz respeito à negação de qualquer excedente, por ser 

mais radical, os irmãos se colocavam na dependência da provisão 
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divina, está prática recebe o nome de pobreza mendicante e era 

justamente ela que estava vinculado a Ordem Franciscana.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

Concluímos, portanto que os documentos franciscanos em meio 

à impossibilidade de uma leitura simples, necessitavam de 

mecanismos intelectuais para uma melhor interpretação, a Regra 

deveria ser entendida como uma obra aberta a diversas releitura 

por parte dos frades, que se colocavam a interpretá-la por meio de 

chaves de leitura que no século XIII eram os conceitos jurídicos e 

teológicos . Mas as interpretações não poderiam ser realizadas 

por qualquer indivíduo, apenas pelos que possuíam autoridade 

para tal atividade, logo a fórmula “eu estava lá” utilizada pelas 

testemunhas, tornavam os papas Gregório e Nicolau investidos de 

tal autoridade por ter presenciado a experiência do Poverello, 

isto também se aplicava aos frades espirituais que conviveram com 

São Francisco e possuíam legitimidade para realizar uma 

releitura dos escritos do Assisense e se colocar como resistentes 

as mudanças no interior da Ordem.  
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QUI ENIM BENE FACIT EX DEO EST, QUI MALE FACET NON NOVIT DEUM” 

RETRATAR LA VIOLENCIA EN LA ORDEN DE LOS FRAILES MENORES.  

Paula Castillo (Untref-Unipd)  

 

El manuscrito 1167 de la Biblioteca Nazionale de Roma, datado a 

inicios del siglo XV, incorpora una vulgarización de la obra más 

famosa de fray Angelo Clareno: el Liber Chronicarum sive 

tribulationum ordinis minorum. El autor, a comienzos del siglo 

XIV, se propuso reconstruir la historia de la Orden de los menores 

desde Francisco hasta sus días, con una lectura dicotómica de su 

propia historia: por un lado, se encontrarían los verdaderos 

seguidores del padre fundador, y por otro, aquellos que 

traicionaron sus intenciones y su religio. En dicho manuscrito, 

no solamente se incorpora la obra completa del fraile, sino que se 

agregan quince miniaturas que representan diversas escenas. El 

objetivo de esta intervención es analizar los episodios de 

violencia, martirio y encierro que describe el fraile del grupo 

“espiritual” y la forma en que se representan estas situaciones 

en imágenes.  

Las situaciones extremas –verídicas o no– obligan al autor y al 

ilustrador a crear nuevas categorías, nuevos modos de 

representarlas. Las practicas discursivas y las practicas no 

discursivas son ambas reales, son fragmentos de realidad. 

Estudiar las representaciones es, también, examinar las 

relaciones de fuerza que se estaban disputando en el interior de 

la Orden. Con este fin, se utilizarán herramientas cualitativas 

del análisis del discurso que entendemos centrales para poder 

determinar la naturaleza del relato, su intención y el universo 

de representaciones que plasma. A través de este instrumento nos 

centraremos en el estudio del campo semántico, del análisis de 

las alegorías y construcciones narrativas y artísticas.  

 

Palavras-chave: Orden de los frailes menores, violencia, Angelo 

Clareno. 
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“QUI ENIM BENE FACIT EX DEO EST, QUI MALE FACET NON NOVIT DEUM” 

RETRATAR LA VIOLENCIA EN LA ORDEN DE LOS FRAILES MENORES. 

 

Historia septem tribulationum ordinis minorum o Liber 

Chronicarum sive tribulationum Ordinis Minorum es la obra más 

conocida del Angelo Clareno1 (1255 aprox.- 1337). Como ambos 

títulos insinúan, la crónica pretender reconstruir la historia 

de la Orden desde Francisco a los tiempos presentes de Clareno y 

lo hace en siete capítulos o tribulaciones, cada una 

comprendiendo un periodo temporal y signada por un conjunto de 

sucesos o persecuciones específicas. La obra de Angelo Clareno se 

alberga en alrededor de catorce códices y ha tenido varias 

traducciones a la lengua vulgar, particularmente entre los 

siglos XIV al XVI, siete de ellas se encuentran completas y tres 

con mutilaciones. Es muy probable que las vulgarizaciones de la 

obra hayan circulado en los ambientes de la observancia como es el 

caso del manuscrito del códice llamado “Vicentino” de 1538 

(ROSSINI, 1999, p. 26) y también en los espacios intelectuales 

florentinos (LODONE, 2012).  

                                                           
1
 Pietro di Fassobrone habría ingresado a la Orden de los frailes menores 

alrededor de 1270. Ni bien llegado a ésta se habría asociado con los frailes 
rigoristas de la Marca de Ancona y como resultado del enfrentamiento de estos 
con los frailes de la dirigencia de la orden fue encarcelado por alrededor de 
diez años para ser liberado finalmente por Raimundo Gaufridi. Luego de su 
liberación, para evitar conflictos fue enviado a Armenia para realizar tareas 
de evangelización. Allí permaneció cuatro años hasta que nuevamente vuelven a 
sufrir persecuciones por las cuales se vio obligado a retornar a Italia. 
Inmediatamente, asumió la dirección pontificia Pedro de Morrone, Celestino V, 
que recibió al grupo de frailes rigoristas y los puso bajo su protección 
creando una nueva orden religiosa con el objetivo de que puedan proseguir su 
intención de cumplir fielmente la regla y el testamento de Francisco. La 
naciente organización adoptó el nombre de Pauperes eremitae domini Celestini. 
Pero los tiempos benignos duraron poco ya que en el mismo año (1294) Celestino 
V dimite controversialmente del trono papal y deja su lugar a Bonifacio VIII. 
Allí comienza una nueva etapa para Angelo Clareno y su grupo y reaparece el 
exilio en Grecia, para luego retornar a Italia alrededor de 1307. Entre 
octubre de 1311 y mayo de 1312 asiste al concilio de Vienne para representar a 
los frailes espirituales en los debates frente a los de la comunidad. Sabemos 
que entre 1318 y 1334 se asentó en Subiaco, luego perseguido por la inquisición 
se refugió en Basilicata, para morir en Santa María de Aspro en 1337. 
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El manuscrito 1167 de la Biblioteca Nazionale de Roma2 

alberga no sólo la obra completa del fraile espiritual en 

pergamino –cualidad particular– sino que además posee quince 

ilustraciones, constituyéndose de esa manera, en el único 

manuscrito ilustrado de la obra, datado a inicios del siglo XV. En 

este sentido es de vital importancia destacar que al estudiar 

este manuscrito nos enfrentamos –al menos– a tres registros o 

niveles semánticos e interpretativos: primero, y como fuente 

original, tenemos la obra escrita por el mismo Clareno en latín; 

luego, la traducción al vulgar del texto que pudo haber realizado 

el mismo copista o haberlo copiado de un manuscrito ya traducido –

lo más probable–; y por fin, hallamos la interpretación gráfica 

del ilustrador que realiza a partir del texto que tiene a 

disposición.  

Inicios del siglo XV es un período que necesita una especial 

contextualización ya que se haya signado por el surgimiento de 

dos corrientes de la Orden: los conventuales y los llamados 

observantes, cuya existencia fue aprobada por el pontífice León X 

en 1517. Los observantes buscaban, particularmente, “observar” 

la Regla de san Francisco ya que veían en los frailes de la 

comunidad –o conventuales– demasiados excesos (MERLO, 2012, pp. 

277-293). Los frailes observantes construirán su propia 

genealogía remontándose a ciertos aspectos que también 

enarbolaban los espirituales de Clareno. Retomar la construcción 

histórica propuesta por el líder de los espirituales adopta un 

matiz particular en dicho contexto: la propaganda para defender a 

los frailes perseguidos, que querían continuar con el 

“franciscanismo primitivo” podría haber sido uno de los 

objetivos.  

Un elemento significativo para tener en cuenta respecto a la 

circulación y usos de este manuscrito es el testimonio de Isidoro 

                                                           
2
 En el año 1933 la Biblioteca Nazionale adquiere dicho manuscrito por setenta 

y siete mil libras a un anticuario.  
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Affò (1741-1797) que en su vida de fray Elías de Cortona comenta 

haber consultado, a fines del 1700, una vulgarización de la obra 

de Clareno que contenía cinco tribulaciones en la Biblioteca del 

convento de Ognissanti en Firenze, una biblioteca observante. El 

manuscrito que utilizó Affò podría ser el nuestro porque copia 

textualmente tanto el incipit como el explicit, y estos coinciden 

completamente con nuestro pergamino. El explicit del manuscrito 

1167 tiene una inscripción realizada en el siglo XV: "…In questo 

libro si contiene la vita del Seraphico padre nostro Sancto 

Francesco. Item le croniche abbreviate del ordine de fratri 

minori chiamate tribulationi overo persecutioni del ordine, le 

quali sono cinque. Item alchune altre poche cose…". Sin embargo, 

el copista que realiza esta anotación se equivoca ya que el 

manuscrito posee la obra completa, con las siete tribulaciones y 

no con cinco. Una mano posterior, del siglo XVI, vuelve a reiterar 

el error: "…Questo libro contiene le prime cinque tribulazioni 

dell'Ordine le quali dovrebbero esser sette, siccome vengono 

citate da alcuni. Notisi che l'autore in più d'un luogo dice di 

aver conosciuto e parlato con alcuni Frati che furono compagni di 

S. Francesco. Il codice è molto pregevole ed antico, e scritto 

propriamente nel 1334…". Como consecuencia de lo mencionado, 

podríamos asegurar que dicho texto recorrió los círculos de la 

observancia franciscana a partir del siglo XV.  

Como se dijo anteriormente, el manuscrito se halla 

ilustrado con quince imágenes que representan diversas 

situaciones referidas en la obra de Clareno. De esas quince, 

cuatro son dedicadas a la vida y muerte de Francisco de Asís, diez 

representan situaciones violentas vividas por los frailes de la 

rama espiritual de la Orden o situaciones generales también 

referidas a la persecución de los frailes de la comunidad y, por 

último, una imagen que la descripción del manuscrito de la 

biblioteca atribuye a la figura de fray Buenaventura de 

Bagnoregio pero que, a nuestros ojos, podría referirse a 
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cualquier otro fraile3. Ahora bien, si tenemos en cuenta la 

taxonomía temática que acabamos de realizar, queda fuera de dudas 

establecido que tanto el ilustrador como el copista se volcaron 

por un programa iconográfico (BURKE, 2005, pp. 46-50) tendiente a 

la representación del pathos central de la obra de Clareno 

(CHARAUDEAU y MAINGUENEAU, 2005, p. 436) que son la persecución y 

las situaciones extremas que denuncia el fraile espiritual.  

Según Stephen Eisenman existe en la tradición clásica 

occidental un rasgo distintivo en el cual las personas o animales 

parecen, en las representaciones artísticas, aprobar su abuso, 

es decir que existe una subordinación internalizada que el autor 

llama “fórmula de pathos” y que comparten las expresiones 

artísticas que tienen como motivo la violencia (EISENMAN, 2014, 

p. 30). En este trabajo se seguirá la línea de Erwin Panofsky que 

plantea la necesidad de analizar las distintas maneras en que –en 

diferentes condiciones históricas– temas y conceptos 

específicos fueron expresados; y justamente ese estudio de lo 

iconográfico lleva a la interpretación iconológica, la de la 

historia de los síntomas culturales o símbolos que abarca lo 

cultural (PANOFSKY, 1987, pp. 45-51). Así, intentaremos no sólo 

indagar sobre las ilustraciones en relación a la historia de la 

Orden sino que también intentaremos conectarlas con la cultura de 

la época.  

Prueba de la premeditación del programa iconográfico es 

también la equivocación que podemos detectar en la cuarta imagen 

introducida. En el folio 30r el copista aclara en tinta roja que 

el ilustrador invirtió el orden de los dibujos: "…Ista figura 

vuole esse alla carta seguite dove e qllo frate ....qlla vuole 

esse q. Nustro fu erro dello dipintore...". En dicha pagina se 

debía representar la imagen de fray Cesario de Spira siendo 

                                                           
3
 Es importante señalar que en la descripción del manuscrito que realiza la 

Biblioteca Nazionale di Roma encontramos varios errores en la descripción de 
las imágenes.  
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golpeado por el guardia de su cárcel, situación que coincide con 

el texto en cuestión. Esto nos permite inducir que el proceso de 

confección del manuscrito habría tenido tres instancias (no 

necesariamente sucesivas): primero, la escritura del texto por 

parte del copista; luego, la ilustración de las escenas por parte 

del pintor; y, por último, la revisión y comentarios en rojo del 

copista. Las ilustraciones – no solo en el manuscrito que nos 

ocupa, sino en todos– cumplen una función ornamental o estética, 

mas principalmente una función semántica, ya que tienen un rol 

central para comprender mejor el texto o incluso, encontrar 

párrafos específicos.  

Dentro de las representaciones que aluden a situaciones de 

violencia existen dos recursos o topoi esenciales: el topos 

martirial y el del encarcelamiento. Una tópica es un sistema de 

recolección, producción y tratamiento de determinada 

información con diversas finalidades, que pueden ser narrativas, 

descriptivas, argumentativas, entre las principales. Los topos 

funcionan “…en una comunidad cuyas representaciones y normas 

son relativamente homogéneas…” (CHARAUDEAU y MAINGUENEAU, 

2005, p. 558) y expresan una ontología popular específica. Estos 

dos recursos permiten no solo al autor de la obra (Clareno), sino 

también al ilustrador poner en evidencia las prácticas violentas 

y representarlas con alto grado de dramatismo. Cuando la 

situación para los contemporáneos es disruptiva se hace 

imperioso la creación de nuevas formas de comunicación de la 

realidad, en este caso se utilizan estos lugares comunes para 

expresar la gravedad de las situaciones (FRIEDLANDER, 2007). Así 

en las imágenes que analizaremos tendremos que tener en cuenta 

dos niveles: el prototipo icónico, que tiene que ver con el 

recurso a tópicos pre-existentes ya establecidos (como la 

iconografía martirial); y por otro lado, el prototipo textual, ya 

que el artista debe representar también aquello que refleja el 

texto.  
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Topos martirial: los casos de san Antonio de Padova y 

Cesario de Spira.  

Desde el siglo VIII podemos definir como "mártir" a un 

sujeto que enfrenta la muerte provocada por otro u otros, a causa 

de sus creencias. En este caso, el elemento que determina las 

situaciones de violencia a las que se enfrentan los frailes es la 

fidelidad al mensaje de Francisco. La victima, el fututo mártir, 

siempre acepta su destino sin resistencia. Por supuesto que la 

formula martirial adopta una connotación absolutamente 

crística, esto quiere decir que aquel que sufra el martirio puede 

ser acercado al modelo de Cristo en la cruz, sufriendo 

injustamente.  

Clareno construye una dinámica dialéctica entre los santos 

mártires y los perseguidores –que se condice con su visión 

escatológica– y que Accrocca propone interpretar en términos de 

una “prospettiva martiriale” con la oposición que utiliza la 

antítesis: “hijos de la carne/hijos del espíritu” (ACCROCCA, 

2006). Así, en la interpretación histórica de la Orden de los 

Frailes Menores, Clareno construye una antinomia entre los 

verdaderos seguidores de Francisco y los “traidores” a la Regla y 

Testamento. Guy Geltner llama lachrymose history a aquella 

autopercepción de victimas que tienen los frailes mendicantes 

(no solo los menores) de ellos mismos y en diálogo con la 

escatología. La violencia, incluso en la frontera interna, 

incrementa la fama de santidad de sus integrantes y los acerca a 

los primeros seguidores de Jesús (GELTNER, 2012, pp. 103-128).  

El causante de la segunda tribulación de la Orden habría 

sido a los ojos de Clareno fray Elías de Cortona, quien habría 

perseguido a los compañeros de Francisco inescrupulosamente. 

Entre dichos compañeros se hallaban, según el fraile espiritual, 

fray Cesario de Spira, Bernardo de Quintavalle e incluso el mismo 

san Antonio de Padua. Sin embargo, el santo padovano habría 
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muerto el 13 de junio de 1231, es decir antes de que el polémico 

fraile ascienda al cargo de ministro general de la Orden (1233). 

Dato significativo ya que desactiva la veracidad del testimonio 

de Clareno. Sea como sea, el autor describe los padecimientos a 

los que habría sido sometido Antonio; y en este sentido, lo que 

importa aquí no es la veracidad del relato, sino la manera en que 

se plasma la noticia, su intencionalidad. Según la crónica, 

mientras se trasladaba desde Sicilia a Asís para venerar los 

restos de Francisco, Antonio de Padua fue capturado por los 

secuaces de Elias y flagelado hasta sangrar (spogliato y 

disciplinato infino al sangue). El futuro santo sufriendo 

golpes, flagelos e insultos respondía con bendiciones y palabras 

a Dios: "el Señor los perdone". Utilizando, asimismo, una cita de 

Joel 2,17, inserta en la plaga de la langosta en donde se invita a 

la penitencia y en donde leemos: "lloren los sacerdotes ministros 

de Yahvé, y digan: `Perdona, Yahvé, a tu pueblo y no entregues tu 

heredad a la deshonra y a la burla de las naciones´". Clareno 

introduce esta cita con el objetivo de dramatizar la situación 

descripta en donde un fraile santo es flagelado y torturado por la 

simple razón de su santidad y fidelidad a Francisco.  

El copista y el artista deciden introducir una imagen para 

ilustrar esta situación que ellos estiman reveladora en la 

historia que construye Clareno. 

 

Figura 1. Biblioteca Nazionale di Roma. Vitt.Em.1167, fol. 30r. 
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San Antonio se halla en el centro de la imagen despojado del 

hábito, semidesnudo, arrodillado y en posición de rezo, con la 

aureola que indica santidad, recibiendo los golpes sin 

defenderse. El recurso a la representación de la aureola es una 

marca de positividad que se otorga al individuo que la porta y, 

por oposición, la axiología negativa para quienes ejecutan la 

flagelación: de esto se sigue que no es la representación de la 

práctica de un castigo justo, de una punición legalizada, sino 

que el observador dispone inmediatamente de los signos con que 

debe valorar lo que contempla. La tranquilidad se expresa en su 

rostro y, con la templanza propia de los santos, se entrega a sus 

abusadores que, cabe destacar, no se hallan vestidos con el 

hábito de los menores sino de laicos. Los instrumentos de tortura 

en este caso son pajas o varas con las que golpean a Antonio y, 

además, el sujeto de la derecha posee una soga en su mano con la 

cual se lo habría atado. Es dable señalar el detallismo del 

artista que resalta con rojo las marcas en el cuerpo de Antonio 

producto de la golpiza de los seguidores de Elías.  

 

El siguiente caso de topos martirial es el de fray Cesario de 

Spira. Si bien el comentario introducido en tinta roja por parte 

del copista dice: “…come santo Antonio fu battuto...”, sabemos 

que la imagen tenía que estar en la pagina anterior y de allí, 

deducimos que el fraile representado en esta miniatura sea 

Cesario. Según Clareno, Elías habría mandado a encarcelar y 

encadenar a fray Cesario de Spira, para Clareno un hombre 

"santo". El guardián de la celda, por el contrario, es descripto 

como un fraile "laico" que era su férreo adversario y cruel por 

naturaleza; quien por lo demás, era el encargado de que no se 

fugase y de controlar que no tenga contacto con el exterior. Según 

el texto, un día de invierno la puerta de su celda se hallaba 

abierta y Cesario decidió dar un paseo en el patio. Al verlo el 
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custodio, enojado por su comportamiento, inmediatamente tomó un 

palo y comenzó a golpearlo "…con tal dureza y bestialidad (...) 

que el exclamaba: Padre perdónalos, no saben lo que hacen…" 

(CLARENO, 1998). Finalmente, un tiempo después, fray Cesario 

falleció mientras rezaba. La alusión bíblica a Lucas 23, 34 es 

clara: Jesús pronuncia esas palabras en la crucifixión. Clareno, 

por representa la santidad de Cesario al compararlo con Cristo 

que muere injustamente en la cruz. Según el fraile espiritual, 

fray Cesario fue el primero de los hermanos en morir por causa de 

su "celo de la observancia", es decir por poner en práctica el 

mensaje cristiano de Francisco. Por esto, el autor lo parangona 

con el protomártir Esteban, que murió lapidado por testimoniar su 

fe en Cristo. En este sentido es interesante la comparación que 

realiza Clareno, ya que Esteban muere, según los Hechos 7, 58-60, 

arrodillado y orando a Dios para que perdonase a aquellos que lo 

asesinaban, de la misma forma que Cesario.   

 

 

Figura 2. Biblioteca Nazionale di Roma. Vitt.Em.1167, fol. 31r. 

 

En la imagen observamos de fondo la celda de la cual se 

habría escapado Cesario para caminar y él arrodillado 

continuando con la típica estética martirial: en pose de rezo y 

encadenado en los pies. Aquí, a diferencia de la imagen anterior, 

Cesario a pesar de ser un fraile “santo” para Clareno no es 

representado por el artista con la aureola dorada. En este 
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sentido, es clara la normativa iconográfica del pintor que solo 

representa con la aureola a aquellos que efectivamente habían 

sido canonizados (v.g. san Francisco o santo Domingo). La imagen 

tiene particular fuerza porque en este caso los dos protagonistas 

visten el hábito franciscano y el hermano laico –el de la derecha– 

es representado en la acción concreta: inclinado hacia delante a 

punto de pegarle nuevamente a Cesario, que espera el golpe sin 

mirarlo, pasivamente.  

Cabe destacar en esta representación que la sangre (de color 

rojo fuerte) emanada de la herida en la cabeza de Cesario, intenta 

ponerle dramaticidad a la imagen, evidenciando la brutalidad de 

la acción perpetrada contra el fraile, que a los ojos de Clareno, 

solo intentaba seguir la Regla de Francisco. La manera de 

ilustrar la sangre no desentona de lo que podemos apreciar en el 

periodo en escenas de guerra o enfrentamientos armados. 

 

Topos encarcelamiento: caso Ponzio de Botugalo y fray 

Gerardo, Leonardo y Pedro de Nubilis. 

Las situaciones de encarcelamiento que narra Clareno no 

sólo muestran una práctica eclesiástica consuetudinaria, sino 

que también es un topos narrativo que el autor explota para poder 

referenciar situaciones que se hallaban fuera de lo normal en 

relación al trato de los encarcelados o debido a la injusticia de 

dicho aprisionamiento. De ahí que –más allá de la veracidad o no 

de los hechos– Clareno recurre a este dispositivo literario con 

el objetivo de generar un pathos de dramatismo y a la vez dar un 

sentido edificador de los protagonistas.  

La reclusión como experiencia es parte de la tradición 

judeo-cristiana, en la Biblia hallamos varias referencias a 

encarcelamientos que siempre son presentados como injustos. Para 

los cristianos de la antigüedad la prisión romana pasó a ser un 

castigo muy común y terminó incorporándose como una práctica 

positiva. En los martirologios se presentó la crueldad romana 
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como una forma de goce para los cristianos quienes se 

transformaban en mejores cristianos por haber soportado el 

martirio fielmente a su religión. El poder espiritual era 

directamente proporcional con el sufrimiento físico, a más 

sufrimiento más cristiano era el sujeto. Luego, esta lectura se 

trasladó directamente al monasticismo que vivió la 

"…lincarcerazione come leimotiv della spiritualità 

cristiana…" (GELTNER, 2012, p.145). De ahí que el encierro 

autoimpuesto se transforma en un tópico recurrente en la 

literatura cristiana y encuentra un parangón con el concepto de 

"purgatorio terreno".  

La idea de que los castigos infligidos en vida sobre 

personas santas son instrumentos de educación y de salvación es 

propio de la antigüedad: Platón sostenía que "el castigo era un 

favor de los dioses" (LE GOFF, 2014, p. 64). Como explica Guy 

Geltner, la asociación entre encarcelamiento autoimpuesto y 

salvación personal fue luego retomada por los anacoretas rurales 

y urbanos. En el área italiana, surgieron agrupaciones de hombres 

y mujeres que se recluían de la sociedad y vivían de las limosnas, 

excluidos para purgar sus pecados. 

Clareno, utiliza como recurso literario la situación de 

encierro para construir la santidad de aquellos frailes que él 

considera sus antecesores –en la línea de la historia de la Orden– 

y sus compañeros. La cárcel para él es injusticia–porque las 

razones por las cuales fueron encerrados dichos frailes eran 

falsas–, es degradante –ya que las condiciones son siempre 

descriptas como inhumanas–, pero también es santificadora y 

lugar propicio para el milagro –todos son presentados como 

mártires de Francisco e, incluso, encontramos milagros como el 

caso de Ponzio de Botugato–. Para Clareno, la cárcel es una 

realidad que refiere a los excesos desencadenados contra los 

frailes y a la vez pone en manifiesto la proximidad que tenían a la 

santidad y la verdadera fe.  
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El encarcelamiento de fray Ponzio de Botugato se enmarca en 

la persecución sufrida por los frailes seguidores de Pedro Olivi 

de parte de la dirección de la Orden. Clareno describe a Ponzio 

citando una frase de Cleofás –en la que se refería a Jesús–: 

"poderoso en obras y palabras" (Lucas 24,19), de esta forma 

retorna al topos martirial en donde los seguidores de Francisco 

habían sido injustamente asesinados al igual que Cristo.  

Debido a que Ponzio no quería entregar algunos escritos de 

Olivi para ser quemados, fue encarcelado en condiciones 

inhumanas: en una cárcel angosta, oscura y con fuertes cadenas. A 

tal punto eran inaceptables las condiciones carcelarias que,  

Clareno sostiene que vivía entre su propia orina y estiércol. 

Quienes lo vigilaban son presentados como "perros rabiosos", 

"más crueles que las bestias" y "más malvados que las 

serpientes".  

 

Figura 3. Biblioteca Nazionale di Roma. Vitt.Em.1167, fol. 53v. 

  

En la ilustración del manuscrito el pintor representa a 

Ponzio con una expresión de tristeza, encorvado, sufriendo la 

presión de las sogas que lo atan, en un espacio excesivamente 

reducido y acompañado de tres criaturas alegóricas: una rana, una 

serpiente y un escorpión. La celda es coloreada con tonos tierras 

oscuros y es evidente su tamaño angosto y estrecho que, además, 

solo posee una pequeña ventana con rejas. Es interesante destacar 

que se puede observar una rudimentaria perspectiva que intenta 
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poner en evidencia las características del espacio; el 

espectador puede mirar dentro de la celda del fraile desde 

afuera. La inscripción superior, en rojo, se refiere a la imagen 

también: “…Della icarceratione de qui frati y acerba morte de sto 

frate pontio come si i arrera…”.  

 Estas criaturas cargan de simbolismo la representación. La 

rana se encuentra pintada de verde, esto podría representar allí 

el pecado. En El Fisiólogo se sostiene que hay dos tipos de ranas: 

las terrestres y las acuáticas, estos últimos anfibios no sufren 

la abstinencia y "no soportan los rayos del sol espiritual, se 

lanzan hacia el camino de los primeros deseos" ( EL FISIOLOGO, 

1971, p. 83).  

La serpiente es un animal que se asocia, en general y por 

Clareno en particular, a la maldad y la traición (v.g. al 

referirse a Bentivegna lo cataloga de “serpiente”). Dicho reptil 

en la tradición cristiana representa la astucia del diablo, este 

es, obviamente, el caso bíblico de Adán y Eva. En Corintios 

leemos: "…pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a 

Eva…" (Corintios II, 11,3); Juan (Mateo 3, 7) llama a los 

fariseos "raza de víboras". Según Isidoro de Sevilla, "tantas 

dañinas cuantas las especies que existen", con la mordida pueden 

matar ya que poseen veneno, en este caso el veneno del Diablo, 

porque son parricidas y matricidas (ISIDORO DE SEVILLA, 2004). 

Así, la serpiente es siempre asociada con las acciones perversas, 

con los homicidios u otros pecados mortales (EL FISIOLOGO, 1971, 

pp.48-9; MALAXECHEVERRÍA, 2008, pp. 213-4).  

La última figura que llama nuestra atención es la del 

escorpión: estos insectos, según Isidoro, habitan en lugares 

áridos y si se acercan el agua se vuelven "rabiosos". El escorpión 

es asociado a su peligrosidad ya que su veneno es muy fuerte. 

Asimismo, está relacionado a los hombres pecaminosos que engañan 

o traicionan al padre: "…una especie de escorpiones que devora a 

sus crías, excepto a una que se encarama a sus espaldas, y 
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precisamente el que se ha salvado termina por devorar al padre…" 

(ISIDORO DE SEVILLA, 2004). En el Bestiario de Gervaise, hallamos 

una comparación entre el escorpión y el basilisco, animal mítico 

que representa al diablo y su maldad (MALAXECHEVERRÍA, 2008, pp. 

205-6). Clareno al referirse a los perseguidores de Juan Pedro 

Olivi los presenta como malignos “escorpiones” que esconden sus 

verdaderas intenciones4.  

Finalmente, el maltrato y la crueldad de los hermanos 

conllevó a la muerte de Ponzio. Sobre el final, Clareno señala 

que, si ellos hubiesen conocido la santidad del fraile, al igual 

que los fariseos la de Cristo, no lo hubiesen asesinado. De ahí la 

representación de la serpiente que, como vimos, se asociaba a la 

figura de los judíos que entregaron a Jesús. Luego de encontrar a 

Ponzio sin vida, los guardias desencadenaron su cuerpo ya 

corroído por los gusanos y lo enterraron en la huerta del 

convento.  

La siguiente imagen que representa una situación de 

encarcelamiento –siempre injusto a los ojos de Clareno– es en la 

que vemos a fray Gerardo, Leonardo y Pedro de Nubilis yaciendo 

muertos en sus celdas. En la cuarta tribulación, el fraile 

espiritual hace referencia a las persecuciones que sufrieron 

aquellos que defendían a fray Juan de Parma por su presunto 

joaquinismo, quien supo ser ministro general de la Orden desde 

1247 y fue destituido en 1254. Dicha persecución habría sido 

impulsada por fray Buenaventura y otros ministros de la Orden 

quienes ordenaron una investigación sobre su persona y su grupo, 

ya que los consideraban hombres peligrosos para la congregación 

(pericolo dellordine). De esta forma fueron convocados, en 

primera instancia, dos compañeros del ex ministro general: fray 

Leonardo y Gerardo que lograron evadir los intentos retóricos de 

                                                           
4
 “…Hypocritae enim scorpionibus comparantur, quia blandiuntur facie et 

sermonibus adulantur et simulant se habere purae dilectionis effectum et 
benignitatem […] et suas malignas intentiones impleant et occultent…”, 
Liber Chronicarum, V, 45; Historia, p. 197.  
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los ministros para ser declarados culpables, sin embargo, 

terminaron siendo condenados a cárcel perpetua (adcarcere 

ppetua) como herejes (come hereticho). Mientras ingresaban a la 

cárcel, fray Gerardo, habría citado una frase del salmo El buen 

pastor: “…en verdes pastos me hacen reposar…” (Salmos, 22, 2), 

que pone en evidencia la santidad de dicho fraile que acepta su 

destino tenebroso con la paz de estar en el camino de Dios. Habría 

permanecido allí por dieciocho años, contento como si estuviese 

disfrutando de todas las delicias (tutte le delicatezze), aunque 

fue privado de los libros, de tener contacto con los hermanos, de 

la confesión y de los sacramentos, es decir: tratado como un 

hereje y excomulgado para finalmente, luego de su muerte, ser 

privado de la sepultura eclesiástica. Sobre el final de la 

noticia, Clareno aclara que fray Leonardo muere en las mismas 

condiciones, e incorpora el nombre de fray Pedro de Nubilis quien 

habría fallecido de la misma forma en la cárcel por no querer 

entregar un escrito de fray Juan de Parma.  

La violencia denunciada por Clareno aquí es la injusticia de 

un proceso que a sus ojos ya esta viciado desde el comienzo, 

debido a que Juan de Parma había sido, en su visión,  

ilegítimamente destituido de su cargo por impulsar y/o desear la 

“reformatione” de la Orden. En este sentido, si bien la condena 

como hereje y excomulgado conlleva a la cárcel ad vitam, la 

violencia radica en la condena y no en las condiciones en sí. El 

ilustrador decide representar la situación de encarcelamiento de 

los tres frailes en una misma imagen, a pesar de que en el devenir 

del texto nunca se aclara si se hallaron recluidos en la misma 

institución y al mismo tiempo –solo en el caso de Leonardo y 

Gerardo sabemos que fueron aprisionados simultáneamente–. El 

pintor nuclea a los frailes porque sufren una misma injusticia a 

los ojos de Clareno y son encarcelados y asesinados por defender 

los textos o la persona de Juan de Parma.  
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Figura 4, Biblioteca Nazionale di Roma. Vitt.Em.1167, fol. 45v.  

 

Al igual que en la imagen anterior, el pintor intenta crear 

una situación de intimidad que el observador puede apreciar desde 

el exterior, en este caso de la misma celda ya que en primera 

instancia, lo que podemos detectar son las rejas en color blanco 

que hacen más obvio en aprisionamiento de los frailes (véase que 

en la anterior no se recurre a este instrumento, ya que el 

objetivo del pintor era poner en evidencia las condiciones a las 

que hacia frente Ponzio). Como dijimos, la violencia en este caso 

radica justamente en el encarcelamiento ilegítimo de dichos 

frailes, que no solo son colocados en el mismo espacio, sino que 

es más que notoria su situación de encierro. En este sentido el 

fondo negro evidencia la soledad y el vacío del encarcelamiento. 

Asimismo, queda clara la naturaleza constreñida de la situación; 

la imagen es plana y los tres frailes se encuentran recostados, en 

tres posiciones distintas que el pintor elige para poder mostrar 

los rostros de todos, sin que ninguno tape a otro. La expresión de 

sus rostros es de extrema placidez y calma, los primeros dos se 

encuentran con las manos en posición de rezo. Los tres sujetos se 

encuentran vestidos con el hábito franciscano y entendemos que 

todos ellos se hallan muertos, ya que si bien la figura intermedia 

se encuentra levemente alzada entendemos que el pintor la 

representa así para que se observe con claridad; hipótesis que se 
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fortalece con la inscripción en rojo que se aprecia en la parte 

superior que además de ser una presentación del pasaje siguiente 

del texto, se menciona el encarcelamiento y muerte de los 

frailes: “…come feciono frate Giraldo y frate Leonardo et dipoi 

frate piero de nubili, gli quali, iste tratamete moirono nella 

prigione co molta pacieti…”.  

 

Conclusiones provisorias 

Las ilustraciones que hallamos en el manuscrito de la 

Biblioteca Nazionale de Roma buscan la representación de 

situaciones que el copista y el artista consideraron centrales 

para comprender la esencia de la obra de Angelo Clareno. Dicho 

texto, posee una innumerable cantidad de denuncias de sobre 

hechos de violencia o excesos que protagonizaron los frailes de 

la orden de los menores luego de la muerte de san Francisco. Ahora 

bien, como se dijo al comienzo, al enfrentarse a coyunturas que 

escapaban al horizonte de lo “esperable” el autor recurre a una 

serie de elementos retóricos con el objetivo de expresar dichas 

anomalías. Clareno utiliza estos recursos discursivos para 

introducir el phatos dramático de persecución y sufrimiento 

sufridos por él y su grupo: es el caso del topos martirial y del 

encarcelamiento.  

En este sentido, el pintor se enfrenta un desafío peculiar 

que resuelve recurriendo al prototipo textual (aquello que dice 

Clareno) y, por otro lado, al prototipo iconográfico (otras 

imágenes similares). Así vemos que el artista representa la 

situación de martirio de forma similar a las imágenes típicas de 

martirios de santos cristianos, como es el caso de la lapidación 

de san Esteban para la Antigüedad o la muerte de Tomás Becket para 

la Edad Media. Asimismo, las imágenes que representan 

aprisionamientos no desentonan de aquellas que son comunes en la 

época, como las que muestran el encarcelamiento de Jesús o de 

Pedro. Todas son imágenes con fondos oscuros y poseen rejas ya sea 
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de frente, o si el ojo del espectador se halla dentro de la celda, 

de la puerta de ingreso o de la ventana.  

Si bien el artista prosigue con un prototipo iconográfico, 

es dable destacar que no se aleja mucho del textual. En los casos 

en los que se diferencia, al menos un poco, respecto al texto son 

las situaciones de encarcelamiento: en el caso de Ponzio 

introduce las criaturas en su celda y en el caso de los tres 

frailes, los coloca en grupo en un mismo espacio con el objetivo 

de poner bien a la vista la gravedad de los abusos de los frailes 

de la comunidad.  

Como resultado del análisis de dichas miniaturas sabemos 

que tanto el artista como el copista querían resaltar las 

situaciones de persecución que sufrieron los frailes 

espirituales. Esto refuerza la hipótesis de que el pergamino que 

aquí analizamos haya circulado en el ambiente de la observancia 

que intentó reconstruir sus orígenes sobre ciertos pilares que 

compartieron con los espirituales de Clareno. La fuerza de las 

ilustraciones refleja también las situaciones extremas que vivió 

el movimiento iniciado por Francisco en su proceso de 

institucionalización.   

El ciclo de ilustración debe leerse como una interpretación del 

texto, efectuada en clave iconográfica, y contextualizada 

históricamente en función del momento en que el manuscrito es 

producido. Cada ejercicio de copiado se da en una línea temporal 

en la cual se presenta nuevas ocasiones de reinterpretación. 

Gombrich. Los cuadros no imitan a la naturaleza, imitan a 

otros cuadros. 

 

Manuscrito utilizado: Biblioteca Nazionale di Roma. 

Vitt.Em.1167 
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 “QUESTÃO FRANCISCANA” E A REFORMA CAPUCHINHA DO SÉCULO XVI: 

REINTERPRATAÇÕES DO CARISMA NA ORDEM DOS MENORES 

Edson Claiton Guedes. Mestre em História pela UEPG /PR 
Adriana Salvaterra Pasquini. Doutora em Educação pela UEM/PR, 

professora do departamento de Educação da Unespar, campus 
Apucarana  

 

As disputas em torno da pessoa e da obra de Francisco de Assis 

configuraram expressões interpretativas, de maneira geral 

divergentes, tanto a respeito da experiência primitiva do santo, 

quanto da leitura sobre a maneira de observar seus conselhos ou 

mesmo sobre as finalidades do movimento. Paul Sabatier, 

estudioso protestante do movimento franciscano no século XIX, 

chamou este conjunto de problemas heurísticos, hermenêuticos, 

filológicos e históricos de “questão franciscana”. Neste artigo, 

analisamos a “questão franciscana” sob a ótica da reforma 

Capuchinha do século XVI (1528) que intencionou reconfigurar a 

identidade franciscana a partir dos ideais utópicos presentes no 

grupo próximo do santo fundador e expressos num conjunto de 

textos conhecidos como fontes franciscanas. Para nossa análise, 

utilizamos como ferramentas teóricas, os conceitos de 

“representação”, de Chartier, de “capital simbólico” de Pierre 

Bourdieu e “estado nascente” de Francesco Alberoni que dão uma 

resposta plausível à problemática. Os resultados indicam que as 

diferentes gerações de frades interpretaram continuamente as 

intenções do Santo conforme se apropriavam do capital simbólico 

franciscano, o que consequentemente ocasionou as constantes 

divisões na Ordem.  

 

 

Palavras-chave: questão franciscana; Capuchinhos; identidades. 
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A “QUESTÃO FRANCISCANA” E A REFORMA CAPUCHINHA DO SÉCULO XVI: 

REINTERPRETAÇÕES DO CARISMA NA ORDEM DOS MENORES 

 

Introdução 

 

A questão franciscana, expressão cunhada por Paul Sabatier5 

em seus estudos sobre o franciscanismo, acompanha o movimento 

desde a morte de Francisco de Assis (1182-1226) e o início das 

disputas em torno da sua pessoa e da sua obra. Nesta expressão, 

estão sintetizadas as “interpretações diferentes e às vezes 

contraditórias que apresentam sobre o fundador e a fundação, 

sobre Francisco e a Ordem dos Menores, e trazem consigo um 

conjunto de problemas heurísticos, hermenêuticos, filológicos e 

históricos de difícil solução” (DALARUM, 2008, p. 07). 

Estas disputas configuraram expressões interpretativas, 

de maneira geral divergentes, tanto a respeito da experiência 

primitiva do santo quanto da leitura sobre a maneira de observar 

seus conselhos. As divergências sobre a identidade franciscana é 

parte essencial das interpretações que recebeu o movimento com o 

passar dos séculos. No entanto, é possível observar uma 

caraterística do movimento que é a 

 

sinceridade da experiência primitiva de Francisco e os 
termos em que foi compreendida, recebida, traduzida e 
reanalisada na historiografia e na memória das primeiras 
décadas da Ordem [...] persistem, efetivamente, como um 
ponto essencial não apenas do fato franciscano, mas de 
toda história religiosa e eclesiástica da baixa idade 
média ocidental (MICOLI, 2015, p. 18).  

 
 

Das diversas tensões existentes na Ordem dos Frades 

Menores, uma das mais persistentes está ligada a sua identidade: 

                                                           
5
 Paul Sabatier, pastor calvinista francês e estudioso do movimento 

franciscano, escreveu a “vida de São Francisco de Assis”, editada em 1894. 
Esta obra tornou-se referência nos estudos franciscanos por conta do caráter 
“histórico” da mesma, iniciando um debate mais acalorado sobre o homem 
Francisco e seu movimento.    
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é uma Ordem clerical ou leiga? Tradicionalmente a maior parte dos 

seus membros tiveram sua formação orientada para o sacerdócio 

ministerial, o que levou muitos deles a não cultivar a “dimensão 

religiosa”, não clerical, de sua vida. No século XX, com o 

Concílio Vaticano II (1962-1965) a pressão da Igreja à vida 

consagrada obrigou os Capuchinhos e toda a vida religiosa, a 

adotar, ao menos nos documentos oficiais da Ordem, uma linguagem 

que ressalta os atributos da vida religiosa franciscana. Será 

este critério que evidenciará a mudança mais clara ocorrida após 

o Concílio, ou seja, “a passagem de uma conotação fortemente 

penitencial da forma de vida dos frades, àquela donde emerge a 

prioridade da vida fraterna”( JÖHRI, 2014, p. 02).  

Uma das características marcantes do primitivo movimento 

franciscano do século XIII é a sua flexibilidade quanto a 

composição institucional. Francisco de Assis, de acordo com as 

fontes franciscanas6, demonstrava-se avesso à hierarquia social 

de seu tempo, dividida entre oratores, bellatores e laboratores 

(LE GOFF, 2013, p. 103). A única condição que ele postulava para 

seus seguidores era uma “verdadeira conversão”. 

A reforma capuchinha do século XVI buscará, a princípio, um 

retorno ao ideal primitivo elaborado nas fontes franciscanas, 

mas como perceberemos ao longo do texto, este ideal será 

confrontado com a realidade eclesiástica daquele momento 

histórico e a reforma, com o passar dos anos, se amoldara tanto a 

Igreja que a acolhe, quanto a uma leitura “da intenções do 

fundador”, segundo suas próprias conveniências.  

 

As tensões no movimento e a produção coletiva da identidade 

franciscana na Ordem 

                                                           
6
 Remetemo-nos aqui ao conjunto de textos inseridos na obra: Escritos e 

biografias de São Francisco de Assis: crônicas e outros testemunhos do 
primeiro século franciscano. Petrópolis: Vozes, 2000. São, em grande parte 
fontes hagiográficas, mas que refletem as tensões internas da Ordem sobre a 
interpretação do personagem Francisco e do movimento.  
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Antes de adentrarmos no movimento reformador do século XVI 

que gerou um novo ramo na Ordem dos Menores, cremos ser importante 

repassar, ainda que brevemente, as discussões sobre sua 

identidade, especialmente no item clérigos e leigos e que são 

constitutivos da chamada “questão franciscana”. Estas 

discussões permanecem ainda hoje, de maneira especial por conta 

das reformas promovidas pelo Concílio Vaticano II.  

Numa recente declaração conjunta sobre a identidade 

franciscana, a Conferência dos Ministros Gerais da primeira 

Ordem se manifestou sobre as tensões entre clérigos e leigos 

afirmando que: 

 

jamais aparece que a vontade ou a intenção de Francisco, 
como Fundador, tivesse sido a de qualificar a dimensão 
clerical e laical como elemento essencialmente 
constitutivo da Ordem e, menos ainda, que na sua mente e 
nos seus propósitos tivesse pensado em fundar uma Ordem 
exclusiva ou preferencialmente laical (CONFERÊNCIA DOS 
MINISTROS GERAIS DA PRIMEIRA ORDEM FRANCISCANA E DA TOR, 
1999, p. 14). 

  

As discussões, portanto, sobre as  “reais intenções” do 

fundador não são  consensuais, seja entre os estudiosos do 

franciscanismo ou entre os representantes oficiais da Ordem. No 

entanto, há certo consenso, sobre dois pontos: a) que Francisco 

iniciou um movimento acessível a todas a todas as pessoas do seu 

tempo; b) que a identidade clerical da Ordem tornou-se 

proeminente por conta da profissionalização dos frades e de uma 

maior inserção na vida eclesiástica por meio dos sacramentos e da 

pregação. Ou seja, a intuição inicial do fundador foi 

comprometida pela absorção da Ordem na Igreja, principalmente 

através da sua legislação que priorizava o trabalho sacramental, 

reservado ao clero.    

A aprovação da Regra de São Francisco pela Igreja e a 

passagem da exortação para pregação, favoreceu que sacerdotes 

afluíssem cada vez em maior número à fraternidade. A conclusão é 
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de que a “clericalização dos frades é um fenômeno, não exclusivo, 

que se inicia enquanto frei Francisco estava vivo e que terá como 

resultado a plena sacerdotalização da Ordem nos anos quarenta do 

século XIII” (MERLO, 2005, p. 14).  

O interesse pela pessoa de São Francisco e o movimento 

franciscano são de longa data. Porém, especialmente nas últimas 

décadas, surgiu uma vasta literatura que abrange desde 

biografias, análises do movimento franciscano, romances e outras 

pesquisas com um amplo foco de interesses7. Esta diversidade 

literária, desde as fontes franciscanas do século XIII, produziu 

e podemos dizer que continua a produzir, identidades 

contraditórias a respeito da Ordem ou mesmo da pessoa de 

Francisco de Assis.  

De acordo com Silva (2000) o “capital simbólico 

franciscano”, foi capitalizado por diferentes grupos de frades 

que buscaram, ao longo dos séculos,  construir uma base 

identitária franciscana e materializaram essa experiência em um 

texto espiritual e normativo. Esta interpretação contínua  no 

movimento, revela um traço presente nas instituições, inclusive 

na Igreja Católica como um todo,  que  se adequa em função de 

outras configurações e demandas sociais. Foram estas novas 

configurações que levaram grupos de frades a reclamar uma 

                                                           
7
 Um dos trabalhos pioneiros que se abriu à perspectiva histórico-crítica é o 

de Paul Sabatier, pesquisador protestante que afirmava: “Se o São Francisco 
das legendas é grande, infinitamente maior é aquele da história”. Seu livro, 
“vida de São Francisco”, escrito em 1894 foi traduzido em diversas línguas, e 
tinha como objetivo desmistificar o Francisco das legendas medievais. Nesta 
mesma perspectiva, Donald Spoto, teólogo norte-americano escreveu sua 
biografia com o título de Francisco de Assis: o santo relutante. Trad. S. 
Duarte, Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2010, um retrato do homem por trás do 
santo. Um historiador que não escondeu sua admiração por Francisco de Assis 
foi Jacques Le Goff. Ele reuniu num livro, São Francisco de Assis. trad. Marcos 
de Castro, Rio de Janeiro: Editora Record, 2001, 251p.,  suas reflexões sobre a 
pessoa de Francisco e do movimento franciscano. Também Eric Doyle faz um 
apanhado geral sobre a produção franciscana desde o século XIII até hoje em: 
Francisco de Assis: além do tempo e do espaço. Petrópolis: Vozes, 1981. Já John 
Sack, em A conspiração franciscana. trad. Maria Luiza Newland e Márcia Alves, 
Rio de Janeiro: Editora Sextante, 2007, 440 p.,  transformou um fato histórico 
(o “desaparecimento” do corpo de São Francisco) em uma trama de ficção 
contagiante.  
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reorientação na Ordem franciscana e que ficou conhecida como 

Reforma Capuchinha.  

 

A reforma capuchinha e a luta pela representação da identidade 

franciscana 

 

Após trezentos anos da criação da Ordem dos Frades Menores, 

com a bula do papa Honório III Solet Annuere de 29 de novembro de 

1223, as tensões continuavam latentes entre diferentes grupos de 

frades que, por um lado reclamavam do afastamento da intuição 

original do fundador e por outro, daqueles que estavam 

confortavelmente adaptados ao enquadramento eclesiástico. Estas 

tensões ocasionaram vários segmentos que interpretavam os ideais 

de Francisco de Assis enfatizando uma ou outra característica, 

ocasionando um amplo quadro de religiosos e religiosas que 

seguiam o carisma franciscano. Podemos perceber no gráfico 

abaixo a multiplicidade de movimentos a partir do século XIII até 

o século XVI:  

 

Gráfico 1: As divisões no movimento franciscano. 
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Fonte: Rotzetter, 2003, p. 40 
 

A reforma capuchinha, tornou-se, em pouco tempo, a 

agremiação mais numerosa de descontentes com os rumos que a Ordem 

se encontrava naquele momento. Eles requisitavam uma leitura 

radical da regra de São Francisco e buscavam reviver o ideal de um 

franciscanismo primitivo que supunham perdido.  

No Quadro abaixo temos, em números aproximados, o 

desenvolvimento da reforma  no primeiro século e da sua 

representatividade na Igreja. Note-se que em pouco menos de cem 

anos, o número de religiosos saltou de algumas dezenas para 

milhares, espalhados praticamente por toda Europa ocidental: 

 

 

ANO PROVÍNCIA CONVENTOS RELIGIOSOS 

1529 - 4 30* 

1536 12  700* 

1550 15*  2.500 

1575 18  3.300* 

1578 21 325 3.746 

1599 30 689 3.746 

1602 30 713 8.803 

1605 34 757 9.595 
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1608 35 808 10.708 

1613 39 918 12.461 

1618 40 1.030 14.846 

 
Quadro1: Expansão numérica da OFMcap no primeiro século (1528-1618). 

Fonte: D’Alatri (1998, p. 33) 

 

Quais razões contribuíram para que houvesse uma adesão em 

massa ao movimento capuchinho que propunha uma leitura radical da 

regra franciscana? É possível associar o sucesso da reforma 

capuchinha àquilo que Alberoni (1999, p. 364) chama de “processos 

complexos em que se criam campos de solidariedade, frentes de 

batalha, conflitos, reestruturações, catástrofes e 

revitalizações?”.  

Para além da configuração sagrada, em torno das quais 

muitas vezes se revestem os fenômenos religiosos, existem lutas 

de poder e pelo poder8. Neste sentido, três conceitos teóricos são 

importantes ferramentas para compreender a “questão 

franciscana” desde a ótica da reforma capuchinha: o de 

“representação”, de Chartier, de “capital simbólico” de Pierre 

Bourdieu e “estado nascente” de Francesco Alberoni,  

As representações são formas de organizar e aprender o 

mundo social. Elas são determinadas pela classe e posição social, 

poder e dominação e “produzem as estruturas que os indivíduos ou 

grupos dão sentido a seu mundo” (CHARTIER, 2002, p. 66). Dessa 

maneira, “as representações do mundo social assim construídas, 

embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na 

                                                           
8
 Esta mesma opinião tem Miceli para quem a compreensão das práticas e 

discursos da religião “encontra-se referida às lutas dos grupos de agentes 
cujos interesses materiais e simbólicos tornam o campo religioso um terreno de 
operação para as lutas entre diferentes empresas de bens de salvação”. Cf. 
MICELI, Sérgio. In. BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. Org. 
Sérgio Miceli. São Paulo: Editora Perspectiva, 2007, p. 13.   
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razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupo que as 

forjam”( CHARTIER, 2002, p. 17), ou seja, são historicamente 

definidas. Esta constatação de Chartier nos fornece alguns 

elementos de análise sobre os acontecimentos que culminaram em 

movimentos de reforma.  

As representações sobre a regra de São Francisco, 

legitimada pelo grupo majoritário no poder, era contestada pela 

demasiada adequação institucional à Igreja, de forma especial em 

relação a proeminência clerical que a Ordem tomou. Porém a 

“violência simbólica” aplicada aos mais exaltados e a concessão 

de privilégios a diversos focos de resistência, evitou maiores 

rupturas, mesmo sob tensões. No século XVI, no entanto, a Ordem 

franciscana conheceu duas grandes rupturas: a primeira pela bula 

Ite et vos, de 29 de maio de 1517, do papa Leão X. Esta bula quis 

realizar a unidade da Ordem, dividida entre Conventuais e 

Observantes e um leque de outras famílias da observância. Porém, 

“na história, ela ficou conhecida como bula de divisão entre 

Observantes e Conventuais e de união entre várias famílias da 

observância” (D’ALATRI, 1998, p. 13). A segunda ruptura, a dos 

Capuchinhos, foi oficializada pela Bula do papa Clemente VII 

Religionis Zelus, endereçada aos freis Ludovico e Rafael de 

Fossombrone, que a confirmou em 1528 como Ordem independente9.  

O “capital simbólico”10 do franciscanismo tinha sido 

assegurado, nos séculos posteriores à fundação, pelo 

reconhecimento eclesial que receberam. Isso deu notoriedade e 

                                                           
9
 Outro nome dos primeiros capuchinhos é Matheus de Bacio. Por meio dele é que 

se inicia um novo ramo na família franciscana, mas estranhamente na bula de 
aprovação seu nome não é citado.  
10

 Para Bourdieu, o capital simbólico é uma medida do prestígio ou de carisma 
que um indivíduo ou uma instituição possui em determinado campo. Sendo assim, 
a partir desta marca de distinção, ele permite que um indivíduo, no caso uma 
instituição, desfrute de uma posição de destaque frente a um campo, e tal 
proeminência é reforçada pelos distintivos que reafirmam a posse deste 
capital. BOURDIEU, Pierre. Capital Simbólico e classes sociais. Trad. 
Fernando Pinheiro. Novos Estudos 96. 2013, p. 01-12 . Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
33002013000200008. Acesso em: 15 de Nov. 2017.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002013000200008
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002013000200008
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autenticou os movimentos reformadores, mas o que determinou a 

sobrevivência desses grupos foi a sua filiação à Igreja e a 

proteção que dela recebiam.    

As fontes da Ordem Capuchinha11 mencionam que os frades 

reformadores tinham convicção de representarem uma autêntica 

interpretação da Regra, onde acreditavam que o pensamento 

original do fundador estava grafado. Será a partir da leitura 

deste texto que os Capuchinhos forjarão seu próprio “capital 

simbólico”.  

Quais traços distintivos foram “capitalizados” pelos 

Capuchinhos para serem reconhecidos como franciscanos e que 

foram preponderantes na elaboração de uma nova configuração da 

Ordem? Tendo em vista as tensões no século XVI que culminaram em 

movimentos de “purificação religiosa” (Reforma Luterana, a 

Contra Reforma, reforma franciscana, carmelitana, fundação dos 

Jesuítas, etc), foi a interpretação radical, sem glosa12, da 

regra de São Francisco, que confirmará aos poucos a reforma 

capuchinha como um autêntico representante do franciscanismo.  

De acordo com D’Alatri (1998, p. 18) será nos “Estatutos de 

Albacina”, um conjunto de orientações produzido em 1529, que 

serão descritas as motivações da reforma:  “a pobreza, a 

austeridade, a oração, a solidão e o silêncio”.  

Este primeiro estatuto não se constitui num texto 

                                                           
11

 Trata-se de um conjunto de textos do século XVI, traduzido do latim e do 
italiano por estudiosos da Ordem na década de 1990, sendo organizador Fr. 
Vicenzo Criscuolo. Em assembleia da Conferência dos Capuchinhos do Brasil 
(CCB) em 2001, foi definida a tradução do texto italiano para o português por 
uma comissão de frades brasileiros, sendo finalizada em 2003 e editada em 2007 
com o Título: Os Capuchinhos: fontes documentárias e narrativas do primeiro 
século (1525-1619). Brasília: Edições CCB, 2007. 
12

 Esta expressão, utilizada por Francisco segundo seus biógrafos para evitar 
muitas interpretações ao Evangelho, foi inserida na primeira linha das 
constituições após o capitulo geral dos Capuchinhos em 3 de junho de 1552, 
relacionada `a pobreza: “Altissima paupertas et Regula serventur ad mentem 
sancti patris Francisci, ad litteram et sine glosa” (trad. A altíssima pobreza 
e a Regra sejam observadas segundo a mente do santo pai Francisco, 
literalmente e sem glosa). CRISCUOLO, V. Os Capuchinhos: fontes documentarias 
e narrativas do primeiro século (1525-1619). Brasília: Edições CCB, 2007, p. 
79. 
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normativo aprovado formalmente pela Igreja, que só ocorrerá em 

1536, na chamadas constituições de Santa Eufêmia. Mas, os 

símbolos estabelecidos que delimitaram uma fronteira entre os 

Capuchinhos e os outros dois grupos franciscanos, os Observantes 

e os Conventuais, e que deram uma marca característica a estes 

frades, como a barba longa e o hábito marrom, estão ali 

delineados13. Estes sinais favoreceram uma confluência entre o 

capital simbólico franciscano e a garantia de sucessivos 

privilégios dos papas aos Capuchinhos, o que determinou sua 

sobrevivência posterior. 

Com o Concílio de Trento (1545-1563) e a necessidade de 

adaptação das Constituições, os Capuchinhos serão inseridos nos 

trabalhos da Igreja o que ocasionará um lento, mas gradual 

afastamento do idealismo primitivo. A supervalorização do estado 

clerical em detrimento dos irmãos leigos na Ordem, estabeleceu 

desde então duas classes de frades e se introduziram 

discriminações:   

  

As mudanças irreversíveis nos costumes da Ordem se deram 
também aqui por um processo sacerdotalizante, pela 
criação de medidas penais, pela exasperação das normas 
jurídicas, pela intervenção dos cardeais protetores e da 
Congregação dos Religiosos, pela acentuação clerical do 
Concílio de Trento dada a toda a Igreja, bem acolhida por 
aqueles frades sacerdotes que já tinham mentalidade 
clerical e jurisdicista (VERUSSA, 2012, p. 06). 

 

O que percebemos na institucionalização do movimento 

reformista capuchinho é um processo semelhante ao ocorrido no 

século XIII, com a fraternidade iniciada por Francisco de Assis. 

Há uma intuição inicial, que beira o heroísmo, porém, o grupo 

                                                           
13

 O capital simbólico capuchinho foi reforçado especialmente por estes dois 
sinais distintivos que ganharam notoriedade em histórias na Europa. Segundo 
alguns apócrifos, teria Mozart deixado uma partitura junto a um convento 
capuchinho no qual hospedou-se, exaltando suas longas barbas. Trata-se da 
música “Venerabilis Barba Capucinorum”, do século XVIII. Também o café 
expresso característico da Itália teria ganhado o nome de “cappuccino”  em 
homenagem ao hábito marrom dos frades. Fato ou lenda, é inegável a influência 
que a Ordem teve na cultura popular europeia desde sua fundação.  
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precisa estabelecer alguns princípios de organização, sem os 

quais a intuição não perdura. Com isso, dá-se início ao processo 

de institucionalização14.     

O estudo conduzido por Alberoni sobre o estado nascente15 e 

o processo de institucionalização, ajuda-nos a compreender a 

flexibilização pela qual passou o movimento franciscano, que ora 

busca o ideal primitivo, ora se organiza justamente como era o 

ambiente contestado. Por mais paradoxal que pareça, essa prática 

é parte do processo em que se constitui novos movimentos e que 

garante sua sobrevivência na história:  

 
O grupo de homens entre os quais se constitui o estado 
nascente tenta sempre construir uma modalidade de vida 
totalmente diferente da cotidiana e institucional. Ao 
fazer isso, contudo, justamente para explorar esta 
possibilidade, é forçado a dar-se uma forma, uma 
estrutura, a tornar-se em certa altura projeto concreto e 
histórico, a chocar-se com as forças concretas e 
históricas presentes, transformando-se assim, ele 
mesmo, numa instituição e numa cotidianidade ( ALBERONI, 
1999, p. 37). 

 
 

É preciso reconhecer, no entanto, que esse movimento de 

tensão entre descontinuidade e continuidade, não são 

excludentes, como a lógica de Alberoni deixa entender. No caso do 

movimento franciscano “apesar do avanço do processo de 

institucionalização, nunca desaparece a possibilidade de 

                                                           
14

 Theóphile Desbonnets reconhece que uma intuição que não encontra sua 
institucionalização rapidamente desaparece. Mas ao permanecer dentro da 
instituição, legalizada, ordenada, continuada no tempo e no espaço, a 
intuição permanece como um "devir" ou seja, como possibilidade de recomeço. 
Sob tensão constante, há sempre movimentos que tentam recuperar esta 
intuição, fazendo sua própria leitura, ocasionando  rupturas. DESBONNETS, T. 
Da intuição à instituição. trad. Hugo Baggio. Petrópolis: Vozes, 1987.  
15

 Para Alberoni, o estado nascente é uma descontinuidade social provocada por 
uma experiência de morte e renascimento em nível individual [...] as 
sociedades, os grupos, periodicamente passam pela mesma experiência. São 
estes os momentos da mudança descontínua [...] o estado nascente, portanto, é 
uma experiência tanto individual quanto coletiva, que gera uma ação social de 
tipo novo, uma nova solidariedade, uma onda de choque sobre as estruturas 
estabelecidas e uma vontade de renovação radical, uma exploração do possível, 
procurando realizar alguma coisa daquilo que havia sido vislumbrado”. 
ALBERONI, F. Gênese: como se criam os mitos, os valores e as instituições da 
civilização ocidental. Trad. Mário Fondelli. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 
37.  
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renovação dos laços de solidariedade e o despontar de novas 

ocasiões de heroísmo” (SILVA,  2000, p. 68).  

A reforma capuchinha enquadra-se nesta perspectiva à 

medida que tenciona um movimento já constituído e de certa 

maneira estabilizado, a rever seus conceitos. A procura por um 

“franciscanismo autêntico”, levou os frades reformadores a uma 

configuração da regra e do testamento de São Francisco para, 

“satisfazer às evoluções e às novidades religiosas que 

apareceram nos primeiros decênios do século XVI” (MERLO, 2005, p. 

262).  

O processo de institucionalização do movimento capuchinho 

significou uma possibilidade de sobrevivência e efetivação dos 

ideais que levaram ao rompimento e construção de uma nova família 

religiosa, através de uma legislação minuciosa que demarcou o 

modo de ser capuchinho. Foi através das “Constituições 

capuchinhas” que o grupo construiu coletivamente a sua 

identidade.  

O próprio desenvolvimento histórico do texto das 

constituições capuchinhas mostra que, em pouco tempo, aquele 

grupo decidido a radicalizar a leitura do movimento franciscano, 

enquadra-se à força institucional da Igreja. Em 1529, em 

Albacina, realizou-se o primeiro capítulo geral dos frades 

menores de vida eremítica, como eram anteriormente conhecidos os 

Capuchinhos. Neste capítulo foram elaboradas as “Ordenações de 

Albacina”, que são “um conjunto projetual-normativo importante e 

interessante de atualizar a proposta religiosa que provinha de 

São Francisco [...] e que teve como principal, senão único 

redator, frei Ludovico de Fossombrone” (MERLO, 2005, p. 253).  

Passados apenas 6 anos, em  novembro de 1535 em Roma, outro 

capítulo foi realizado e novas constituições deveriam ser 

definidas. Como neste capítulo foram eleitos frades que possuíam 

formação universitária e que haviam aderido recentemente ao 

movimento, um conflito se armou entre eles e Frei Ludovico, um dos 
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idealizadores da reforma. O choque de interpretações de um 

“franciscanismo das origens” com um franciscanismo que 

respondesse aos anseios de meados do século XVI, teve como 

desfecho trágico a supressão de frei Ludovico da Ordem16.  

Em 1536, o texto das novas constituições foram aprovadas e 

deram um caráter jurídico e formal àquele das Ordenações de 

Albacina: 

 

O texto, dividido em 12 capítulos, correspondentes aos da 
regra, eram um comentário espiritual e uma aplicação 
prática da regra a ser observada literalmente, sem 
atenuações nem privilégios tendentes ao relaxamento; 
estabeleciam uma organização mais clara da fraternidade 
e um maior equilíbrio entre a vida contemplativa e ativa 
(VILLAPADIERNA, 2007, p. 74).  

 

Após a revisão de 1536, que mudou sensivelmente o texto e 

sua formatação, mais duas adaptações foram realizadas: em 1552 e 

1575, ocorridas à pedido do papa Gregório XIII, com  o breve Cum 

Capitulum Generale, que ordenou ao capítulo geral dos 

Capuchinhos adequar as constituições aos cânones e decretos do 

Concílio de Trento. Estas etapas, desde a formulação de um texto 

normativo, acordado pelo grupo como foi o de 1529 até um mais 

jurídico e formalmente aprovado pela Igreja,  como o de 1536, 

determinam o “processo natural” que Alberoni (1999) descreveu 

como sendo comum aos movimentos: a passagem do estado nascente 

para a institucionalização.  

 

Considerações finais 

 

                                                           
16

 De acordo com o testemunho de frei Bernardino de Colpetrazzo, na obra 
“Simples e devota história da origem da congregação dos Frades Capuchinhos”, 
uma crônica publicitária escrita nos anos oitenta do século XVI, depois de 
1536, “não se pode mais saber o que aconteceu com ele, a não ser o que dele 
disseram: que estava nas montanhas de Cagli, num lugar escondido, sabido 
apenas por um amigo seu que, uma vez por semana, levava-lhe um pouco de pão; e 
que levava uma vida de anacoreta”. MERLO, G. Em nome de São Francisco: história 
dos frades menores e do franciscanismo até inícios do século XVI. Trad. Frei 
Ary E. Pintarelli. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 262.  
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 Haja vista que a concepção deste artigo foi trazer um pouco 

dos desdobramentos da “questão franciscana”, o que podemos 

perceber de maneira geral no movimento iniciado por Francisco de 

Assis no século XIII, é sua constante mutação durante os séculos 

por um sem número de grupos que reclamavam a “verdadeira 

identidade franciscana”.  

 O ideal franciscano de pobreza, fraternidade e minoridade 

foram sendo durante os séculos reinterpretados em narrativas que 

culminaram, quase sempre, em novos grupos que aos poucos se 

institucionalizam e eram cooptados pela Igreja. 

Em pleno século XX, especialmente depois do Concílio 

Vaticano II, é possível perceber uma variedade desses grupos 

religiosos que buscam no capital simbólico franciscano, 

responder tanto aos anseios atuais de uma sociedade farta do 

consumismo com ideais de desprendimento material, de 

fraternidade e espiritualidade. Boa parte desses grupos, no 

entanto, fazem uma leitura tão radical das fontes franciscanas 

que se aproximam de um verdadeiro anacronismo, trazendo para a 

sociedade “pós-moderna” elementos que faziam sentido somente na 

idade média.  

O Catolicismo brasileiro tem gerado, desde o advento dos 

movimentos neopentecostais, grupos que resgatam a simbologia 

franciscana como o uso constante do hábito, a pobreza extrema, a 

tonsura, abandonados pelas ordens tradicionais, criando uma 

narrativa franciscana que mistura um discurso conservador com o 

ideal de liberdade proposto por Francisco de Assis. Enfim, o 

carisma franciscano continua sendo reinterpretado em vista de 

novas demandas sociais.  
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MANUEL DO CENÁCULO VILLAS BOAS E A BOA FORMAÇÃO DO ORADOR SAGRADO 

EM PORTUGAL NO SÉCULO DAS LUZES 

Júnior César Pereira – UEL/Capes 

 

Na época moderna a oratória sagrada foi uma prática cultural 

extremamente relevante no que toca ao alinhamento e normatização 

da vida social europeia. Em terras portuguesas alcançou diversos 

campos do conhecimento, da literatura à política, passando pela 

filosofia e até mesmo pelo teatro, e teve em Manuel do Cenáculo 

Villas Boas (1724-1814) um de seus principais pensadores. Figura 

de notável erudição no meio letrado, este homem, entre diversos 

cargos de relevo que ocupou durante a sua trajetória, foi 

superior provincial da ordem terceira de São Francisco. No 

presente trabalho propomos uma análise descritiva do catálogo de 

livros presente na obra Memórias históricas do ministério do 

púlpito (1776), que Cenáculo acreditava ser adequado para a 

formação do bom orador português. Tendo como base as proposições 

oriundas da Nova História Cultural, sobretudo a noção de 

protocolo de leitura refletida por Roger Chartier, intentamos 

compreender, por meio das prescrições do personagem elencado, o 

universo de leituras disponível aos pregadores portugueses, 

trazendo à baila os autores vislumbrados em áreas do saber como 

história, poesia, lógica, filosofia moral, leis, política, 

teologia, gramática etc. Tal estudo possibilita ao leitor 

compreender melhor o clima intelectual do iluminismo português, 

servindo-se das lentes de um de seus maiores representantes. 

 

Palavras-chave: Manuel do Cenáculo Villas Boas; oratória 

sagrada; história da leitura. 
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MANUEL DO CENÁCULO VILLAS BOAS E A BOA FORMAÇÃO DO ORADOR SAGRADO 

EM PORTUGAL NO SÉCULO DAS LUZES 

 

Introdução 

No decorrer da modernidade observa-se uma prática cultural 

de extrema relevância na sociedade ocidental: a oratória 

sagrada. Fonte de transmissão doutrinária e de modelos 

comportamentais, além de instrumentos de propagandas políticas, 

os sermões ocupavam lugar de destaque em um meio onde a palavra 

oral era importante dado o elevado número de analfabetos e semi-

letrados (BRAGA, 2001, p.509).17  

Em Portugal, a parenética à maneira francesa representou um 

dos marcos do iluminismo que se configurou por todo o 

setecentos18. Entre vários autores que se debruçaram sobre a 

matéria do púlpito, destacamos nesse estudo o franciscano D. Frei 

Manuel do Cenáculo Villas Boas, que escreveu a obra Memórias 

históricas do ministério do púlpito (1776) aonde reflete sobre a 

formação do bom orador português.  

                                                           
17

 Na época moderna, a prática sermonística era multifacetada, atendendo a 
vários objetivos. Havia a pregação de cariz pedagógico, pastoral ou 
ordinária, voltada à educação para a fé, senão para um modelo de homem e 
sociedade, que estava a cargo dos bispos e dos párocos, e ainda aquelas de 
cunho encomiástico (panegírico e oração fúnebre), deprecatório (prece), 
eucarístico (ação de graças) e gratulatório (regozijo), que reforçavam o 
caráter edificante das utopias laicas vigentes. A oratória cortesã e 
citadina, cabia ao pregador régio, figura distinta dada a função política 
destacada. Seu cariz era mais amplo do que o religioso, alcançava interesses 
sociais e pretendia-se uma espécie de filosofia moral. A publicação dos 
sermões, sobretudo dos pregadores régios, tinha por objetivo alcançar aqueles 
que não puderam ouvi-los, e aos que, mesmo presentes, dispersavam-se por 
vários motivos (BRAGA, 2001, p.509). 
18

 De acordo com Braga e Duran (2017) “O impacto da influência francesa na 
oratória sagrada portuguesa, em geral, é assinalado como uma transição do 
clássico ao barroco que muitas vezes é também denominada como uma transição do 
modo português de pregar para o modo francês. No modo francês, a pregação 
reunifica os discursos profetizantes pela teoria da predestinação e também 
acentua uma valorização da estética em detrimento da ética, que nem sempre 
receberá bons olhos em terras lusitanas.” 
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A referida obra, configura uma grande síntese para apoiar a 

execução do Plano de Estudos para a Congregação dos Religiosos da 

Ordem de S. Francisco do Reino de Portugal (1769). Ademais, 

apresenta ao seu final um catálogo de livros para a educação 

daqueles que pretendiam exercer o ministério do púlpito.  

O prelado, foi um dos responsáveis pela reforma da educação 

portuguesa no século XVIII, sendo cooptado pelo poder régio para 

tal empresa. Figura de notável erudição no meio letrado, foi um 

dos principais responsáveis pela participação do reino lusitano 

no movimento iluminista que grassava na Europa.  

Cientes das inúmeras possibilidades de se abordar um 

determinado fenômeno histórico, intentamos olhar o contexto 

iluminista português por meio da análise do referido material, 

prescrito para a constituição intelectual daqueles homens que 

entrariam em contato com uma miríade de outros por meio da 

pregação. 

Nesse ensejo, quais leituras eram pertinentes para a 

formação de um orador? Como utilizar os pressupostos dos autores 

considerados profanos? Como articular poesia, lógica, 

hermenêutica, história e eloquência? Por que a filosofia moral 

tinha tanta importância na educação do pregador?  

Antes de conhecermos as respostas dadas por Cenáculo, 

buscamos compreender a sua trajetória intelectual no interior da 

cultura das luzes que se conformou em Portugal no século XVIII, 

como o leitor poderá vislumbrar a seguir. 

 

Manuel do Cenáculo, um luminar português do setecentos 

Filho do artesão José Martins e de Maria Antônia, Manuel 

Martins, que ficaria conhecido na história como D. Frei Manuel do 

Cenáculo Vilas Boas, nasceu no dia primeiro de março de 1724 em 

Lisboa. Viveu surpreendentes noventa anos, falecendo em Évora, 

no ano de 1814. O início de sua formação se deu na Congregação do 
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Oratório, onde entrou aos doze anos de idade obtendo aulas com o 

renomado padre João Baptista (OLIVEIRA, 2012, p.44). 

Uma das bases mais significativas da cultura portuguesa no 

final do século XVII e parte do XVIII, período da formação inicial 

de Manuel foi a valorização da língua pátria, o que implicou na 

paulatina subalternização do latim, utilizado sobretudo pelos 

membros do clero. Para esses, a utilização dessa língua fazia 

parte do cotidiano, ao contrário do uso de alguns laicos, 

decorrente dos currículos escolares, onde o aprendizado da 

lógica, retórica, aritmética e todos os outros saberes se davam 

em latim (BRAGA, 2001, p.425). 

 Concomitante a esse marco, a circulação de obras oriundas 

das lumière contribuíram para a presença da cultura de língua 

francesa em Portugal, no entanto, o castelhano permaneceu como a 

terceira língua mais usada nessa conjuntura. O italiano 

interessava a poucos, sobretudo aqueles ligados à música e às 

óperas. O idioma alemão era quase desconhecido, assim como o 

holandês e o inglês (BRAGA, 2001, p.475-479). 

A prática privada e silenciosa da leitura foi uma transição 

marcante na modernidade, e Portugal não ficou de fora dessa 

tendência. Nota-se ainda, de forma adicional a esse movimento, a 

fixação de uma ortografia, a utilização da imprensa e a 

gramaticalização das línguas vulgares. Pessoas menos cultas, mas 

capazes de ler e escrever em português juntaram-se àqueles 

conhecidos consumidores de letra impressa, como os membros do 

clero, letrados, cortesãos e mercadores endinheirados. 

Vislumbra-se portanto, a paulatina ampliação do público leitor 

(BRAGA, 2001, p.487). 

Imerso nessa cultura que se transformava, Manuel Martins 

vestiu o hábito da ordem terceira de São Francisco no dia 19 de 

março de 1739 aos quinze anos, partindo para Coimbra no ano 

seguinte para continuar os estudos no colégio São Pedro. Na 

cidade do Mondego, cursou Filosofia e Teologia na Universidade. 
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Nesse período uma nova orientação filosófica começava a atingir 

os claustros franciscanos (OLIVEIRA, 2012, p.44). 

Aos vinte e dois anos ocupou o cargo de Lente de Artes do 

Colégio de S. Pedro, obtendo o grau de Doutor em Teologia na 

Universidade de Coimbra. No mesmo colégio foi nomeado Lente do 

curso de Filosofia, para o triénio 1749-1752. A viagem a Roma com 

o intuito de assistir ao Capítulo Geral da sua Ordem, em 1750, 

força-o a interromper sua atividade docente. Ao retornar a 

Portugal, apresentou seu trabalho Conclusões de Lógica, obra de 

grande inovação filosófica considerada como o primeiro ensaio 

público da Ordem Franciscana (OLIVEIRA, 2012, p.50). Nesse 

quadro, as luzes começavam a grassar em solo lusitano. 

Os anos de 1740 assistiram a publicação do Verdadeiro método 

de estudar, de Luís Antônio Verney, e da Lógica racional, 

geométrica e analítica de Manuel Azevedo Fortes, obras basilares 

da ilustração portuguesa. A atividade intelectual e acadêmica de 

D. Rafael Bluteau e do 4. Conde da Ericeira, D. Francisco Xavier 

de Meneses, representou em Portugal, um primeiro movimento 

convergente com o novo clima propugnado pelas Luzes na Europa. 

Sob os auspícios de D. João V contemplam-se inúmeros pontos 

nodais   para a participação do Reino Lusitano nesse novo cenário, 

como a instituição da Aula de Física Experimental no Palácio das 

Necessidades, e ainda as aulas de Filosofia proferidas pelo P. 

João Baptista na Congregação do Oratório (BIRON, 2014, p.1).  

No âmbito político, Sebastião José de Carvalho Melo, o  

Marquês de Pombal, primeiro ministro de D. José I, condicionou em 

grande escala o estabelecimento do iluminismo em Portugal. Sob 

seu governo, De suprema regnum de Antônio Pereira de Figueiredo, 

obra de fundamental importância para os desígnios da monarquia 

foi publicada; e ainda a Dedução Cronológica e Analítica (1768) 

que precede os dois documentos mais característicos concernentes 

às reformas empreendidas no campo educacional: o Compêndio 

histórico do estado da Universidade de Coimbra (1771) e os novos 
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Estatutos da Universidade de Coimbra (1772) (CARDOSO, 2002, 

p.141). 

A atuação política de Pombal forjou uma contradição 

essencial para a compreensão do clima intelectual em tela: de um 

lado as trevas, representadas pelos inacianos; de outro, as luzes 

redentoras tendo o estado pombalino como baluarte. A Companhia de 

Jesus foi eleita como a principal responsável pelo atraso e 

decadência cultural e intelectual do Reino, uma vez que obtinhm 

amplo domínio sobre a educação. Nesse ensejo tornava-se urgente o 

rechaço destes homens dos solos lusitanos (CARVALHO, 2007, 

p.35). 

 A filosofia aristotélica, base do método educacional 

jesuíta foi acusada de ultrapassada, abstrata e avessa aos novos 

ideais, que buscavam o progresso humano, tendo como base a 

verdade auferida pelo método racional e científico. Os sistemas 

abstratos e as cosmologias seiscentistas eram objetos de rechaço 

por essa nova ciência, que também em Portugal revestiu-se de um 

caráter multidisciplinar. Nesse contexto, a epistemologia 

newtoniana aliada aos preceitos de lockeanos endossou o novo modo 

de se produzir o conhecimento. Em Portugal o ecletismo configurou 

a forma de pensar dos mais importantes pensadores, assim como um 

forte pedagogismo associado à imagem do governo real (JÚNIOR, 

2015, p.98).   

O rechaço aos inacianos não deve ser entendido como a 

negação da religião em detrimento do iluminismo. As novas ideias 

que circularam em terras lusitanas não foram contrárias ao 

catolicismo, pelo contrário, o que ocorreu foi uma tentativa de 

se atualizar a tradição de pensamento católico aos novos 

paradigmas oriundos da ilustração. O forte influxo de autores 

italianos como Muratori e Genovesi converge com essa atualização 

do pensamento cristão, que ao contrário de diversos pensadores 

ingleses e franceses não defendia princípios deístas e 

materialistas (CARVALHO, 2007, p.25). 
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No entender de Cândido dos Santos a ilustração em Portugal 

pode ser denominada de Iluminismo Católico, pois 

 

caracterizou-se pela renovação da liturgia, pelo 
abandono de formas populares de devoção, pelo sentido 
histórico, pelo gosto da história eclesiástica, pela 
oposição ao escolasticismo, pela austeridade moral e 
recusa do probabilismo, pela predileção das línguas 
vulgares, pela crítica do barroco de pregação etc ... 
assim, alguns aspectos deste movimento regalista em 
política, jansenista em moral, progressista na cultura 
anti-Aristóteles e anti-Escolástica estão presentes em 
Portugal. Regalista, Jansenista e progressista. Não, 
porém, anti-religioso como na França. É, talvez, anti-
clerical. Com certeza, anti-jesuíta. Como quase todas as 
ordens religiosas e uma parte dos bispos portugueses 
(SANTOS, 2004, p.948-949).  

 

Nesse quadro frei Manuel do Cenáculo aufere grande 

reputação por conta de seu vasto conhecimento. Fixado no Convento 

da Ordem Terceira de S. Francisco da capital, no ano de 1755, 

desenvolve ampla atividade concernente a organização dos Estudos 

da Congregação Religiosa. Por conta disso, atrai a atenção do 

governo Real, sendo cooptado para as reformas no ensino 

empreendidas pelo Marquês de Pombal. Daí em diante, desempenhou 

inúmeras atividades associadas à política vigente. 

 

Mencionem-se os lugares estratégicos que desempenhou, 
como são exemplo, o de Deputado (1768) e Presidente da 
Mesa Censória (1770), tendo em mãos matéria tão 
importante como seja a o controle dos livros e 
manuscritos que circulavam; Preceptor do Príncipe D. 
José (1770), sendo encarregue da educação do delfim Real; 
Presidente da Junta do Subsídio Literário (1771), 
organismo vocacionado para a angariação de fundos para 
apoiar as reformas das escolas; a par de outros, afetos à 
esfera religiosa e eclesiástica, como o de capelão das 
Armadas Reais e Definidor da sua Província (1766) 5, 
Provincial da Ordem Terceira (1768), Bispo de Beja 
(eleito em 1770) e Arcebispo de Évora (eleito em 1802) 
(OLIVEIRA, 2012, p.53). 

  

Cenáculo desempenhou papel de grande relevo na corte de D. 

José I. Quando D. Maria I assumiu o poder real, transferiu-se para 

o bispado de Beja, em 22 de abril de 1777. Em 1802 mudou-se para 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   73 

Évora onde assumiu o arcebispado. Ao longo de sua trajetória 

escreveu sobre muitos assuntos, sendo uma das mentes mais férteis 

do cenário intelectual lusitano do setecentos. Em síntese 

 

O Bispo de Beja revelou uma capacidade de trabalho 
notável, para além dos numerosos cargos que desempenhou, 
e dos trabalhos de Formação de Bibliotecas, Museus e na 
melhoria dos Estudos que desenvolveu, escreveu uma vasta 
obra literária. Nesta incluem-se diversas pastorais 
dirigidas à organização e administração da diocese que 
serviu, ou patentes da sua Ordem religiosa, mas também 
obras mais completas como os “Cuidados literários”, ou as 
“Memórias Históricas”, onde faz análises muito 
contundentes sobre o progresso dos estudos e da educação 
no nosso país, não se coibindo de “colocar o dedo na 
ferida” e apontar caminhos para resolver alguns 
problemas que reconhecia existirem e urgia resolver 
(OLIVEIRA, 2012, p.59). 

 

A formação do bom orador: livros e leituras 

Em 1776 veio a lume a obra Memórias históricas do ministério 

do púlpito, por um religioso da Ordem Terceira de S. Francisco, um 

enorme compêndio para o auxílio da execução do Plano de Estudos 

para a Congregação dos Religiosos da Ordem de S. Francisco do 

Reino de Portugal. Foi classificado por Hernani Cidade como um 

repositório “de ciência, principalmente teológica, histórica e 

literária, ordenado com método impecável, embora sem revelações 

intelectuais que nos deem mais que um bom senso indefectível e um 

claro juízo que admiravelmente o integra na sua época” (CIDADE, 

1929, p.83). 

Na primeira do livro, o prelado expõe as qualidades e a 

propagação da doutrina. A parte dois é dedicada a uma 

apresentação cronológica da eloquência cristã até a restauração 

das letras em Portugal, no século XV. Posteriormente, aborda a 

oratória sagrada exercida no período pós restauração. Na parte 

quatro, Cenáculo trata da disciplina da igreja no exercício do 

púlpito. 

Na segunda grande parte da obra, que leva o título de 

“Discurso acerca do ministério do púlpito”, podemos ler as 
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matérias que são o objeto do pregador segundo Cenáculo, e pontos 

referentes à forma de tal ministério. Após a conclusão, lemos em 

separado o “Catálogo dos Livros, por onde se pode formar o novo 

Orador”.19 

O franciscano começa apresentando os limites de sua 

empresa: 

 

Poderia escrever-se uma Narração extensa dos Tratados, 
em que deve ser instruído o Pregador perfeito. É 
indefinível o número dos Autores, que podem ser 
consultados a este propósito; ou se considere a Forma, ou 
a Matéria, em que se exercita o Ministério do Púlpito. Eu 
tive a gratidão de expor neste Escrito os Sujeitos, de 
quem aprendi a forma-lo. Seria isto bastante para 
escusar-me de maior trabalho, por serem muitos, e vários 
os Escritores, que deixo referidos. Mas porque a 
lembrança de outros Livros, e ainda dos mesmos Autores já 
alegados, subministrada com diversa forma, pode ser 
útil, persuadi-me a obrigar mais com este obséquio os 
Leitores, que o quiserem reconhecer; se não como 
indispensável, pelo menos cômodo. A experiencia, que 
eles hajam de adquirir pela Leitura, a que os conduzo, 
pode ser que os interfere na inquirição de outros Livros. 
Deixo de referir muitos, porque os desconheço: As 
ocupações distraem meu animo para haver de lembrar 
outros; mas podem ser omitidos por quem não tece um 
Catalogo absoluto, e atento somente ao mais preciso 
(VILAS BOAS, 1776, p.309). 

                                                           
19

 Figura cimeira na investigação da história dos livros e das leituras, Roger 
Chartier refletiu acerca dos protocolos de leitura nos seguintes termos: 
“Para a história da leitura, a dificuldade fundamental relaciona-se com o fato 
de que o historiador pode trabalhar apenas com as representações da prática: 
representações normativas nas artes de ler e nas sentenças judiciais; 
representações de uma leitura pretendida, desejada, implícita, nos 
prefácios, prólogos e palavras ao leitor; representações codificadas segundo 
as convenções estéticas com as imagens de leitores e leitoras propostas pela 
pintura ou pela gravura; representações dirigidas pelas táticas do self 
fashioning nos testemunhos de natureza autobiográfica (livre de raison, 
diário, narrativa de vida). Tal constatação não significa que essas fontes 
sejam inutilizáveis. Ao contrário. Mas leva, contra qualquer leitura 
documentária ingênua e imediata, a compreender as práticas de representação 
(suas razões, gêneros e intenções) para poder decifrar corretamente as 
representações das práticas. Parece-me que o mesmo procedimento é válido para 
os documentos aparentemente mais objetivos (inventários post mortem, 
registros administrativos, catálogos de bibliotecas etc.). Todos supõem 
escolhas e triagens, logo, exclusões. Todos são organizados a partir de 
categorias, classificações e fórmulas que não são neutras, mas que submetem 
suas lógicas as realidades de que se apoderam. Tomar consciência dessas 
convenções, variáveis segundo os documentos, as épocas e lugares, é condição 
necessária para que se possa apreciar as pertinências e os limites de cada 
fonte (CHARTIER, 1995, p.8).  
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Nessa toada, Cenáculo começa a traçar o perfil do bom 

orador, que deveria ter um bom porte civil, sabendo falar e sentir 

com dignidade. Para adquirir tais qualidades fazia-se necessária 

a obtenção de exemplos copiosos de eloquência, nesse sentido o 

autor prescreve a leitura dos autores profanos da antiguidade, 

entre os quais aparece os gregos Demóstenes, Tucídides, 

Plutarco, Xenofonte, Heródoto, Herodiano, e os latinos Cícero, 

César, Cornélio, Salústio e Suetônio. Como  se pode ver no 

catálogo, não há especificação de algum livro sobre esse fim.  

O prelado argumenta que muitos santos visitaram os autores 

profanos antigos para instruir os homens e seus corações fracos, 

rebeldes e diversos. A esse exemplo cita São Basílio, São 

Gregório Nazianzeno e São João Crisóstomo. Na sequência volta sua 

atenção para a importância do estudo da História e das Belas 

Letras, tanto nos autores da antiguidade como nos da modernidade.  

O aprendizado da eloquência deveria ser buscado nos 

discursos gregos e latinos, especificamente por meio da leitura 

das Instituições de Quintiliano, os livros didáticos de Cícero, a 

Retórica de Mr. Gibert, as Reflexões sobre o bom gosto de 

Muratori, De causis corruptarum e Detratendis disciplinis de 

Luiz Vives, a Retórica de Mayans, Fundamenta Styli Cultioris de 

Heicécio, O tratado do sublime de Longino, e os Tropos de Marfais. 

Cenáculo é mais específico em algumas reivindicações, como 

no caso da leitura de Morhosio nos capítulos III. VI, VII. VIII. 

XIII. XIV, e XV. do Livro Segundo; e nos Capítulos VI. e VII. do 

Livro Terceiro do Polyhitor; Recomenda ainda a primeira parte do 

tomo I. do Tratado da Opinião do Marquez de S. Aubin, três tomos 

dos Principios para a Leitura dos Oradores, em língua francesa, 

As Orações de Demóstenes, e ainda Lysias, e Isócrates, Cicero, 

Beroaldo, Mureto, e muitos outros não especificados do século 

XVI. Cita ainda Gravina, Lazzarino de Murro, e infinitos 

Modernos, justificando que mesmo que tratassem de temas 
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seculares, poderiam ter serventia para os assuntos de ordem 

sagrada.  

Na matéria determinada do púlpito, o orador deveria ter 

amplo domínio da doutrina cristã, dedicando-se ao estudo dos 

tropos, figuras da sagrada escritura, e obras relativas à 

eloquência do corpo. Para tanto urgia a leitura de 

 

Santo Agostinho nos Livros de Doctrina Christiana, Beda 
nos Tropos, e Figuras da Sagrada Escritura: O 
Ecclesiastes de Erasmo: As Rhetoricas Ecclesiaticas do 
Bispo de Verona Valerio; de Fr. Luiz de Granada 
Dominicano; de Fr. Diogo Etella, Franciscano Portuguez: 
O Agostiniano Fr. Lourenço de Villa Vincencia de Sacris 
Concionibus formandis, e os Livros do mesmo Padre De 
Ratione Studi Theologici: O Livro V. De Sacerdotio de S. 
João Chrysotomo: Juliano Pomerio no primeiro dos três 
Livros da Vida Contemplativa, que muito tempo se 
atribuíram a S. Prospero, acerca da diferença dos bons, e 
maus Pregadores: A Eloquência do Corpo, ou a Ação do 
Pregador pelo Abade Dinouart: O Capitulo IV. do Livro VI. 
do Polyhitor de Morhofio: A Theo-Rhetorica do Dominicano 
Philamundo: O Homem no Pulpito do Capuchinho Fr. Caetano 
de Bergamo, moderno, e excelente, em Italiano; As 
Instituições de S. Carlos Borromeo: As Regras de S. 
Basílio para os Pregadores (VILAS BOAS, 1776, p.310). 

 
O estudo dos poetas é revestido de suma importância pois 

serviria para encher as orações de elevação, discorrer bem e 

fazer sensíveis os conceitos com elegância. A leitura de 

Aristófanes, fonte da qual bebeu São João Crisóstomo, é 

recomendada. Virgílio e Horácio também são lembrados. “O Método, 

e o Termo, a que o Eclesiástico ha de chegar neste Estudo, pode 

ler-se na Epístola de S. Gregório Nazianzeno ao Niseno. Veja-se 

também o Tratado de Thomassin, em que ensina a ler os poetas 

cristãmente” (VILAS BOAS, 1776, p.311).  

Às ideias soltas, o vigor necessário adviria do estudo da 

Lógica, mas especificamente em obras como A arte de pensar de 

Genovesi, a Medicina do entendimento de Terhinhaus para a crítica 

e hermenêutica, além das obras do Abade S. Real e “seiscentos 

outros”.  
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Para evitar a perversão dos fins oriundos do bem falar e a 

malícia, a filosofia moral deveria estar presente desde muito 

cedo na formação do orador. A esse fim, Cenáculo prescreve a 

leitura das obras seguintes 

 
Os Oficios de Cicero, e de Santo Ambrósio; Os Tratados de 
Plutarcho, e de Sêneca a este propósito; Os Tratados de 
Luiz Vives de Oficio mariti; De Institutione semina 
Christianae, De Ingenuorum Adolesèentum, ac Puellarum 
inflitutione: Gerson na Epistola aos Estudantes do 
Collegio de Navarra; O verdadeiro Mérito por Claville: Os 
Preceitos Moraes de S. Pacomio; de la Bruyere nos 
Caracteres; Epitecto, autor que muito liam S. Carlos 
Borromeo, e o Ven. Fr. Bartholomeu dos Martyres; As 
Regras Moraes de S. Basílio; Luiz Moulin nos Caracteres 
Ethicos; A Falsidade das Virtudes Humanas de l' Esprit; O 
Caracter dos animos de Barclai: O nosso Francisco de Sá de 
Miranda, e outros semelhantes (VILAS BOAS, 1776, p. 311-
312). 

 
Para mais, Cenáculo atenta para a suma importância do 

conhecimento de variadas matérias para aumentar as 

possibilidades de persuasão do pregador. Matérias relativas ao 

espírito da religião, da igreja, mística segura, história dos 

concílios, vidas de santos, leis e política. Por fim, ainda 

recomenda mais alguns nomes. 

 

Direi pois que se leiam os Sermões de Diogo de Paiva de 
Andrade; do Franciscano Fr. João de Ceita; do Agostiniano 
Fr. Filipe da Luz; do Doutor Francisco Fernandes Galvão; 
do P. Fr. Thomaz da Veiga; e assim outros semelhantes. Á 
Leitura destes devem ajuntar se as Décadas de João de 
Barros; as Obras do P. Fr. Bernardo de Brito; e a História 
do P. Fr. Luiz de Sousa. O P. Fr. Manoel do Sepulcro na 
Obra Refeição Espiritual, fala com Eloquência, e inspira 
muita sisudeza no coração dos Leitores. D. Francisco 
Manoel tem espirito, e vivacidade, ainda que se deve 
corrigir a nimiedade cm alegorizar em certas Obras ; 
porque n'outras, como, por exemplo, nas Epanaphoras, é 
bom Português. O P. Manoel Bernardes, do Oratório, é 
muito suave, e nas Meditações é forte. O P. D. José 
Barbosa escreveu em a nossa Língua dignamente. São 
Exemplares de reputação os Escritos de muitos dos nossos 
Acadêmicos da Real Academia da História. Os nossos Poetas 
de quinhentos tem a elevação, e naturalidade, de que 
carecem, regular mente, os Poetas da seguinte idade 
(VILAS BOAS, 1776, p.313). 
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No universo de leituras desenhado por Manuel do Cenáculo 

Villas Boas, malgrado os limites expostos no início do catálogo, 

nota-se o predomínio de obras referentes à eloquência, o que é 

compreensível, seguido da filosofia moral, doutrina cristã, 

poesia e história, lógica entre outras, respectivamente. Para 

tornar plausível entre os portugueses o ministério do púlpito, 

escreve o franciscano que o orador deveria estar ocupado com suas 

obrigações e a grandeza do seu ministério, buscar os exemplos da 

sólida pregação,  do gênio e energia da língua portuguesa, 

acrescentando e mudando sabiamente o que o tempo pedisse de 

variação, e sobretudo conhecendo seus próprios limites enquanto 

pregador. 
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Considerações finais 

Como visto anteriormente, no decorrer da modernidade a 

oratória sagrada teve enorme relevância enquanto prática 

cultural na sociedade europeia. Seja como pólo difusor de códigos 

comportamentais ou como ferramenta política, a parenética ocupou 

lugar de destaque em um meio onde a palavra oral era importante 

dado o elevado número de analfabetos e semi-letrados.  

No século das luzes em Portugal, homens como o franciscano 

D. Frei Manuel do Cenáculo Villas Boas se debruçaram sobre o tema 

com muita acuidade. Homem de notável erudição, esse franciscano 

foi cooptado pelo governo pombalino para planejar a reforma dos 

estudos no reino e seus domínios.  

Por ter sido um personagem mediador entre as luzes que 

grassavam nos países europeus e a cultura portuguesa, lançamos 

nossos olhos para um de seus mais importantes trabalhos, a saber 

as Memórias históricas do ministério do púlpito, dando especial 

atenção a uma prescrição de leituras para a formação do bom 

pregador, situada em um catálogo ao término da obra. 

Nesse sentido procuramos analisar o arrolamento de leituras 

pertinentes à formação do bom orador português no intuito de 

entender melhor o perfil imaginado para o exercício do púlpito. 

Entre autores sagrados e profanos, percebe-se a importância dada 

à leitura dos antigos, sobretudo na matéria da eloquência. O bom 

orador deveria ter porte civil adequado, ter o domínio da língua, 

elegância no falar, estar atento aos seus limites naturais e as 

mudanças históricas para a adaptação da doutrina.  

Frente ao que foi exposto, cremos ser lícito inferir que a 

leitura deste catálogo nos permite não apenas conhecer um 

determinado perfil de orador, mas também muitos dos livros que 

conformaram as principais mentes da cultura intelectual lusitana 

no século XVIII.  
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JERÔNIMOS E FRANCISCANOS COMO GUARDIÕES DOS ESPAÇOS FUNERÁRIOS 

DA MONARQUIA PORTUGUESA E CASTELHANA NO INÍCIO DA IDADE MODERNA 

Camila Cristina Souza Lima - FAU/USP  

Mário Henrique Simão D’Agostino – FAU/USP (Orientador) 

 

A Ordem de São Jerônimo foi criada na Península Ibérica em fins da 

Idade Média, com inspiração em franciscanos e eremitas 

italianos. A partir do reinado de Henrique IV (1425-1474) de 

Castela e D. Manuel I (1469-1521) de Portugal a ordem foi 

privilegiada na escolha dos locais de sepultamento dos monarcas. 

Tal postura seria reforçada com Felipe II (1527-1598), auge do 

desenvolvimento da ordem, ao edificar o monastério, palácio e 

panteão dinástico de San Lorenzo El Real del Escorial. Nossa 

comunicação discorre sobre o discurso expresso nos textos do frei 

José de Siguenza de valorização da Ordem de São Jerônimo como 

religiosos aliados ao poder monárquico e sua relação com os 

franciscanos. Nossa pesquisa de doutorado, de onde partem as 

considerações aqui apresentadas, apoia-se metodologicamente em 

autores como Fernando Bouza e Manfredo Tafuri, que investigam o 

discurso do poder que se expressa em variadas iniciativas dos 

governantes, entre elas a arquitetura. Dentre os resultados 

obtidos percebemos que a escolha dos jerônimos como ordem 

privilegiada no cerimonial funerário das monarquias de Castela e 

Portugal, relaciona-se ao desejo da monarquia em apresentar-se 

aos seus súditos aliada a um ideal religioso contemplativo e que 

reforçasse as particularidades ibéricas.  

 

 

Palavras-chave: Monarquias Ibéricas; Franciscanos; Jerônimos. 

 

 

 

 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   83 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   84 

JERÔNIMOS E FRANCISCANOS COMO GUARDIÕES DOS ESPAÇOS FUNERÁRIOS 

DA MONARQUIA PORTUGUESA E CASTELHANA NO INÍCIO DA IDADE MODERNA 

 

A Ordem de São Jerônimo originou-se em território 

ibérico de forma independente nos reinos de Castela, Aragão e 

Portugal20. Esses monges surgiram de grupos de eremitas no século 

XIV, crescendo em momentos importantes de fortalecimento das 

monarquias em seus reinos e constituíam a única ordem 

contemplativa fundada em território ibérico. Segundo um dos 

principais cronistas da ordem, frei José de Siguenza (1544-

1606), era “una religion natural de España y de españoles, 

nacida, criada y sustentada dentro de sus terminos, sin auer 

querido jamas traspassar sus lindes” (SIGUENZA, 1907: 01). 

Siguenza escreveu sua história da ordem no momento de seu maior 

desenvolvimento e visibilidade, durante o reinado de Felipe II, 

quando os jerônimos de toda península são unidos a partir de 

Castela após a União das Coroas Ibéricas. Para o autor era 

importante ressaltar a particularidade desses religiosos de não 

participarem do processo de expansão ultramarina, como tinham 

feito os franciscanos, ordem que tem muitos momentos de 

aproximação e de disputa com os jerônimos.  

Como indica Norbert Elias (1995), a arquitetura, devido 

ao seu elevado custo com materiais e pagamento dos artífices, 

dependia em grande medida de seus patronos para ser efetivamente 

realizada. Por isso, a iniciativa ou o apoio dos monarcas na 

construção de certos conventos e mosteiros, bem como seu apoio 

político e financeiro a determinados grupos de religiosos, 

indicava aspectos importantes sobre como esse poder procurava se 

sustentar em termos ideológicos e como pretendia se apresentar a 

                                                           
20

 O desenvolvimento da ordem até a exclausuração do século XIX e posterior 
restauração de um número limitado de casas, ocorreu exclusivamente em 
território ibérico no que diz respeito ao ramo masculino, havendo notícias 
apenas de dois conventos de mulheres no território ultramarino: um na Índia e 
outro no México. 
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seus súditos. Segundo Bouza Álvares (1993), a propaganda 

política, ou seja, os métodos empregados pelas monarquias 

modernas para difundir sua imagem e gerar adesão ao seu poder, 

valia-se de inúmeros instrumentos. O poder se firmava, muitas 

vezes, através de iniciativas visuais, sem uso de violência para 

se impor, o que tem sido especialmente notado pelos 

historiadores, desde Marc Bloch (2005) e Kantorowicz (1998), e 

atualmente com maior número de estudos sobre os ritos funerários, 

as festas e cerimônias de corte, as pinturas e impressos 

produzidos para se difundir a imagem da monarquia, etc.  

Especialmente no caso da História da Arquitetura, os estudos de 

Manfredo Tafuri (1993) foram responsáveis por mobilizar grande 

número de elementos, especialmente do contexto político, para 

analisar os edifícios construídos à maneira antiga entre fins da 

Idade Média e início da Idade Moderna. No caso especificamente 

ibérico, Fernando Chueca (1966) já apontava que os monastérios 

deveriam ser objeto de especial interesse para se compreender os 

espaços reais dos monarcas da Espanha. 

Nesse sentido, franciscanos e jerônimos apresentaram 

desenvolvimento e relações bastante particulares, sendo que os 

primeiros foram fundamentais no processo de expansão do 

cristianismo nas colônias espanholas e portuguesas, 

especialmente na América. Já os jerônimos não se lançariam às 

conquistas, mas teriam seu papel acrescido como guardiões de 

espaços de poder real próximos às cortes. Com suas 

particularidades, os caminhos de franciscanos e jerônimos se 

aproximariam em alguns momentos. Apresentaremos neste texto três 

momentos de aproximação e disputa entre franciscanos e jerônimos 

que se destacam na construção da História da Ordem de São Jerônimo 

a partir dos escritos de Siguenza e das discussões apresentadas 

pela historiografia mais moderna dos jerônimos.  
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O frei José de Siguenza21, foi um importante membro da 

comunidade dos jerônimos do Monastério de San Lorenzo El Real del 

Escorial, casa construída como símbolo maior da defesa da fé 

durante o reinado de Felipe II22. Siguenza era testemunha 

privilegiada, por ter ocupado os cargos de prior da ordem, 

bibliotecário-mor e reliqueiro-mor do Escorial. 

A obra de caráter encomiástico de Siguenza reforça as 

tintas para desenhar a relação entre jerônimos e Monarquia 

Hispânica.  O autor é um dos agentes mais importantes no esforço 

de se construir uma memória desses religiosos, que se iniciou em 

meados do século XV, com a incumbência dos priores de cada casa 

escreverem as memórias de seus religiosos mais notáveis, 

definida no Capítulo Geral de 1468. Em 1539, frei Pedro de la Vega 

publicou a Crónica de la Orden del bienaventurado y sanctíssimo 

doctor sant  Hierónymo y los religiosos sanctos de la dicha orden, 

seguido, em 1591, pela obra do frei Juan de la Cruz, Historia de la 

Orden de San Hieronymo,  que apesar de pronta para a impressão 

permaneceu inédita. Em 1595 foi publicada a obra do frei Jose de 

Siguenza, Vida de San Jerónimo, que narra a vida do santo, e que é 

continuada em Historia de la Orden de San Jerónimo (publicado em 

1600), tratando especificamente da fundação e desenvolvimento de 

sua ordem em solo ibérico e por fim, a terceira parte dessa 

                                                           
21

 O Padre José de Siguenza nasceu em 1544, na cidade de Siguenza, Guadalajara, 
filho de um clérigo e uma viúva. Ingressou na Faculdad de Artes da Universidad 
de Siguenza em 1561, onde estudou Lógica e Filosofia, recebendo o grau de 
bacharel em 1563, mesmo ano em que iniciou seus estudos em Teologia, até 1566. 
Neste ano se dirigiu ao Monastério Jerônimo de Santa María el  Parral, onde 
iniciou sua vida religiosa. Em 1590 transferiu-se definitivamente ao 
monastério do Escorial, onde teve os cargos de reliqueiro-mor e 
bibliotecário-mor. Foi elevado a prior da Ordem por duas vezes e faleceu em 
1606. Como historiador também escreveu sobre o reinado de Felipe II e sobre a 
ordem a qual pertencia (ASENJO PELEGRINA, 1979) (DÍAZ DÍAZ, 2001). 

22
 A bibliografia sobre o monastério de San Lorenzo el Real del Escorial é 

bastante extensa e as interpretações sobre seu significado são bastante 
diversos. Dedicamos o último de nossa tese de doutorado, intitulada “Monges 
hospitaleiros: imagem das monarquias ibéricas nos espaços régios nos 
Mosteiros da Ordem de São Jerônimo (1495-1598)”, defendida em maio de 2018, a 
analisar o discurso de poder expresso no Escorial. 
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história, que se intitula Fundación del Monasterio del Escorial 

por Felipe II (publicado em 1605). A obra de Siguenza é continuada 

no século XVII pelo padre Francisco de los Santos, que foi pior do 

Escorial, e no século XVIII P. Juan Núñez, que era bibliotecário 

do Escorial (JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, F, 2008).  

Segundo a narrativa de Siguenza, a ordem surgiu com a 

vinda de eremitas da Itália para Castela e Leão durante o reinado 

de Afonso XI (1311-1350), o que teria inspirado muitos homens a 

buscarem se aproximar de Deus na solidão. Já na origem a história 

dos jerônimos se aproxima dos franciscanos, pois tal atitude 

teria sido inspirada nas profecias de Tommasucio da Foligno, da 

Ordem Terceira de São Francisco, considerado um profeta e santo 

por Siguenza e que teria anunciado que uma nova ordem (que chama 

de religião) surgiria na Espanha:  

[...] al tempo pues que el Santo F. Thomas vio desde 
Italia esta venida del Espiritu santo en España en la 
fundacion desta santa religion, se movieron en ella 
muchos, llevados del mismo espiritu a dexar sus casas y 
cuidades, y se retiraron a los lugares mas desiertos que 
hallaron[...]. Todos llevavan apelido, y en todos bullia 
un proposito secreto, de levantar el nombre, orden y 
religion de S. Geronimo. Muchos dellos, caso admirable, 
jamas vieron, ni leyeron letra de las obras de S. Geronimo 
sino la que el divino impulso les escrivia em los 
coraçones. (SIGUENZA, 1907: 08) 
 

Siguenza indica outras profecias sobre o surgimento da 

nova ordem, procurando apresentar uma origem inspirada 

espiritualmente e de grande santidade, como fica claro no trecho 

apresentado anteriormente. 

Dessa forma, os jerônimos desenvolviam seus primeiros 

passos em solo ibérico inspirados no franciscanismo mais de um 

século após o estabelecimento das missões franciscanas nesse 

território, após a determinação no Capítulo Geral de 1217 de que 

fossem enviados irmãos para fora da Itália. Em 1219 a província da 

Espanha já figurar na organização estabelecida no Capítulo Geral 

daquele ano, referindo-se a todos os territórios cristãos da 

Península Ibérica, que se encontrava em processo de avanço 
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cristão frente aos muçulmanos, nas chamadas Guerras de 

Reconquista (AZEVEDO, 2000). Como aponta Ana Paula Tavares 

(2009), no momento em que os franciscanos se dirigiam em suas 

missões a Portugal, esses religiosos já se encontravam em 

processo de clericalização, reforçando seu pertencimento à 

ortodoxia cristã e obediência ao Papado, em momento em que 

surgiam muitas heresias.  

Ainda segundo Tavares, inicialmente os franciscanos 

foram vistos como indesejáveis, porém, logo receberam proteção 

real da Rainha Urraca (1186-1220), do rei Afonso II (1185-1223) e 

da infanta Sancha, cunhada de Urraca, sendo esse apoio 

fundamental ao estabelecimento de conventos em Lisboa, Guimarães 

e nos arredores de Coimbra.  

No caso dos jerônimos, o apoio de membros ligados à 

monarquia também foi fundamental para a fundação da nova ordem. 

Os discípulos de Tommasucio entraram primeiramente em contato 

com grupos de eremitas em Orusco, Ambite, Javea, Castañar, 

Vollaescusa e Guisando (SANTOS, 1977). Entre esses discípulos se 

encontrava o português Vasco Martins, que após permanecer um 

tempo em Toledo decidiu retornar a Portugal, onde comprou a 

quinta da Penhalonga e posteriormente edificou o primeiro 

mosteiro jerônimo português.  

Entre os primeiros a se juntarem aos ermitões, segundo 

Siguenza, estavam dois nobres criados da Casa Real de Afonso XI 

(1311-1350) de Castela, Fernando Yañez de Figueroa e Pedro 

Fernandez Pecha, personagens que recebem especial destaque na 

História da Ordem.  

Inicialmente Fernando Yañez de Figueroa foi capelão na 

Capilla de los Reyes Viejos, da catedral de Toledo, por apoio o do 

rei, onde acabou por conhecer alguns dos ermitões que viviam 

próximo à cidade, em El Castañar, decidindo também pelo 

isolamento (SIGUENZA, 1907: 03). Seguindo seu exemplo, um de seus 

amigos, Pedro Fernandez Pecha, também decidiu tornar-se um 
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ermitão, juntando-se aos que viviam em Villaescusa, em 1366. 

Siguenza usa essas duas figuras para fortalecer a imagem de que a 

ordem sempre se aproximara da monarquia. 

A influência das famílias desses dois nobres no sucesso 

do surgimento da Ordem também é importante no relato de Siguenza. 

O irmão de Pedro Fernandez Pecha, chamado Alfonso Fernández 

Pecha, que foi bispo de Jaén, auxiliou na aprovação papal que deu 

origem aos jerônimos espanhóis. A amizade de Alfonso Fernández 

Pecha com Gregório XI auxiliou no sucesso da comitiva que foi até 

o papa em Avignon, retornando a Lupiana em 1374 com a bula Sane 

petitio que fundava a nova ordem (SIGUENZA, 1907). 

Em Aragão, Jaime Juan Ibánez também conseguiu aprovação 

do papa para fundar o primeiro monastério jerônimo no reino, 

nomeado de San Jerónimo de La Plana (Jávea), em 1374, e que depois 

foi transplantado para Cotalba. Lupiana e Cotalba tinham certa 

preeminência sobre os demais monastérios jerônimos que foram se 

criando nos reinos de Castela e Aragão. Em 1414 obtiveram a bula 

Licet Exigente do papa Benedito XIII, que lhes dava a autoridade 

de celebrar os capítulos da ordem.  

Em Portugal a Ordem foi fundada paralelamente à Castela, 

sendo frei Vasco23, considerado pelas crônicas de Pedro de Vega e 

José de Siguenza como o responsável pelo surgimento dos jerônimos 

em solo lusitano, apresentado como protagonista da história da 

Ordem, juntamente ao frei Pedro de Guadalajara e frei Fernando 

Yañez, estando envolvido, segundo Siguenza, na fundação do 

Mosteiro de Penha Longa (Sintra), São Jerônimo do Mato (Alenquer) 

e Valparaíso (Córdoba).  

                                                           
23

 A vida de frei Vasco também é contada a partir de escassa documentação. 
Siguenza menciona que seus escritos se baseiam em um livro antigo encontrado 
no Monastério de San Bartholomé de Lupiana. José Adriano de Carvalho, ao 
estudar a vida desse religioso menciona uma seleção documental de menos de dez 
fontes que chegam até nós para tratar dessa personagem, contando com três 
poemas atribuídos ao monge, duas cartas, a escritura de compra da propriedade 
em que se assenta hoje o monastério de Penha Longa e quatro cadernos antigos de 
anotações do arquivo de S. Bartholomé de Lupiana (CARVALHO, J.A.F., 1984). 
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De 1355 a 1389, segundo Siguenza, os eremitas 

portugueses decidiram ingressar na vida regular após terem 

notícias de que os ermitões de São Jerônimo em Castela e Valência 

teriam passado à vida cenobítica. Os excessos da vida livre 

também justificariam essa postura, único desvio brevemente 

sugerido por Siguenza desses homens ao longo de toda sua história 

da ordem. No ano de 1400, Bonifacio IX concedeu a bula Piis votis 

fidelium confirmando a Ordem, que deveria se orientar segundo a 

regra de Santo Agostinho e edificar um monastério no local da 

ermida de Penha Longa (SANTOS, 1977).  

Apesar da origem dos jerônimos estar relacionada à 

crítica ao monacato do século XIII e XIV e sua vinculação inicial 

aos franciscanos indicar a inclinação a uma vida mais simples e 

humilde, distinta do luxo adquirido por muitos mosteiros entre os 

séculos XIII e XVI, após a passagem à vida cenobítica e na 

aproximação aos nobres e membros da realeza as divergências entre 

jerônimos e franciscanos passaram a ser mais comuns.  

Em primeiro lugar devido ao papel desenvolvido por cada 

um desses grupos de religiosos em relação ao poder real. No caso 

dos jerônimos, um dos motivos que explicam o grande favorecimento 

régio à ordem se justifica, segundo David Rodríguez Luna (2006), 

pela busca desses religiosos praticarem a caridade através da 

hospitalidade, estendida desde aos mais pobres até a nobres e 

reis. Aliando essa característica à itinerância da monarquia em 

fins da Idade Média e início da Idade Moderna, os monastérios 

jerônimos foram muitas vezes utilizados como moradas provisórias 

dos monarcas. Poderíamos contar como exemplos dessa relação de 

acolhimento a permanência de Carlos V para um retiro no mosteiro 

toledano de Santa María de La Sisla, devido à morte de sua esposa, 

a imperatriz Isabel. Os reis Católicos ficaram em 1480 no 

mosteiro de San Jerónimo de Guisando, em seu percurso de Toledo a 

Medina Del Campo, onde Felipe II costumava passar seus fins de 

semana antes de construir o Escorial. Vários monastérios 
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jerônimos contavam com hospedaria real, ou seja, aposentos 

especialmente preparados para os monarcas. Entre os mosteiros 

com tais aposentos estavam Santa María Del Parral (em Segóvia), 

San Jerónimo El Real em Madrid, Santa María de Guadalupe e São 

Jerónimo de Yuste (Cárceres). 

Além disso, como era uma ordem exclusivamente ibérica, 

as vantagens de não precisar lidar com os superiores estrangeiros 

e decisões capitulares adotadas em territórios estranhos aos 

seus domínios devem ter atraído a simpatia dos monarcas (JAVIER 

CAMPOS Y FERNANDES SEVILLA, F., 2006). Tais motivos fizeram com 

que em 1415, quando ocorreu o primeiro Capítulo General da ordem, 

no monastério de Santa María de Guadalupe, já fossem listados 

vinte e cinco mosteiros fundados cujos representantes estavam 

ali reunidos24. 

Segundo Fernando Chueca Gotia (1966), os palácios-

monastérios eram as edificações que expressavam o poder dos reis 

castelhanos da Idade Média, a tipologia construtiva por 

excelência da monarquia. Apesar das ordens mendicantes não terem 

tantos monastérios e conventos com forte relação com a monarquia, 

seja por incorporarem em suas dependências hospedarias ou 

sepulcros reais, dois exemplos se destacam nas iniciativas dos 

Reis Católicos, sendo uma casa dominicana (Santo Tomás de Ávila) 
                                                           
24

 Tínhamos os seguintes monastérios, em ordem de fundação: San Bartolomé de 
Lupiana (Guadalajara, 1373), San Jerónimo de Jávea (Alicante, 1374), Santa 
María de la Sisla (Toledo, 1374), San Jerónimo de Guisando (Avila, 1375), San 
Jerónimo de Corral Rubio (Toledo, 1384), San Jerónimo de Cotalba (Gandía, 
1384), Santa María de Guadalupe (Cáceres, 1389), San Jerónimo del Valle de 
Hebrón (Barcelona, 1393), San Blas de Villaviciosa (Gadalajara, 1396), Santa 
María de la Mejorada (Olmedo, 1396), Santa Ana de la Oliva (Toledo, 1397), 
Santa Catalina de Talavera (Toledo, 1397), San Miguel del Monte (Burgos, 
1398), La Trinidad de Miramar (Palma de Mallorca, 1400), Santa María de la 
Murta (Alcira, 1401), Santa Maria de la Armedilla (Valladolid, 1402), Santa 
María de Fresdelval (Burgos, 1403), San Jerónimo de Valparaiso (Córdoba, 
1405), San Jerónimo de Yuste (Cáceres, 1408), San Jerónimo de Montamarta 
(Zamora, 1408), Santa Catalina de Badaya (Alava, 1407), Santa María de Toloño 
(Alava, 1410), Santa Marina de Don Ponce (Santander, 1411), Santa Catalina de 
Montecorbán(Santander, 1411), San Jerónimo de Monte Olivete (Barcelona, 
1413) (RUIZ HERNANDO, J. A.).  
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e outra franciscana, muito cuidada em sua arquitetura pelos Reis 

Católicos, o Convento de San Juan de los Reyes, em Toledo. A casa 

franciscana foi edificada para celebrar a Batalha de Toro, 

ocorrida dentro das disputas pela sucessão ao poder após a morte 

Henrique IV, irmão de Isabel a Católica, em que portugueses se 

opunham ao direito dessa. Tal batalha foi rememorada pelos Reis 

Católicos como simbolo da unificação de toda Espanha, o que é 

especialmente apresentado pela escolha da localização do 

mosteiro em Toledo, antiga capital visigótica, relembrando a 

antiguidade do cristianismo nesse território e a missão dos reis 

de expulsar os muçulmanos da península. San Juan de los Reyes 

deveria ser o local de sepultura do casal real, mas a conquista de 

Granada, que encerrava o processo de reconquistas, fez com que 

Isabel e Fernando decidissem por essa cidade como local de suas 

moradas eternas.  

Se os reis castelhanos pouco se inclinavam a construir 

espaços monárquicos dentro de casas de ordens mendicantes, o 

panteão dinástico dos Avis portugueses era o Mosteiro de Santa 

Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha, 

entregue aos dominicanos. Essa casa religiosa foi construída 

para guardar memória da Batalha de Aljubarrota (1385), que 

garantiu a chegada ao poder do mestre de Avis em detrimento da 

possibilidade de Portugal ser governado por monarcas 

castelhanos. Mais uma vez uma casa mendicante relembrando as 

disputas entre Portugal e Castela nos momentos de crises 

dinásticas e possibilidades de união dos reinos. Ali repousam 

todos os governantes da dinastia fundada por Dom João I (1357-

1433), até a mudança empreendida por D. Manuel I (1469-1521), 

escolhendo construir um novo mosteiro entregue aos jerônimos, 

Santa Maria de Belém, onde seria sua sepultura.  

Antes de D. Manuel, Henrique IV demonstrava inclinação a 

escolher os jerônimos como guardiões de sua sepultura, com a 
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construção do Monastério de Santa Maria del Parral, porém, apenas 

com Felipe II a ordem adquiriu o centro do cerimonial funerário da 

monarquia e se tornaria a guardiã da memória e dos corpos reais, 

com a edificação do monastério de San Lorenzo El Real del Escorial 

por Felipe II (1527-1598), que receberia a sepultura de seu pai, 

Carlos V (1500-1558), que decidiu viver seus últimos dias 

preparando-se para a Glória Divina junto aos jerônimos de Yuste, 

bem como todos os seus descendentes, sendo ainda hoje o destino 

dos reis de Espanha em sua última morada25.  

Enquanto as ordens mendicantes, segundo Chueca Gotia, 

“fieles a sus princípios, se entregaram a las tareas missionales 

en la Península y en el amplio y fabuloso campo virgen de la 

América recién explorada” (CHUECA GOTIA, 1966: 124), a ordem de 

São Jerônimo via seu papel de religiosos a serviço da monarquia 

crescer em fins da Idade Média, o que culminaria com o auge do 

desenvolvimento da ordem em tempos de Felipe II e da edificação do 

Escorial, momento em que Siguenza escrevia sua história de seus 

irmãos de hábito.  

Para Chueca Gotia, a Ordem de São Jerônimo, ordem 

contemplativa exclusivamente peninsular, cujos membros 

mantinham estreitas relações com a monarquia e aristocracia, 

reforçava a imagem de uma realeza sacralizada, da proteção divina 

em suas ações políticas e da missão sagrada que fundava seu poder 

com a Reconquista e que depois se reafirmaria nas missões 

religiosas em suas colônias: “Una Orden como los jerónimos [...] 

permitia a los reyes, en un plano nacional, gozar de una certa 

                                                           
25

  Antes dos Habsburgos espanhóis aliarem-se definitivamente aos jerônimos 
para que cuidassem dos ritos funerários de seus membros e das orações por suas 
almas, ao ser construído o panteão do Escorial, na dinastia dos Trastámaras, 
os primeiros monarcas foram sepultados na Catedral de Toledo: Henrique II 
(1333-1379), João I (1358-1390) e Henrique III (1379-1406). D. João II (1405-
1454) teve sepulcro na Cartuja de Miraflores. Henrique IV (1425-1474) foi 
enterrado no santuário e mosteiro jerônimo de Guadalupe, segundo maior centro 
de peregrinação ibérico em fins da Idade Média. Por fim, os Reis Católicos 
descansam na Capela Real de Granada. 
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apariencia de poder religioso que servía para afirmar, digamos 

plasticamente, su condición aristocrática.” (CHUECA GOTIA, 

1966: 124) 

A imagem de uma ordem sempre submissa ao rei é 

fortalecida pela importância assumida do texto de Siguenza para a 

historiografia da ordem e a influência de autores ainda hoje 

ligados aos jerônimos espanhóis na escrita sobre esses 

religiosos. Como obra escrita para reforçar a ligação entre a 

ordem e a monarquia, o caráter elogioso e de exemplo dos antigos 

monges é acentuado.  

Apesar da imagem de ordem fiel à ortodoxia e à monarquia 

se fazer presente na historiografia sobre os jerônimos, alguns 

eventos em que esses monges foram acusados pela inquisição 

revelam a terceira e última relação que indicaremos aqui com os 

franciscanos, dessa vez de embate, e diz respeito aos conflitos 

com os cristãos novos que marcaram o reinado dos Reis católicos.  

A relação entre jerônimos e cristãos novos é parte 

central da argumentação de Américo Castro para explicar os 

motivos da proximidade entre a ordem e a monarquia. Em 1949, o 

autor publicou o texto “Aspectos del vivir hispânico”, 

provavelmente escrito cerca de uma década antes, em que defende 

que os jerônimos teriam introduzido a devotio moderna na 

península, com ritos mais simples e mais voltada para uma vida 

espiritual interiorizada. Segundo o autor, os membros da 

monarquia e aristocracia de Castela favoreciam os jerônimos 

porque a religiosidade desses monges estava em consonância a 

abertura das classes mais altas a formas mais íntimas, 

individuais e interiorizadas de religiosidade (CASTRO, 1970). 

Cândido Santos (1977), principal referência para se 

tratar da espiritualidade dos jerônimos em Portugal, é um dos 

autores que concorda, em linhas gerais, com a tese de Castro. A 

argumentação de ambos é reforçada pelas denúncias feitas contra 

alguns membros da ordem em diversos momentos.  
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Para Américo Castro, a Ordem de São Jerônimo atraia 

grande número de conversos por ser uma ordem pequena e reclusa. 

Com as denúncias sofridas por membros conversos de suas casas e as 

investidas da Inquisição a ordem precisou reagir a essa crise. A 

postura dos jerônimos, que era apoiada por parte dos aristocratas 

e a monarquia, era de manter a tolerância aos conversos, o que se 

manteve até a segunda metade do século XV. Diferentemente, as 

ordens mendicantes e da população urbana viam os cristãos novos 

com desconfiança. Em 1391, devido a uma série de pregações contra 

os judeus em Sevilha, se iniciou-se a perseguição de forma mais 

violenta, com apoio, segundo Castro, dos dominicanos, 

franciscanos e alguns conversos. Essa disputa sobre as formas de 

tratamento em relação aos cristãos novos gerou uma guerra civil 

em que a nobreza e a monarquia foram vencidas, o que gerou a 

decisão de expulsar os judeus do Reino e de se criar os estatutos 

de limpeza de sangue para se assumir certas funções, sobretudo 

relacionadas ao poder real e religioso.  

Porém, como aponta Carlos Carrete Parrondo (1975), os 

conversos não buscavam refúgio apenas no ingresso à Ordem de São 

Jerônimos, mas esses religiosos foram os que mais sofreram com as 

com as denúncias e condenações de seus monges durante o século XV, 

precisando repensar a postura de tolerância para evitar a 

desconfiança, especialmente dos franciscanos.  

Frei Alonso de Oropesa, general da ordem eleito em 1457 e 

reeleito por quatro triênios consecutivos, escreveu a obra Lumen 

ad revelationem gentium et gloria plebis Dei Israel, de unitate 

fidei et de concordi et pacifica arqualitate fidelium, 

finalizado em 1465, mas não publicado, em que defendia a união 

entre os cristãos velhos e novos, reforçando a postura geral da 

ordem até aquele momento, de tolerância e não desconfiança em 

relação aos cristãos novos, o que não deveria ser mantido em 

relação aos não batizados. Porém, devido às denúncias e algumas 

condenações pela Inquisição, ficou proibida a aceitação de 
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conversos a partir do capítulo General de 1486 (CARRETE PARRONDO, 

1975). 

Em 1485 dois tribunais da Inquisição foram estabelecidos 

em Guadalupe, um deles destinado a tratar das denúncias dos 

monges jerônimos e outro sobre as denúncias contra os seculares 

da região. Os monges foram condenados, em sua maioria, à prisão 

perpétua. A partir daí muitos outros mosteiros foram visitados 

pelo Santo Ofício. 

Em breve de 1495, do papa Alexandre VI, é imposto que os 

jerônimos deixem de aceitar conversos em seus monastérios. No 

capítulo General de 1519 ficou decidido que não seriam aceitos 

descendentes de judeus até o quarto grau, e em 1552 também ficavam 

proibidos de ingressar na ordem os descendentes de mouros.  

O mesmo aconteceu nos mosteiros jerônimos portugueses 

após a instalação da Inquisição naquele reino, em 1537, durante o 

reinado de D. João III. No Capítulo Provincial de 1565 ficou 

determinado que a Ordem não recebesse mais entre seus membros 

cristãos novos até o quarto grau, a não ser que fosse dispensado 

pelo Capítulo Provincial e Privado. Os noviços apenas poderiam 

fazer profissão após um inquérito para verificar o parentesco com 

cristãos novos. 

Segundo Martínez Milan (2007), a perseguição religiosa 

aos judeus e depois aos cristãos novos era, em grande medida, uma 

reação popular contra um grupo que permanecia próximo à monarquia 

e aos nobres, ocupando altos cargos de poder junto aos reis 

Trastâmaras, apesar de não terem participado da expulsão dos 

muçulmanos na ‘Reconquista’. O autor salienta que mesmo entre 

aqueles cuja conversão era sincera a forma de expressar sua 

religiosidade era mais voltada para o íntimo, o que os 

diferenciava também dos cristãos velhos e gerava suspeitas de 

continuarem a manter as crenças antigas.  

Dessa maneira, a historiografia mais comprometida com a 

ordem de São Jerônimo cala-se no que diz respeito a relação da 
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ordem com os cristãos novos e os embates com os franciscanos, 

seguindo a maneira de apresentar o passado desses religiosos 

fortemente influenciada por Siguenza. Nesse sentido, a 

proximidade entre as duas ordens é apenas indicada na origem dos 

jerônimos. No entanto, ambos foram fundamentais no reforço do 

papel de defensores da fé dos monarcas ibéricos, desempenhando 

funções distintas, que algumas vezes implicava em conflitos ou na 

perda de espaço de um dos grupos de religiosos em determinados 

contextos.   
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(RE)LEITURA DAS RELIGIOSIDADE NA TECITURA GREGA CLÁSSICA ATRAVÉS 

DO FILME FÚRIA DE TITÃS, 2010. 

Abner Alexandre Nogueira – UNESP-Assis/CAPES 

Ivan Esperança Rocha – UNESP-Assis (Orientador) 

 

Pretende-se apresentar um estudo das cinco primeiras sequências 

do filme Fúria de Titãs, 2010, através de uma tipologia dos planos 

e dos sintagmas caracterizando-os pelo seu ritmo nos planos de 

expressão e nos plano de conteúdo, segundo as teorias de Chistian 

Metz. Tal tipificação permite a compreensão da linguagem 

cinematográfica e abre caminho para a identificação das formas 

que, tal linguagem, pretende-se falar sobre uma temática 

mitológica-histórica. Assim, a relação Cinema e História, deve 

ser feita levando em conta suas especificidades formais, seus 

objetos e, principalmente, seus espaços de fala/para quem fala. 

Visto que, os filmes promovem uma representificação, termo que 

responde a demanda da representação de uma realidade na 

construção fílmica, que é também uma realidade e portanto, re-

presentificada; busca-se comunicar como as relações 

apresentadas no filme, dizem quanto a tecitura fílmica (temática 

histórica) e sobre o contexto de produção. Tais questões são 

propostas, com objetivo de utilizar a fonte fílmica enquanto 

construtora de uma realidade historiográfica que atinge milhões 

de espectadores, esquadrinhando os motivos para a (re)leitura 

fílmica quanto as relações entre Gregos e sua religiosidade. 

Relação essa que parte de uma criação contemporânea, dentro da 

linguagem cinematográfica, mas em uma tecitura temática 

histórica-mitológica da Antiguidade grega. 

  

Palavras-chave: Cinema; Linguagem Cinematográfica; 

Religiosidade. 
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(RE)LEITURA DAS RELIGIOSIDADE NA TECITURA GREGA CLÁSSICA ATRAVÉS 

DO FILME FÚRIA DE TITÃS, 2010. 

Abner Alexandre Nogueira – UNESP-Assis/Apoio CAPES-CNPq 

Ivan Esperança Rocha – UNESP-Assis (Orientador) 

 

 

Introdução: 

Partindo do pressuposto que todo filme é um discurso, 

pergunta-se ‘o que diz’, ‘como se diz’ em relação a religiosidade 

Grega Clássica no exemplo fílmico Fúria de Titãs, 2010. Esse 

discurso se faz pela relação entre Cinema e espectador, 

utilizando uma linguagem própria, dita cinematográfica e, para a 

compreensão do uso dessa linguagem, utiliza-se da metodologia 

proposta por Christian Metz quanto a sintagmática 

cinematográfica. Nessa comunicação, o foco será nos cinco 

primeiros sintagmas do filme partindo por fim a sua análise 

discursiva em relação a Religiosidade na Tecitura Grega 

Clássica. 

O conceito aqui empregado de tecitura é oriundo da maior 

fonte cinematográfica: o imaginário. Pensamos a criação fílmica 

como uma unidade atualizadora desse ‘tecido’ que permeia a 

sociedade tanto falando por ela (e por meio dela), como 

atingindo-a (capacidade permanente de atualização). Não se tem 

um início nem um fim claro, mas pontos indistintos de co-

influência onde o cinema é parte que atualiza o imaginário, como 

consequência do imaginário. 

 

Filme: Fonte do Presente ou do Passado? Uma Hipótese Discursiva. 

A fim de definir o estatuto do cinema enquanto fonte, a 

problemática da realidade fílmica torna-se relevante na 

construção da nossa hipótese: os filmes são produtos culturais e 

derivam do imaginário (coletivo por natureza), perpetuando uma 

determinada memória coletiva (através de escolhas conscientes e 
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inconscientes) e determinadas percepções acerca do passado, no 

nosso caso, da temática mitológica grega clássica. 

Desse modo, a imagem-movimento não ilustra, nem reproduz a 

realidade, mas constrói a partir de sua linguagem própria no 

interior de um contexto histórico, social uma realidade em si 

mesma e, sendo um discurso, ela parte do imaginário, do qual 

pertence, e retorna a ele atualizando-o (característica 

intrínseca do cinema e do imaginário). É o que Monica Kornis 

observa onde “[...] o filme adquiriu o estatuto de fonte preciosa 

para a compreensão dos comportamentos, visões de mundo, dos 

valores, das identidades e das ideologias de uma sociedade ou de 

um momento histórico” (KORNIS, 1992, p.239), o que Marc Ferro 

dizia sobre a capacidade do filme dizer muito mais sobre o seu 

próprio presente, definindo o documento fílmico como apto a 

revelar o inconsciente coletivo, os projetos ideológicos 

oriundos do contexto de produção de cada filme (cf. FERRO, 1992; 

MORRENTIN, 2003). 

Pretendemos caminhar por outra via, também pontuada por 

Ferro, o cinema constrói um dos tantos discursos sobre a 

História, ligado as visões, percepções e imaginários do coletivo 

produtor que perpetua e da novos sentidos a tecitura referente ao 

passado, existente no presente da sociedade que produz e recebe. 

Nessa questão, Carolina A. Aguiar diz: 

Entre as escolhas fílmicas de um documentário – ou 

mesmo de uma ficção – estão eventos e abordagens 

historiográficas que pretendem lembrar ou esquecer 

determinados temas ou períodos. Assim, o cinema pode 

ser visto como um dos ‘lugares de memória’ definidos 

por Pierre Nora” (AGUIAR, 2011, p.235). 

 
E mais, não apenas um ‘lugar de memória’, mas um monumento, no 

sentido proposto por Le Goff: 

O documento é monumento. Resulta do esforço das 

sociedades históricas para impor ao futuro – 
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voluntária ou involuntariamente – determinada imagem 

de si próprias. No Limite, não existe um documento 

verdade. Todo documento é mentira. Cabe ao 

historiador não fazer o papel de ingênuo. [...] É 

preciso começar por demonstrar, demolir esta 

montagem (a do monumento), desestruturar esta 

constrição e analisar as condições de produção dos 

documentos-monumentos (LE GOFF,  1990, p.102-103). 

 
Portanto, cabe ao historiador ver o cinema não apenas como 

um documento/fonte, mas também como um monumento que cria, 

impõem, seleciona e constrói visões de verdade sobre os assuntos 

que trata, no caso específico aqui tratado, das percepções do 

passado que, voluntária e involuntariamente, tecem e propagam. 

Os filmes trazem o não somente o imaginário histórico, mas fazem 

sua própria leitura do passado, de forma que é um documento, é um 

monumento, mas é em si um produtor de história capaz de revelar as 

autocensuras, lapsos de uma sociedade através de uma criação 

artística (cf. BARRADAS, 2014). Perguntar-se sobre “[...] a 

leitura histórica do cinema e o olhar para a representação a 

partir da construção de um filme” (BARRADAS, 2014, p. 31), é 

confrontar não o estatuto de verdade dos discursos, mas encarar o 

lugar que o discurso científico histórico ocupa em relação ao 

discurso cinematográfico que dialoga com o imaginário social. 

Conclui-se aqui com a exposição de dois termos, um do 

historiador brasileiro Paulo Menezes, representificação e outro 

do americano Robert Rosenstone, a linguagem histórica fílmica. 

Relação entre cinema e espectador como uma representificação: 

tornar presente, e colocar em presença de (relação com o 

espectador). Ou seja, o filme é uma unidade (que veremos a seguir, 

uma pequena parte da realidade, sendo portanto, de tamanho 

grande) cujo sentido se dá pela relação de sentidos (e não em si 

mesmas). O conceito de representificação realça este caráter 

construtivo das relações que torna o filmado (em um momento 
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passado) presente na projeção da tela, presente na relação do 

receptor que atualiza cada momento do filme em um presente, 

através dessa relação, construí-se uma realidade complexa. 

É nesse sentido que a linguagem histórica fílmica 

representifica o passado (agora em relação a temática abordada 

pelo cinema) e, pela relação com o público, discursiva uma visão 

própria do passado. Para a compreensão dessa linguagem histórica 

fílmica utiliza-se da sintagmática descrita a seguir. 

 

A Grande Sintagmática da Faixa-Imagem: 

A metodologia utilizada foi proposta por Christian Metz na 

sua obra A Significação do Cinema, traduzida por Jean-Claude 

Bernadet e publicada no ano de 1972 (São Paulo). Metz foi um 

importante teórico francês sobre o cinema onde propôs uma leitura 

semiológica dos filmes, a partir de Saussure. 

O livro em questão é uma coletânea de artigos já publicados e 

o capítulo 5, base para o trabalho, é uma revisão aumentada de 

três textos anteriores. Partindo de problemáticas da 

linguística, da língua e linguagem, Metz faz diversas 

considerações sobre o uso da semiologia, da qual a linguística 

seria um ramo menor apenas, para a linguagem cinematográfica. 

Para propor uma leitura sintagmática dos filmes, Metz 

ressalta que não há unidades mínimas discretas no cinema como na 

língua (palavras, fonemas, morfemas, traços), pois “Ele [o 

cinema] atua por ‘blocos de realidade’ completos, cuja 

significação global é atualizada pelo discurso” (METZ, 1972, p. 

136), sendo assim “até o ‘plano’ mais parcial e fragmentário 

[...] não deixa de mostrar um pedaço completo de realidade. Só que 

o primeiro plano, em relação aos outros, apresenta um pedaço 

menor de realidade com um tamanho maior” (idem, ibidem, p. 137). É 

o jogo de palavras que este semiólogo utiliza, mesmo a ‘menor’ das 

unidades no filme ainda é um elemento muito grande, ele é rico uma 

vez que é ‘um pedaço de realidade’ e sendo realidade é complexo e 
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rico (grande) mesmo que pequeno (um quadro ou um plano, por 

exemplo). 

Dessa forma, torna-se fastidioso um estudo pormenorizado 

dos elementos constituintes (luz, som, ângulo da câmera, lente, 

ruídos, trilha sonora, fala, etc.). Importa-se para esse tipo de 

análise, as relações que cada unidade sintagmática se relaciona 

em si mesma e com a narratividade do filme, uma vez que umas das 

características do cinema é a permanente atualização dos ‘blocos 

de realidade’. O significado de um sintagma anterior é sempre 

atualizado no decorrer da narrativa, e mesmo com elementos extra 

fílmicos, da cultura dos receptores, também em constante 

atualização. 

Nesse contexto, Metz propõem oito tipos sintagmáticos: 

1. Plano Autônomo: um único plano conta um ‘episódio’ do 

enredo, é um tipo sintagmático, mas não um sintagma (cuja 

característica é ser divisível). 

2. Sintagma Paralelo: marcado por dois ou mais motivos sem 

uma ligação temporal ou espacial, por exemplo motivo: 

pobreza e riqueza; tranquilidade e agitação; cidade e 

campo, etc. 

3. Sintagma em Feixe: são diversos planos de uma mesma ordem 

ou motivo, em que a significação individual pouco 

importa, mas o significado global sobressai: cenas de 

guerra, de amor moderno, etc. 

4. Sintagma Descritivo: se os sintagmas anteriores eram 

acronológicos, do quatro em diante, são cronológico. 

Este é marcado pela coexistência e preponderância 

espacial, percebe-se o tempo nesse sintagma, mas este não 

é o elemento de coesão. 

5. Sintagma Alternado: dois ou mais motivos que alternam 

entre si, havendo relação de consecução entre cada série 

e o conjunto delas: simultaneidade dos acontecimentos, 

fatos. 
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6. Cena: normalmente como no teatro, onde uma cena se 

desenrola, há vários planos, porém o significado é 

percebido de modo unitário, há coexistência espacial, 

mas aqui o elemento que sobressaí é o tempo. 

7. Sequência Habitual: ambas as sequências são diversas 

‘ceninhas’ que sucedem, cronologicamente, um conjunto. É 

habitual quando o conjunto adquire um sentido único 

(resumo de uma evolução lenta, de um processo). 

8. Sequência em Episódios: já a sequência em episódios, cada 

ação tem sua representação própria na consecução da 

sequência, tem sentido próprio, é organizada. 

Essa ‘Grande Sintagmática’ permite o estudo das relações 

que ocorrem no interior de um filme tornando inteligível o 

discurso (uma vez que filme é um discurso). A importância de Metz 

nos estudos cinematográficos e voltar-se a atenção a 

narratividade, afinal a característica dos filmes narrativos é 

narrar uma história e narrar exige um narrador (no caso um 

coletivo), o narrado e aquele que recebe a narrativa (que de modo 

algum é isolado ou passivo). O filme possui duas temporalidades: 

o tempo do significante (cujo lugar é a tela que é projetado) e o 

tempo do significado (lugar este que se encontra na diegese, ou 

seja na relação da cultura de quem percebe, como percebe, como 

atualiza os elementos que estão disponíveis na tela). 

Apesar de suma importância a diegese nas relações do 

receptor e também do produtor (gênero cinematográfico, estilo 

fílmico, ‘escola’ que influencia, etc.) nesse estudo iremos 

deixar tal universo de lado para concentrar os esforços na 

análise sintagmática. 

 

Divisão Sintagmática das primeiras sequências de “Fúria de 

Titãs”: 

A partir do exposto acima sobre a Sintagmática da Faixa-

Imagem segundo Christian Metz (1972) e do exemplo que Jean-Claude 
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Bernardet utiliza para ilustrar a obra de Metz, que ele próprio 

traduziu para o português, iremos dividir o filme Fúria de Titãs 

(2010) nos cinco primeiros sintagmas, como proposto, 

tipificando-os e resumindo-os. Por fim de cada sintagma, 

colocamos como se dá a ligação entre um sintagma e seu 

consecutivo, dentro da narrativa fílmica. Após tal detalhamento, 

propomos alguns pontos levantados durante a pesquisa, em 

andamento, e possíveis caminhos. Utilizaremos as abreviações: 

S = Sintagma; seguido do número (1 a 5) pela ordem que 

aparece no filme. 

P= Plano; igualmente seguido do número (1 a 168), 

consideramos plano uma tomada de câmera sem corte, que pode durar 

segundos, ou minutos (caso do P1). 

 

S1 (P1 00:31-02:13): Plano Autônomo. 

O primeiro sintagma é dominado pela voz over que resume o 

contexto no qual o filme se passa. O plano de fundo é o espaço e 

constelações formam imagens dos deuses que a narradora fala 

(Zeus, Poseidon e Hades). A tríade combatia os Titãs que para 

vencer, Hades criou do seu corpo um monstro chamado Kraken. Após a 

vitória, Zeus engana Hades e torna-se rei dos céus, Poseidon com 

os mares e Hades com o mundo inferior. Um zoom out desloca a cena 

do espaço saindo de um olho de uma imagem de um soldado (talvez uma 

pintura ou escultura) que revela a abóboda do Olímpio. Simultâneo 

a esse zoom out, uma águia guia a câmera por dentro do palácio, que 

depois será visto como morada dos deuses que mergulha nas nuvens 

até cair no mar. O mar que se confunde com o céu tem uma caixa-baú. 

Uma imagem 3D, claramente feita por computador. Destaco o uso 

dessa tecnologia, principalmente nesse trecho final pelo 

contraste com a sequência seguinte. 

S1 – polarização S2 

 

S2 (P2-P36 (35 planos) 02:13-04:30): Sintagma Misto. 
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Considera-se Misto pois o sintagma, de cinco planos, inicia 

com uma sequência de quatro planos descritivos (P2-14) e por fim 

uma sequência alternada (P15-36). Portanto esse Sintagma é 

Descritivo-Alternado. 

A parte descritiva possui o P2 onde um caixão boia nas ondas 

do mar, ao longe chega um barco pequeno de vela única e vermelha. 

Já no P3-10, um pescador iça o caixão e abre-o, revelando uma 

mulher com um bebê deitado de bruços que começa a chorar. No P11-

12 uma vista do pôr do Sol, em plano panorâmico, mostra o barco ao 

longe por uma mulher em terra firme que diz o nome do bebê: Perseu. 

Em consecução, o P13-14 focaliza o rosto do bebê que sorri, 

alternando para o pescador que desvia o olhar da criança para uma 

tempestade ao longe. 

O trovão se torna elemento de ligação entre o P14 e o P15, 

onda há um hiato temporal, agora é um menino que está em cena e, o 

elemento narrativo de continuidade é o pescador que resgatou o 

bebê e agora conversa com o garoto, que é Perseu. Na alternância 

de planos ocorre um diálogo entre pai e filho, este preocupado com 

o/a filho/a do casal que irá nascer, ele sendo adotado, é filho de 

ninguém. Seu pai responde: “O laço que nos une, é muito mais do que 

carne e osso. O amor que temos por você é o tipo de amor pelo qual 

os deuses e reis travam batalha”. A sequência termina com 

Marmara, sua mãe, sentando ao seu lado de mãos dadas ao pai e um 

plano plongeé mostra a família sentada enquanto a tempestade se 

anuncia. 

S2 – brusco com longo corte temporal S3; 

 

S3 (P37-68 (32 planos) 04:30-06:54): Cena. 

O terceiro sintagma do filme, poderia ser decomposto em um 

interlúdio de plano único descritivo: uma câmera saindo das 

rochas litorâneas para o mar e o barco de pesca ao longe, com a 

legenda 12 years later e o corte brusco para o plano seguinte, um 
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zoom in do barco, de ângulo quase próximo a superfície do mar para 

o 3º Perseu, agora adulto, e que acompanhará até o final do filme. 

Os próximos planos (P39-53) é marcado por uma cena cotidiana 

de pesca, com o resultado de uma rede vazia e discussão entre 

Spyros (pai de Perseu, 1ª menção ao seu nome) e Marmara. Este 

reclama dos infortúnios que os deuses trazem e da vida de escravo, 

o que ela responde ser culpa dos homens que provocam e a gratidão 

pela vida que os deuses deram. Spyros em tom de profeta diz: “Um 

dia, alguém terá que tomar uma posição. Um dia, alguém terá que 

dizer basta”. Seguido de um foco em Perseu, como que predizendo 

seu futuro. A sequência seguinte (P54-68), com corte, mostra o 

barco no mar e uma tempestade ao longe, já de noite e um trovão 

acorda Perseu assustado. Seu pai, caminha até ele e diz que 

gostaria de ter as respostas aos questionamentos de Perseu que 

responde: “Tenho tudo o que preciso, tenho bem aqui”. Esse 

motivo, a família, funciona como barreira para o limiar que leva 

Perseu a sua jornada. A cena termina com o pescador deitando com 

sua mulher e filha e focalizando em Perseu. 

S3 – brusco com consecução temporal S4; 

 

S4 (P69-127 (59 planos) 06:54-10:02): Cena com alternância. 

O sintagma 4 pode ser subdividido em quatro sequência: um 

plano panorâmico (P69), como que deslizando sobre o mar mostra 

recifes e então o barco de pesca, pulando (P70-71), bruscamente 

para Marmara e Tekla (filha do casal) que pega uma coroa de 

flores, uma oferenda aos deuses. A segunda sequência em Plongeé 

mostra o mar e rochedos até a parte inferior da estátua colossal 

de Zeus. No mesmo plano, a angulação se aproxima a 90º e faz um 

Travelling até o rosto lateral de Zeus. Os próximos planos 

alternam em três motivos: a visão dos pescadores, do barco; a 

visão em Plongee da estátua desabando; e os soldados, indistintos 

e também em Plogee. Os últimos planos mostram da perspectiva do 
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barco os soldados comemorando ao céu que rapidamente escurece, 

Perseu percebe algo se aproximando. 

Do mar, em um cenário escurecido, formas se aproxima pela 

água, revelando cinco demônios voadores que matam os soldados e 

se fundem em uma massa de trevas e brasa incandescente, revelando 

Hades. Essa terceira sequência (P87-103) termina com Hades 

despencando em direção ao barco como uma bola de trevas e fogo, 

destruindo-o. A sequência final (P104-127) alterna em três 

motivos: o primeiro um plano confuso que revela o barco virado, 

afundando rapidamente e Marmara, Tekla e Spyros se afogando, o 

segundo motivo é Perseu, fora do barco observando este afundar e 

nadando em direção a ele. Por fim, o terceiro motivo, que é a 

interligação dos anteriores, o pai que ordena ao filho que “vá”. 

Perseu volta a superfície e grita de dor e tristeza. Aqui os dois 

últimos planos mesclam o S4 com o S5. Em zoom out, mostra Perseu em 

cima de uma tábua e, com um corte brusco, já distanciado de 

Perseu, o movimento de zoom out vai até as nuvens (céu) e surge o 

Olímpio (P127-128 – planos de ligação). 

S4 – encavalamento S5; 

 

S5 (P128-168 (42 planos) 10:02-12:33): Sequência Alternada. 

Com o predomínio de alternância, o sintagma 5 é iniciado por 

um plano panorâmico do Olímpio até um corte brusco com Zeus em seu 

trono levantando. Hades surge e dialoga com Zeus, Apolo e 

Poseidon (apesar de outros deuses estarem na cena, estes não 

participam dela da discussão). Revela-se que as preces dos homens 

alimentam a imortalidade dos deuses, contudo Hades sugere a via 

da destruição para guiar os homens a reconhecerem na cosmologia 

mítica: criaturas devotas aos criadores divinos. 

 

Análise dos Sintagmas: 

No S1, destacamos três pontos que convergem a um mesmo 

aspecto do sentido global desse aspecto. 1. Voz Over narrando uma 
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história. 2. Plano Autônomo, ou seja, sem quebras fortalecendo o 

caráter continuo. 3. Podemos distinguir 3 macro-espaços: espaço 

sideral, pano de fundo para a contextualização da história a ser 

contada no filme; morada dos deuses, Olimpo; mar: local dos 

principais acontecimentos. 

Esses macro-espaços constituem um continum: o espaço 

sideral, local da narrativa mítica que antecede os eventos do 

filme liga-se ao Olimpo saindo do olho de uma figuração de um 

soldado, representando os homens, criadas por Zeus, representado 

pela águia que cruza o céu. A câmera mergulha nas nuvens e aparece 

no terceiro espaço: mar, onde uma caixa (não revelada ainda como 

um caixão, nem com seu conteúdo) vaga. Apesar de se tratar do mar, 

o efeito é de um espaço indistinto, não se sabe onde começa água e 

céu. 

Chamo atenção a esses três pontos pois eles convergem a um 

único sentido: a narrativa fílmica tem como motivo a ligação 

entre esse espaço mítico anterior, criador da realidade vivida no 

filme, desta realidade (que poderíamos hierarquizar pelo 

Céu/deuses e Terra/homens) e por fim o herói (Perseu, 

representado pelo caixão) que irá modificar a realidade (motivo 

este visto no S3). 

Tal perspectiva leva em conta a construção sintagmática 

relacionada ao sentido global da narrativa fílmica. Antes de 

adentrar no S2, a transição, já destacada, do caixão criado por 

tecnologia 3D (P1) para o caixão boiando no mar (P2). Esse efeito 

de polarização cria um efeito de realidade (desejável ou 

indesejável) que une o S1 (voz over contando uma narrativa 

mítica, um monte mítico, morada de deuses míticos, terminando por 

uma imagem ‘falsa’, ilusão do 3D) ao S2 com ênfase nos elementos 

de ‘realidade’: sonoplastia (ondas do mar), visuais (mar 

agitado, caixão que se movimenta, detalhes do caixão que tornam 

real, possível de existir) e por fim o pescador pegando e abrindo 

a caixa, revelando uma criança. Seria um elemento da narrativa 
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que busca congregar a ‘realidade mítica’ a ‘realidade dos homens’ 

e, posteriormente, a escolha de Perseu pela humanidade e não pela 

divindade, a ‘nossa realidade’? 

Ainda nos elementos de ligação da narrativa, o S2 de caráter 

misto, é ligado pelo trovão (descritivo ao alternado). O filme 

ainda não revela, mas Perseu é filho de Zeus, cuja manifestação 

maior é o trovão. Portanto este elemento não liga meramente a fase 

do bebe, encontrado graças a uma tempestade que guia o barco do 

pescador até ele, com a fase da criança e por fim a fase adulta 

(S3). Mas também é um elemento atualizado conforme a narrativa 

que liga o mundo mágico (mítico pela figura paterna de Zeus) ao 

mundo físico (cujo motivo maior é Perseu e sua escolha pelo lado 

humano). Retomaremos ao diálogo desse sintagma nos parágrafos 

seguintes. 

Cabe um comentário sobre o S2 que revela uma escolha 

específica do pesquisador: há duas fases do personagem central do 

filme: ele bebê e ele garoto (de idade na revelada). Decidimos por 

unificar esse sintagma pelo seu significado em relação a 

narrativa. O encontro do bebê com o pescador, e o diálogo da 

criança com o pai remontam para um mesmo sentido: Perseu fora 

criado como humano, amado por uma família e sem distinção de ser 

adotado ou gerado. Elemento este que é base para o verdadeiro 

início da narrativa: doze anos depois, um Perseu já jovem-adulto, 

pronto para sua jornada. Preferimos pois a unificação desses dois 

momentos, em prol do sentido gerado, além da ligação entre esses 

dois momentos dar a impressão de um continum (pela tempestade) 

enquanto o S2 se separa do S3 por um corte claro: um plano 

descritivo com um intertítulo: 12 anos depois. 

A família de Perseu aparece apenas nos S2, 3 e 4 com dois 

motivos principais: 1. a humanidade que Perseu carregará em 

conflito e depois como escolha. 2. a função profética do pai.

 Na sessão anterior, citamos uma frase do S2 e duas frases do 

S3. Trazemos novamente para a análise: 
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“O laço que nos une, é muito mais do que carne e osso. O amor 

que temos por você é o tipo de amor pelo qual os deuses e reis 

travam batalha” (S2). “Um dia, alguém terá que tomar uma posição. 

Um dia, alguém terá que dizer basta” – foco em Perseu após a fala 

do pai. “Tenho tudo o que preciso, tenho bem aqui” – fala do Perseu 

ao pai (ambas as falas do S3). 

As duas falas do pai tem um ar profético: “(...) é o tipo de 

amor pelo qual os deuses e reis trava batalhas.” Perseu 

protagonizará a disputa de deuses entre homens e deuses entre 

deuses (Hades VS Zeus). A segunda fala tem caráter profeta 

reafirmado: alguém, e no final da fala a câmera foca em Perseu. É 

este que irá se colocar contra os deuses que tirou sua família, ao 

mesmo tempo que salva os homens (condenados pelo monstro Kraken, 

cria de Hades) salva também os próprios deuses (Zeus enganado por 

Hades depende das ações de Perseu para manter-se soberano). Por 

fim, a resposta de Perseu: se mostra como uma barreira que impede 

o herói de ir ao encontro a sua jornada, na busca por respostas: 

quem é seu pai? Quem ele é? Mas demonstra o cerne narrativo, já 

exposto, Perseu é um semideus que escolhe sua natureza humana, 

que escolhe se unir a uma família no final do filme, negando um 

final divinizado ou mesmo na realeza. Ele é a denotação da 

humanidade, capaz de superar o divino e manter-se humano. 

A alternância que caracteriza parte do S4 denota os três 

lados que irá acompanhar a história: a massa indistinta dos 

soldados que afrontam os deuses; a estátua colossal, magnífica de 

Zeus: mostra a discrepância entre homens e deuses como a 

distância entre eles, não há um entendimento, mas um choque 

dessas duas realidades. Por fim o ponto de vista da família de 

pescador, humanizada, com feições, sentimentos, falas. Três 

lados que irão se unir na narrativa e produziram sentidos que 

ainda serão analisados no decorrer da pesquisa. 

A aparição de Hades no S4 e posteriormente no S5 tem uma 

oposição nítida entre vilão e ‘mocinho’. Hades de cores pretas, 
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fogo, nuvem de fumaça, posição corcunda, voz arrastada e rouca, 

sempre solitário, marcas claras de vilania, comprovadas no 

decorrer do filme. Já os demais deuses se reúnem no Olimpio, todos 

com armaduras brilhosas, posição ereta e altiva. Utilizo aspas, 

pois o filme coloca os deuses como seres longínquos e em 

divergência com os humanos, sendo também uma espécie de vilão, um 

inimigo não a ser derrotado como Hades, para gerar a vitória e 

harmonizar a realidade diegética do filme, mas um inimigo a ser 

vencido e libertar-se da tutoria divina. 

 

Conclusão: 

Tal tipificação permite compreender a linguagem 

cinematográfica em sua especificidade e abre caminho para a 

identificação das formas que, tal linguagem, utiliza-se para 

falar sobre uma temática mitológica-histórica. Assim, a relação 

Cinema e História, deve ser feita levando em conta suas 

especificidades formais, seus objetos e, principalmente, seus 

espaços de fala/para quem fala. As observações aqui feitas é uma 

parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento que já aponta, 

não apenas o caminho percorrido, mas o horizonte de chegada que se 

torna claro a cada passo percorrido. 
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A RELAÇÃO ENTRE O DISCURSO RELIGIOSO E A NOÇÃO DE ROMANIDADE NO 

PERÍODO INICIAL DO PRINCIPADO SÉC. I E.C. 

Isadora Buono de Oliveira – Doutoranda em História – UNESP-Assis 

/ CAPES  

  Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi – UNESP-Assis 

(Orientadora) 

 

O presente texto visa tratar de aspectos da pesquisa de doutorado 
em andamento. O estudo é desenvolvido através da análise crítica 
discursiva da obra Factorum et dictorum memorabilium de Valério 
Máximo, deste modo busca-se compreender  a relação entre as 
Religião(ões) Romana(s) e seu papel  na delimitação da cidadania 
romana presente na construção da ideia de Romanidade. Nesta 
perspectiva, considera-se a forma como o tópico Religião é 
abordado por meio de premissa histórica e também detém intenção 
pedagógica. Tendo em vista, a diversidade do Império e, 
consequentemente a complexidade do período em que a obra foi 
escrita, durante o governo de Tibério. Identifica-se então, a 
importância da fonte como possibilidade para o estudo dos 
aspectos discursivos religiosos do período, assim como para a 
compreensão da interação sócio-político e cultural que se 
entrelaçavam com as posturas religiosas no início do Principado 
romano e a instituição do Culto Imperial. Dessa forma, os debates 
sobre o conceito de Identidade(s) Romana(s) auxiliam na 
percepção de que não é possível definir a Religião Romana de forma 
singular, mas sim compreendê-la em seu caráter plural como 
Religiões Romanas. 

 

Palavras-Chave: Valério Máximo; Principado; Romanidade 
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A RELAÇÃO ENTRE O DISCURSO RELIGIOSO E A NOÇÃO DE ROMANIDADE NO 

PERÍODO INICIAL DO PRINCIPADO SÉC. I E.C. 

 

Os estudos que abordam fontes da Antiguidade exigem a 

utilização de procedimentos metodológicos que permitam a sua 

apreciação e identificação das especificidades das suas fontes.  

Atualmente os estudos históricos têm sua recepção  cada vez mais 

propagada pelas adaptações do cinema ou pela literatura em 

diversos gêneros. Nesse cenário, tem-se um contexto de produção 

de elementos que transmitem uma forma de linguagem histórica, mas 

que não é propriamente um trabalho do gênero histórico. 

Esse contexto evidencia os problemas vivenciados por 

aqueles que pesquisam Religião na Antiguidade ou como no estudo 

aqui exposto sobre Religião romana.  Jörg Rüpke (2007, p.6) 

sintetiza esse entendimento quando aponta que os aspectos 

religiosos na Antiguidade envolviam áreas que hoje não seriam 

identificados como relacionados a religião.   

A obra Factorum et dictorum memorabilium  pode ser inserida 

dentro desta perspectiva, embora não seja classificada realmente 

como uma obra de história e a determinação do seu gênero não está 

totalmente definido. Pode-se afirmar que a história foi elemento 

utilizado para sua elaboração e que este escrito divulga o 

elemento histórico e tem sua historicidade. Por isso, entende-se 

como necessária a consideração da perspectiva desta como uma obra 

historiográfica da Antiguidade, especificamente a influência 

helenística como Arnaldo Momigliano expõe: 

Ao mesmo tempo, nós chegamos a perceber que a 
historiografia grega não era natural e inevitavelmente 
destinada a se tornar a fundamentação de nossa 
historiografia ocidental. Não teríamos herdado a 
historiografia grega sem a intervenção ousada de alguns 
romanos que fizeram da historiografia grega a 
historiografia do Império romano. (MOMIGLIANO, 2004, 
p.18)  
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Konrad Gries ( 1956 , p. 355) , em seu artigo , Valerius : 

Maximus ou minimus?,  aponta que muitos historiadores da 

literatura não pensavam muito sobre Valério. O trabalho de 

Valério no período de publicação do artigo, ainda não tinha sido 

incluído na Loeb Classical Library, o que aconteceu na versão 

editada e Traduzida por David Roy Shackleton Bailey, 2000.  

Também não fazia parte na The Bibliotheca Oxoniensis Scriptorum 

Classificorum. 

Hans -Friedrich Mueller (1998, p.221) observa que em suas 

análise que Valério Máximo foi utilizado como referência em notas 

de rodapé retiradas por historiadores antigos. Ainda de acordo 

com o autor, trabalhos como de Martin Bloomer, Valerius  

Maximus:the rethoric of the New Nobility26,1992, e também o de 

Clive Skidmore, Pratical ethics for Roman Gentleman: The work of 

Valerius Maximus, 1996, foram responsáveis por reabilitar 

Valério Máximo como autor, já que durante o séc. XIX, muitas vezes 

foi ignorado pelos estudiosos. Um exemplo, é Eduard Norden, 

filólogo e Historiador das Religiões, que se recusou a considerar 

Factorum et dictorum memorabilium, em sua pesquisa sobre o estilo 

de prosa Romana. 

Prossegue-se então, com apreciação da obra que, por sua vez, 

não possui uma datação definida, no entanto há uma atribuição ao 

período de 14-37 E.C. para a sua escrita.  Um elemento importante 

para a compreensão das características desta encontra-se no fato 

desta ter sido dedicada ao imperador Tibério, o que expõe a 

perspectiva de patronato romano.  De acordo com Mario Citroni: 

A obra de Valério Máximo foi publicada pouco depois da 
morte de Sejano, o todo-poderoso ministro de quem Tibério 
se desembaraçou subitamente em 31 d.C. A figura de 
Sejano, exaltada na obra de Veleio Patérculo (editada no 
ano 30), é violentamente abominada por Valério Máximo, 
que , no último livro e a concluir um inventário de sua 
obra de atos criminosos, faz uma vigorosa  denúncia do 
supremo exemplo de malvadez, a saber : as recém-
descobertas maquinações de Sejano para se apoderar do 
império.  (CITRONI,  2006, p. 680) 

                                                           
26

 W.Martin Bloomer, departamento de Clássicos da University of Notre Dame. 
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Rebecca Langlands ( 2006, p.126),  expressa que Valério 

escreve para inspirar leitores a virtude e para prover exemplos 

de qualidades morais e de como moldar seu próprio comportamento.   

       O Prefácio de Factorum et dictorum memorabilium evidencia tal 

dedicatória e também apresenta o intuito da obra : 

Muitos dos acontecimentos e das palavras memoráveis da 
cidade de Roma e dos povos estrangeiros são dignos de 
serem recordados. Outros autores trataram dessas 
histórias distantes, mas isso fez com que fosse 
impossível aprender sobre elas em tão curto período de 
tempo, então decidi fazer uma seleção dessas histórias 
dos escritores mais famosos, para salvar o problema de 
uma longa busca para os leitores que desejam tirar lições 
da história. Eu também não tive o desejo de abraçar tudo: 
como poderia conter os fatos de todas as eras em um 
pequeno número de volumes? E que mente sensata espera 
registrar o curso da história tanto dos romanos quanto 
dos estrangeiros, e que já foi previamente tratada por 
escritores anteriores e contada com talento? Como fazer 
isso com maior atenção aos detalhes e maior eloquência? 
 Por isso, convido para esse empreendimento, o salvador 
da pátria, César, que  foi posto por deuses e homens como 
governante da terra e dos mares, pela providência 
celestial, da virtude, que gentilmente foi criada e dos 
vícios que certamente devem ser punidos. 
(VALÉRIO MÁXIMO, Fact. et dict. memorabilium I, tradução 
nossa) 

 

Com relação à origem de Valério Máximo pode-se dizer que 

este não pertencia ao segmento identificado como elite romana 

tradicional.  De acordo com Henry J. Walker (2004, p.XXI), o 

trabalho de Valério Máximo foi adaptado para se relacionar com as 

ansiedades e inseguranças dos indivíduos que pertenciam a novos 

segmentos sociais da vertente administrativa romana. O objetivo 

de Valério era possibilitar que novos expoentes sociais tivessem 

a possibilidade de projetar uma boa imagem de si para a sociedade.  

Tal situação diz respeito à diversidade populacional do Império 

Romano e à possibilidade destes grupos populacionais assumirem a 

cidadania romana.   

Com relação à obra, Walters (1997, p. 307) aponta que 

Valério primeiro concebe seus livros como escrito de retórica, no 

entanto esse resulta em compêndio histórico objetivando a 
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questão dos exempla. Por sua vez, a obra é organizada em nove 

livros que aborda vários temas relacionados à sociedade romana 

como a religião e os costumes ancestrais.  O livro I é dedicado à 

Religião e discute as noções de Religio e Superstitio utilizando 

exemplos da história romana.   

Destaca-se também o aspecto sobre os costumes ancestrais 

abordados por Valério Máximo no livro V que é exposto no trecho: 

Por muitos séculos, a lei civil foi mantida em segredo e 
foi incluída com os rituais e cerimonias dos deuses 
imortais, então, essa era de conhecimento somente dos 
pontífices.  Gnaeus Flavius, um escriba e filho de um 
liberto, foi eleito edil curul para a grande indignação 
da “nobreza”. Ele fez a lei civil pública e divulgou o 
calendário dos festivais para quase todos no Fórum. 
(VALÉRIO MÁXIMO, Fact. et dict. memorabilium, V,2 , 
tradução nossa) 
 

  De acordo com Mueller (2002, p.3), Valério Máximo é um 

cidadão da nova sociedade romana e suas peculiares percepções 

literárias do passado republicano oferecem um conhecimento, sob 

seu ponto de vista, sobre sua contemporaneidade. Principalmente 

devido ao fato de que ele estava próximo das concepções de Augusto 

e de seus esforços de restauração religiosa e reforma moral. 

É importante recordar que a perspectiva religiosa do 

governo de Tibério resulta também das ações de reestruturação do 

anterior sistema republicano implantada por  Augusto, na 

percepção de Beard, North e Price (1998, p.168), foi representada 

como o tempo de “restauração” justamente pela ideia de que 

Augusto havia “restaurado a res publica”, assim como também 

“restaurou os cultos tradicionais” revivendo rituais, 

reconstruindo os templos e preenchendo as posições sacerdotais 

que estavam vagas. 

Tendo em vista que os indícios apresentados identificam a 

importância de uma análise cuidadosa do contexto político-

religioso e para os elementos do discurso religioso presentes na 

fonte Factorum et dictorum memorabilium. D.R. Shackleton Bailey 

(2000. p.3) introduz Valério Máximo dizendo que, como seus 
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Imperadores,  Valério é, ou posa como, um proponente da religião 

tradicional e dos Mores; politicamente ele é conservador (pró-

senado) com preocupações do passado republicano, mas um 

elogiador do ordem do nova ordem Imperial e os arquitetos os 

Césares: Júlio,  Augusto e Tibério.  

Dessa forma, para uma análise mais específica da fonte sob 

a perspectiva discursiva, a Análise Crítica de Discurso de Norman 

Fairclough27. E qual o diferencial dessa ideia de análise de 

discurso de Fairclough ?  Segundo Fairclough28 (2001, p.19)  era 

necessária uma análise de discurso que pudesse ser utilizada para 

estudar a mudança social e cultural, e também que considera-se os 

pensamentos políticos relevantes. O que estabeleceria uma teoria 

social mais adequada.  

Essa percepção de teoria social do discurso é uma vertente 

teórica-  metodológica que corresponde com própria 

característica da fonte. A perspectiva  tridimensional para 

análise: texto, prática discursiva ( produção, distribuição e 

consumo) e prática social. Outro elemento considerado na 

pesquisa é a discussão do conceito de Identidade. Assim, 

contemplando essa perspectiva no discurso, Fairclough afirma:  

Podemos distinguir três aspectos dos efeitos 
construtivos do discurso. O discurso contribui, em 
primeiro lugar, para a construção do que variavelmente é 
referido como “identidades sociais”, “posição do 
sujeito” para os “sujeitos” sociais e os tipos de “eu”. 
(FAIRCLOUGH, 2001, p.91) 
 

Observa-se em Factorum et dictorum memorabilium, os recuos 

através dos períodos históricos. Pois, o autor é fruto do seu 

tempo e a composição do texto é influenciada pelo contexto 

daquele momento. Acaba-se então,  por indagar as escolhas 

especificas dos fatos compilados.  Na visão de Arnaldo Momigliado 

(2004, p.154), " Os romanos não podiam permanecer presos à noção 

                                                           
27

  Professor emérito de Linguística da universidade de Lancaster. Um dos 
fundadores da análise  crítica do discurso. 
28

 Fairclough, Norman.  Discurso e mudança social. trad . Izabel Magalhães  
Brasília . Ed. UNB, 2001. 
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de histórica contemporânea porque tinham um senso profundo de 

tradição e de continuidade. Podiam ser um pouco críticos em 

relação ao seu próprio passado." 

 De acordo com Eric Orlin (2010, p.5), a decisão de aceitar 

tantos elementos de outras culturas, como pessoas, cultos e 

práticas, na sociedade romana se apresentou como um problema para 

coesão e identidade por ofuscar as distinções entre o que era 

romano que o que não era considerado romano. 

Por sua vez, a obra é classificada por Shackleton Bailey 

(2000, p.1) como o legado literário de Valério, a coleção de " 

Memoráveis ditos e feitos", é organizada em nove livros 

subdivididos em capítulos, cada um propondo um tema, por exemplo, 

a observância da  religião romana ou qualidade moral. Os exemplos 

romanos eram usualmente seguidos por alguns não-romanos. 

 Identifica-se assim, Valério como discursivamente 

defensor de um discurso religioso que evoca uma noção Romana 

tradicional.  Nos preceitos que são expressos pelo o sacra 

publica, que são os cultos e rituais públicos, de acordo com  

Rüpke (2007, p.22).   No entanto, para Eric Orlin (2010, p.18), a 

Religião  Romana  sempre foi aberta para influências de fora e de 

fato, o sistema religioso pode ser precisamente complacente com a 

adoção de práticas estrangeiras e cultos que dentro de suas 

fronteiras .Mas a adoção dos princípios de limites evita as 

infrutíferas buscas por uma Roma original e ao invés o foco fica 

sobre os limites das romanidade. 

Retoma-se então, a discussão da sobre o discurso de 

Religioso presente em Factorum et dictorum memorabilium. Tendo 

mente a concepção de Hayden White sobre o discurso narrativo: 

[...] o discurso narrativo permite que sejam explicadas 
as práticas culturais e o interesse que os grupos 
dominantes têm em controlar o conteúdo dos mitos de uma 
determinada formação cultural, mas também assegurar a 
crença de que a própria realidade social pode ser vivida e 
compreendida de forma realista como no relato. (WHITE, 
1992, p.12) 
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 Nessa ótica, Beard, North e Price (1998, p. 169), 

apresentam-se como um aspecto importante nas mudanças religiosas 

no início do Principado o desenvolvimento de rituais com foco 

mais direto na pessoa do Imperador, especialmente após a sua 

morte.  Esses rituais são denominados como “Culto Imperial”. Esse 

foi considerado, uma inovação, estabelecido em uma categoria 

separada da “restauração da república”. Tais elementos 

influenciaram os períodos posteriores em relação às práticas 

religiosas romanas. Com ponto de vista semelhante, Louise 

Revell( 2009, p.110 ) sinaliza para o fato de a que a religião e as 

atividades religiosas foram uma ferramenta para uma parte das 

mudanças culturais nas províncias do ocidente, que espalhou 

dedicatórias latinas para deidades romanas e nativas indicando a 

complexidade dessas mudanças. 

Faz-se necessário enfatizar que as mudanças no âmbito 

religioso presentes no período de Tibério tiveram início no 

governo de Augusto. Estas mudanças corresponderam às posturas 

relacionadas aos elementos romanos e estrangeiros são novamente 

delineados e afirmados. Segundo Mary Beard, John North e Simon 

Price (1998, p.230), ao longo da história romana uma importante 

tática tradicional para a manutenção da pureza religiosa foi a 

exclusão dos não-cidadãos, e suas atividades estrangeiras, de 

Roma e da Itália. No período final da República percebe-se que 

frequentemente ações eram tomadas contra vários grupos: 

retóricos, adivinhos, judeus e seguidores de Ísis.  Em 

continuidade a visão desses autores, a expulsão de grupos 

religiosos continuou ainda na metade do primeiro século da E.C., 

Augusto, por exemplo, baniu os ritos Egípcios do Pomerium, uma 

exclusão que depois estendida para os subúrbios de Roma e, 

posteriormente, para fora da cidade. 

A seguinte passagem de Valério Máximo discorre sobre a 

perspectiva dos auspícios e relaciona-os com o mito de fundação 

de Roma e faz citação inspirada em História de Roma de Tito Lívio:  
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[...] É bem conhecido que a cidade de Roma foi fundada com 
a ajuda de auspícios. Remo foi o primeiro a receber os 
auspícios - Ele viu seis abutres; Rômulo foi depois, mas 
viu doze abutres. Então Rômulo tinha uma maior 
reivindicação que Remo, mesmo que Remo tenha baseado sua 
reivindicação sobre os auspícios vistos antes, no 
entanto os vistos por Rômulo foi superior. (VALÉRIO 
MÁXIMO, Fact. et dict. memorabilium, I, 4, tradução nossa 
) 
 

Na perspectiva de Jörg Rüpke (2007, p.38), a religião 

romana espalhou ainda onde mesmo os romanos não eram os 

principais atores.  Em ordem de adquirir novas formas de 

distinção e legitimação, a elite nas províncias copiavam os 

padrões e modas romanas.  Urbanização, algumas vezes 

compulsórias, trouxe sobre extensas mudanças para as estruturas 

tradicionais, e isto trouxe junto novas formas de organização 

social, o estilo romano de politeísmo, cravejado com detalhes 

romanos. Local e Regional, mesmo provincial, o sistema religioso 

veio a existência, como o que pode ser descrito como não indígena 

e nem romano.     

 Assim, contemplam-se algumas percepções sobre a 

perspectiva das identidades, Woolf (1997, p. 341-347) aponta 

para a necessidade de se dissociar de uma visão imperialista e 

pós-imperialista sobre a romanização para o desenvolvimento de 

um ponto de vista descolonizado da cultura romana imperial. Ainda 

de acordo com o autor, é importante compreender a Cultura Romana 

Imperial como um sistema constituído com amplas diferenciações 

em termos como região, segmento social, idade, gênero e religião. 

 Na visão de Janet Huskinson (2009, p.6), as identidades são 

experimentadas de diferentes formas, assim muitas pessoas 

poderiam ser descritas como “Romanas”, desde habitantes de Roma 

até cidadãos que viviam em províncias como a Síria ou Britânia. 

Ainda de acordo com Huskinson (2009, p.7) existem outras formas 

de pensar as especificidades das identidades no ponto de vista 

romano: na forma que se pensa sobre o mundo e nos códigos de 

moralidade e comportamento social.  A chave para compreender a 
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virtude social romana é a pietas (senso de dever e obrigação com 

os outros), assim como o mos maiorum (costume ancestral) muito 

presente nas práticas sociais do início do Império.  

Dentro desse pensamento deve-se considerar a perspectiva do 

Imperialismo e Religião. Tal constatação encontra-se nos 

apontamentos de Beard, North e Price (1998, p.313), segundo estes 

o Imperialismo fez a diferença para as religiões dos territórios 

imperiais. O Imperialismo é frequentemente reinterpretado na 

cultura e religião, como é possível ser visto, por exemplo, nas 

diferentes imagens dos próprios Imperadores pelas províncias 

romanas. 

Esses elementos levam a discussão sobre a noção de 

Imperialismo e os presentes debates do termo aplicado a 

Antiguidade. Ao tratar sobre esse conceito, Garsey e Whittaker 

(1978, p.1), apontam para fato de este ser um termo que ao longo do 

tempo foi utilizado transmitindo ideia de abuso e que implica 

assim na existência de um governo injusto ou no controle de um 

povo por outro.   

Por sua vez, David Mattingly avança na reflexão sobre o 

conceito e discorre sobre a questão e sobre a busca por conceitos 

que não fossem considerados anacrônicos, por exemplo, a noção de 

expansionismo. Todavia, Mattingly defende que o conceito 

Imperialismo não seja compreendido como elemento estático, pois 

permitiriam uma análise mais profunda do que a permitida com o 

conceito de expansionismo. Assim, propõe que se interprete o 

Imperialismo Romano como um fenômeno dinâmico que é afetado pelas 

mudanças tanto no centro quanto na periferia. 

Essas relações podem ser percebidas de acordo como exemplo 

utilizado por Heskel (2001,p. 133 )  quando aborda  os costumes de 

vestuários romanos e utilizando passagens dos discursos de 

Cícero no século I a.E.C.. Nos discursos que tratava sobre 

C.Verres várias críticas foram dirigidas por Cícero aos romanos 

se vestiam como gregos incluindo o próprio Verres e que não 
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seguiam o tradicional código de vestimentas romano. Esse exemplo 

mostra uma situação presente no final da República, mas que 

posteriormente se intensiva com a diversidade cada vez maior 

durante Império. O que é reforçado por Mattingly (2011,p.4) que 

evidencia que as diferentes províncias percebiam os elementos de 

diferenças entre elas, dessa forma um romano-sírio identificaria 

aspectos identitários que o distinguiria de um romano-bretão. 

 

 

 

Considerações finais 

 Buscou-se, tratar com a problematização correspondente ao 

escrito de Valério Máximo. No que concerne ao seu lugar como 

documento historiográfico. Reforça-se a perspectiva de abordar a 

Religião Romana que aparece como elemento temático na obra de 

Valério Máximo. Considera-se sim a diversidade que atribui 

caráter plural, em que se pode tratar em termos de Religiões 

romanas.  Mas, objetivo reside na função de apenas uma faceta 

dessas perspectivas religiosas. 

 Por fim, estabelecer discussão sobre a contribuição da Religião 

romana pública  na  construção da ideia de Romanidade no período  

do governo de Tibério no  início do século I E.C. Tendo em vista, 

que o contexto e a influência desse na construção da obra. Já que, 

por muitas vezes escolher utilizar exemplos sobre a República, 

muitos estudos acabaram por tomar Factorum, como uma referência 

da representação do período republicano. Deixam assim, de 

considerá-lo parte dos discursos existentes durante o período de 

produção da fonte. E, consequentemente de analisar essa escolha 

do autor. 
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RITUAIS FUNERÁRIOS ZOROASTRIANOS NO MUNDO ANTIGO E AS IMPUREZAS 

CORPORAIS NA CONTEMPORANEIDADE  

Iasmin Castro de Souza – Universidade Estadual de Londrina  

Margaret Marchiori Bakos – Universidade Estadual de Londrina 

(Orientadora) 

 

A partir da análise dos chamados Dakhmah (em português, Torres do 

Silêncio), construções zoroastrianas antigas localizadas em 

território iraniano, a presente pesquisa possui o objetivo de 

analisar o mais importante ritual funerário zoroastriano e as 

percepções que este carrega, tais como questões relacionadas a 

impurezas e purezas do corpo humano, a concepção de morte e as 

crenças religiosas que adentraram o cotidiano da população no 

período antigo. Será debatido também o desafio de adaptação da 

comunidade zoroastriana que penetra o ocidente a partir do século 

XIX e, de certa maneira, se destaca dos padrões morais e éticos 

predominantes em países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. 

Organizações zoroastrianas no ocidente são necessárias para 

amparar no processo de ajuste dos rituais funerários zoroastrianos 

orientais como parte de uma estratégia de acomodação na sociedade. 

Grande parte da pesquisa será baseada no trabalho de campo do 

historiador britânico John Hinnells (1996) que procurou trabalhar 

com a comunidade zoroastriana no mundo ocidental contemporâneo e 

que trouxe importantes resultados para o campo de estudo. Dentre as 

observações finais, é importante ressaltar o valor de impureza que 

é empregado ao corpo humano, tanto ainda vivo como após a morte para 

os zoroastrianos, e por esta razão, a necessidade de se construir as 

tão afastadas Torres do Silêncio.  E no período contemporâneo, a 

necessidade de adaptação desses rituais para a comunidade que vive 

em regiões do mundo ocidental.  

 

Palavras-chave: Zoroastrismo; morte; impureza. 
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RITUAIS FUNERÁRIOS ZOROASTRIANOS NO MUNDO ANTIGO E AS IMPUREZAS 

CORPORAIS NA CONTEMPORANEIDADE  

 

Desde a antiguidade, diversas passagens estão presentes na 

vida cotidiana dos seres humanos. Muitas destas passagens acabam 

por serem envolvidas por ritos e celebrações que de certa forma, 

marcam e regem a temporalidade da vida dos indivíduos. As religiões 

e religiosidades, por vezes aderem ao papel de orientar os mais 

diversos ritos e celebrações de passagens, entre eles, aqueles 

relacionados ao tempo da natureza como estações climáticas e 

consequentemente o fim e início de novos anos e eras; ou então 

relacionados a validade dos seres humanos como os acontecimentos da 

morte e do nascimento, os quais são considerados centrais para 

presente pesquisa. 

Uma das mais antigas religiões proféticas e considerada a mais 

antiga monoteísta (BOYCE, 1984), o Zoroastrismo possui curiosos 

ritos de passagens entre a vida e a morte que envolvem diversos 

aspectos da vida cotidiana. Primeiramente, a religião teria sido 

desenvolvida pelo profeta Zaratustra, um simples pastor, membro de 

uma classe sacerdotal, que vivia em uma das tribos nômades pré-

iranianas, na região dos estepes russos por volta de 1400 à 1200 

a.C. Essas tribos indo-europeias se assentaram na região e 

praticavam a agricultura e o pastoreio de animais. Possuíam uma 

série de práticas e rituais sagrados geralmente ofertados a 

entidades da fertilidade e da proteção. 

Neste período, as tribos não possuíam templos, altares e nem 

imagens de devoção às entidades cultuadas. Os hinos e as rezas eram 

proferidos durante sacrifícios e oferendas de alimentos. Durante 

um dos mais importantes rituais, o de Yasna, era oferecido aos 

deuses a bebida xamânica Haoma, que era degustada pelo sacerdote a 
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fim de se alcançar o maga29 e transcender sua condição humana para 

aproximar-se do deus superior. Assim como o culto ao fogo e a água 

pura, esses outros rituais datam do período pré-zoroastriano, 

porém, se estendem e são levados também às práticas do Zoroastrismo 

até a atualidade. 

O que Zaratustra realizou neste contexto é sugerido por Boyce 

(1984) como uma revolução religiosa. Mesmo aceitando e carregando uma 

série de práticas religiosas pré-zoroastrianas, Zaratustra quebra, de 

certa forma, com a tradição politeísta e propõe uma nova crença no deus 

único Ahura Masda, o deus da sabedoria. Além disso, ele propõe a visão 

dualista em seus escritos nos quais Ahura Masda se encontra em constante 

batalha contra Ahrimã, a entidade do mal. 

Verdadeiramente existem dois espíritos primitivos, gêmeos 
conhecidos por estarem em conflito. Em pensamento, em 
palavra e em ações, eles eram dois: o melhor e o pior. E 
aqueles que possuem boas ações, escolheram corretamente 
entre esses dois espíritos, e não erradamente. E quando 
esses dois espíritos se juntaram pela primeira vez, eles 
criaram a vida e a não-vida, e no final a Pior Existência

30
 

será para os ímpios, porém (a Casa do) Melhor Propósito
31

 
será para os homens justos. Desses dois espíritos, o Mais 
Ímpio

32
, escolheu comandar as piores coisas. O Maior 

Espírito Santo, que está revestido de pedra dura, escolheu 
corretamente, e (também para aqueles) que devem satisfazer 
o Senhor Masda continuamente, com o Enganador, aproximando 
eles como era conferido. Porque ao escolher o pior 
propósito, eles correm para Fúria, com quem eles afligem o 
mundo e a humanidade.

33
 (YASNA 30, versos 3-6)

34
 

 

                                                           
29

 Estado de espírito  
30

 É um termo destinado ao Inferno, um lugar para punição dos humanos. 
31

 É um termo para o paraíso, um lugar onde os bons vão após a morte. 
32

 É o adversário de Masda, o falso e mentiroso, o que se opõe a verdade. 
33

  Texto original na língua inglesa: “Truly there are two primal Spirits, twins 
renowned to be in conflict. In thought and word, in act they were two: the 
better and the bad. And those who act well have chosen rightly between these 
two, not so evildoers. And when these two Spirits first came together they 
created life and not-life, and how at the end Worst Existence shall be for the 
wicked, but (the House of) Best Purpose for the just man. Of these two Spirits 
the Wicked One chose achieving the worst things. The Most Holy Spirit, who is 
clad in hardest stone, chose right, and (so do those) who shall satisfy Lord 
Mazda continually with for the Deceiver approached them as they conferred. 
Because the chose worst purpose, they then rushed to Fury, with whom they have 
afflicted the world and mankind.” 
34

 O acesso aos Gathas foi realizado através do livro “Textual sources for the 
study of Zoroastrianism” de Mary Boyce (1984). 
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O dualismo é claramente observado na passagem acima quando 

colocado a existência de dois espíritos divergentes. Dentro da 

tradição zoroastriana, o deus único Ahura Masda gerou dois 

espíritos gêmeos e opostos: Angra Mainyu (o espírito do mal), e 

Spenta Mainyu (o espírito santo). Essa lógica dualista está 

presente em vários aspectos da vida dos zoroastrianos e 

principalmente no que se refere as questões de vida e morte. 

A vida para os zoroastrianos é um presente de Ahura Masda 

(deus). Todo ser humano que nasce é considerado um combatente do 

exército de Ahura contra as forças do mal. Após a morte, acredita-se 

que a alma dos indivíduos passa por uma ponte chamada Chinvat, que 

seria o caminho que liga a Terra do paraíso. Se as almas obtivessem 

sucesso ao passar pela ponte, uma mulher de grande beleza 

apareceria para leva-los até o paraíso dos deuses (House of Songs). 

Caso ao contrário, a alma não poderia concluir o caminho sendo 

bloqueado pelos cães sobrenaturais guardiões da ponte. (BOYCE, 

1984) 

A morte é considerada como a última arma do mal. É a presença do 

mal em si. Por esta razão, o corpo morto é um sinônimo de impureza. 

De fato, a relação entre puro e impuro está ligado ao tão marcante 

dualismo zoroastriano. Tudo que sai e expele do corpo humano é tido 

como morto, e como visto, a morte é impureza. Desde fios de cabelo 

que caem, unhas que são cortadas, até o ar que exalamos ao respirar, 

tudo deve ser muito bem descartado e nunca jogado no chão de forma 

inconsciente. É por isso que encontramos inúmeras imagens de 

rituais zoroastrianos em que os sacerdotes utilizam mascaras de 

proteção na boca (padan), como médicos. O ar que exala da boca e do 

nariz não pode de maneira alguma entrar em contato com o fogo, 

elemento que sempre está presente nas cerimônias. (HINNELLS, 1996) 
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Figura 1 – Kainaz Amaria, Cerimônia Zoroastriana. “Being Zoroastrian”, 

2013. Acesso em: 18/07/2018. Disponível em: https://vimeo.com/65067357. 

 

A água, a terra, o ar e o fogo são elementos de pureza para os 

zoroastrianos. O fogo não só simboliza a força da vida, mas é a força 

e energia do próprio deus Ahura Masda. Dentro de cada templo 

zoroastriano, uma chama de fogo é constantemente alimentada. Não é 

considerada uma representação, mas sim a própria presença de deus. 

Dessa forma, o fogo como material puro não pode entrar em contato 

com as impurezas humanas.  

O corpo físico pós morte se torna um desafio. Desde o período 

antigo, zoroastrianos criticam o enterro de corpos na terra, pois 

estariam contaminando o solo puro com as impurezas. Jogar no mar ou 

cremar também não são alternativas viáveis, pois poluem as águas e o 

ar. Assim, destinar os restos corporais de volta a natureza através 

dos animais foi a alternativas mais correta encontradas pelos 

zoroastras.  

No ponto de vista de um zoroastriano, o rito de exposição do 
corpo é um processo natural porque envolve a ideia de 
humanos fornecer alimento aos pássaros depois da morte, 
assim como animais fornecem alimentos aos humanos durante a 
vida; é ecologicamente correto porque não necessita de uma 
demanda crescente por terras, como os enterros necessitam; 
é rápido e higiênico, diferente dos cemitérios, os quais os 
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zoroastrianos acham tradicionalmente repulsivos.
35

 
(HINNELLS, 1996, p. 16) 

 

Em períodos anteriores a expansão Islã na Pérsia, os corpos 

eram simplesmente expostos à uma área desolada para que animais 

selvagens se alimentassem dos corpos. É tida na fé zoroastriana que 

Ahura Masda não cria nada sem um propósito. Dessa forma, 

determinados animais, principalmente aves, foram criados por Ahura 

sobre o propósito específico de dar fim a matéria morta. (HINNELLS, 

1996) 

Nas regiões desérticas do atual Irã, antiga Pérsia, são 

encontradas construções circulares que despertaram curiosidade 

dos pesquisadores. Podem ser vistas através de imagens de satélites 

em sites de pesquisas. São os chamados Dakhmah, em português, 

Torres do Silêncio, que foram construídos após o período de 

expansão do Islã, sob a necessidade de abrigar os corpos mortos em 

uma localidade específica.  

 

  

                                                           
35

 Texto original na língua inglesa: “For a Zoroastrian point of view, the rite 
of exposure is a natural process, because it involves humans providing food 
for the birds at death as animals provide food for people in life; it is 
ecologically sound because it does not make ever-increasing demands for land 
as burials do; it is swift and hygienic, unlike cemeteries which Zoroastrians 
have traditionally found repulsive.” 
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Figura 2 – Google Maps, duas Torres do Silêncio em meio ao deserto 

iraniano, 2018. Acesso em 25/06/2018. Disponível em: 

https://www.google.com.br/maps/place/Zoroastrien's+Dakhmeh/@31.8228997,54.

3561915,416m/datd=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sZoroastrian+funeral+iran!3m4!1s0x

3fa61ea463a9136d:0xbdf1dd86fcf9afd!8m2!3d31.8229889!4d54.3548691.  

 

Expostos ao céu aberto, os corpos eram depositados dentro das 

Torres do Silêncio que geralmente ficavam afastadas da população e 

no topo de montanhas. Desde o momento da morte, somente 

profissionais chamados de nasasalars podem tocar ou manusear o 

corpo. Essa classe de pessoas são as únicas autorizadas a conduzir e 

operar com as poluições, causando dentro da sociedade zoroastriana 

um baixo nível de status social. (HINNELLS, 1996). 

Com as diversas diásporas que os iranianos passaram, as 

práticas funerárias foram levadas a inúmeras partes do mundo. Com a 

chegada do Islã na Pérsia no século IX d.C, muitos zoroastrianos se 

viam na necessidade de migrar da Pérsia para outras regiões, como 

para Índia e Paquistão. Nesse período, a região do Gujarate na Índia 

recebeu grandes ondas migracionais zoroastrianas que se instalaram 

na região, formando a maior comunidade zoroastra fora do Irã. A 

partir desse processo, essa população passa a ser chamada de Pasi ou 

Parse e carrega consigo as práticas zoroastrianas desenvolvidas no 

Irã. (BOYCE, 1984). 
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Atualmente há inúmeras diferenças entre zoroastrianos 

iranianos e indianos (parsis). Práticas e costumes foram adaptados 

as regiões indianas e paquistanesas e inclusive algumas regras e 

normas da religião também foram reinterpretadas. Para os Parsis, 

por exemplo, o uso do sudre e do kustri (vestimentas brancas 

sagradas) durante as orações é essencial e inseparável; já para os 

iranianos, os objetos não tem tanta importância, sendo as palavras 

do sacerdote o principal alvo de atenção. Entre outras diferenças, 

estão a nomenclatura de cerimonias e festivais, o atributo a 

denominação de Zaratustra e em questões polêmicas como casamentos, 

conversão e práticas de orações. Geralmente Parsis e zoroastrianos 

iranianos não gostam de ser confundidos.  

Sobre as questões do pós morte, o ritual funerário 

zoroastriano e os Dahkmah foram levados as regiões imigrantes. O 

historiador John Hinnells (1996) dedicou sua vida acadêmica ao 

estudo do Zoroastrismo. Após diversas viagens ao Irã, Índia, 

Paquistão, Austrália, Estados Unidos e Inglaterra, Hinnells 

articula com muita experiência e conhecimento variadas questões 

relacionadas a vida e as práticas de zoroastrianos em locais 

imigrantes. 

Hinnells (1996) descreve, dentre várias cerimônias, o ritual 

funerário zoroastriano no mundo oriental contemporâneo. Ele relata 

que o corpo após a morte é rapidamente levado para o funeral através 

de um carro adaptado, forrado com metal, porque madeira e tecido são 

porosos e podem absorver a poluição. O prédio (bungli) que recebe o 

corpo e o funeral é todo preparado para atender as necessidades do 

ritual. O corpo pode ser lavado no local e vestido com o sudre, 

vestimenta sagrada, antes do ritual começar. No ritual, o corpo é 

deitado em uma superfície plaina. É importante a informação que 

Hinnells insere de que somente os nasasalars podem entrar nessas 

salas onde o corpo permanece, e somente eles podem manusear o corpo. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   140 

A poluição para os zoroastrianos nessas situações é extrema. 

(HINNELLS, 1996) 

Uma chama de fogo é acesa na sala representando a força divina 

que impede o mal de espalhar pelo recinto. Os sacerdotes entram para 

realizar as orações acompanhados de cachorros, os quais são como 

animais sagrados por serem obedientes e leais, e por possuírem uma 

visão especial que permite ver o que os olhos humanos não veem. 

Mulheres enlutadas rezam no bungli enquanto os homens esperam fora 

do prédio, andando sempre em pares para proteger uns aos outros das 

forças do mal fortemente presentes naquele momento. Os homens ainda 

em duplas andam em direção às Torres do Silêncio junto aos 

sacerdotes. Os nasasalars carregam o corpo e são os únicos que podem 

entrar na Torre na região mais central. Não é proibida a entrada de 

outras pessoas, mas é uma ação vista extremamente mal. Durante 

vinte e cinco minutos os sacerdotes rezam no local e depois voltam 

para os templos e para o bungli para continuar os rituais. 

(HINNELLS, 1996) 

Há alguns rituais importantes que devem ser feitos nos 

próximos três dias após a morte, pois acredita-se que nesse período 

a alma estaria sendo avaliada na balança entre o bem e o mal antes de 

atravessar a ponte do Julgamento.  

Os ideais de pureza e impureza são tão importantes na vida 

quanto na morte para os zoroastrianos. Como visto, o corpo 

simboliza a vida que Ahura Masda concedeu, mas tudo que desvincula 

do corpo é tido como símbolo da morte e do mal. O próprio sangue é 

considerado como a força da vida em nossos corpos, mas quando 

expulso do corpo, se torna a força da morte. A menstruação da mulher 

é tradicionalmente vista como os restos impuros da batalha entre o 

bem e o mal dentro dela própria. Neste caso, Angra Mainyu tem o 

objetivo de acabar com o crescimento do exército de Ahura Masda e 

por isso, ele tenta ferir o elemento “produtor” de pessoas, o útero. 
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Assim, o sangue mensal da mulher é visto como o que sobrou da batalha 

entre Angra Mainyu e Ahura Masda. Hinnells (1996) explica que a 

crença na poluição corporal é tão grande, que nesses dias as 

mulheres devem ser afastadas dos lugares sagrados e dos sacerdotes 

e não podem atender nenhuma função religiosa, com a finalidade de 

não contaminar os lugares e pessoas com sua poluição do mal.  

No mundo ocidental as percepções de pureza e impureza são um 

tanto quanto diferentes. A Europa recebeu os primeiros parsis por 

volta do século XVIII. Os iranianos tiveram diversas ondas de 

diásporas, as principais no mundo contemporâneo sendo ocasionadas 

pelo impulso do Governo do Xá Reza Pahlevi em constante contato 

comercial com os Estados Unidos e Europa em geral, e pela mudança 

política em 1979 com o governo do Aiatolá Ali Khomeini. Durante o 

governo do Xá inúmeros iranianos migravam principalmente para os 

Estados Unidos com o objetivo de estudar e trabalhar. Contudo, 

nesse período, a maioria dos iranianos são denominados como 

muçulmanos xiitas, sendo poucos zoroastrianos. A mudança no 

contexto religioso acontece a partir do século VIII d.C com a 

invasão dos Islã na Pérsia onde toda população deveria abandonar a 

fé no Zoroastrismo e se converter ao Islã. Mortes e perseguições 

eram comuns nesse período. Essa foi a principal causa da formação da 

comunidade parsi na Índia, como visto. (BOYCE, 1985). 

Com as políticas de diálogo com o ocidente, os Estados Unidos 

eram vistos por um momento entre os iranianos como um ótimo parceiro 

e lugar para se aprender e desenvolver. Diversos produtos e marcas 

estadunidenses circulavam pelas ruas das grandes cidades iranianas 

e o fluxo de emigrantes também era grande. Com a revolução de 1979, o 

Irã se fecha, de certo modo, dos contatos com o ocidente. Aprovações 

de viagens eram mais difíceis de se conseguir, e a perseguição 

religiosa era maior do que no governo do Xá. O Irã agora se torna 

oficialmente a República Islâmica do Irã, local que não propicia 

espaço para outras religiões como o Zoroastrismo. 
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Há ainda, contudo, um número expressivo de zoroastrianos que 

vivem no Irã. Principalmente em regiões mais afastadas das grandes 

cidades em que a opressão fica mais difícil de chegar. Mas não há 

dúvida que a maior parte de iranianos que saem do país, são 

muçulmanos. 

Dessa forma, a maioria dos imigrantes zoroastrianos que 

chegam ao ocidente, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, 

advêm da Índia e do Paquistão. Nas comunidades parsis a emigração é 

ocasionada por conta da procura de novas oportunidades de estudos 

em universidades e de empregos. Grande parte dos zoroastrianos que 

se instalam no ocidente já são pós-graduados nas áreas de Ciência e 

Artes. (HINNELLS, 1996). 

Com a chegada dessa população nos países imigrantes, as 

acomodações são claramente vistas com o tempo. Que tenho 

conhecimento, os Estados da Califórnia e de Nova Iorque nos Estados 

Unidos, possuem dois Templos do Fogo, como são chamados os templos 

zoroastrianos. São templos de baixo nível dentro da classificação 

de sacralidade zoroastriana, se comparados com os templos no Irã e 

na India. Na Inglaterra, tenho conhecimento de duas organizações 

zoroastrianas: a Zoroastrian Trust Funds of Europe (ZTFE), e a 

World Zoroastrian Organization (WZO). A ZTFE foi a primeira 

organização religiosa sul asiática a se instalar na Europa, em 

1861.  

Diferentemente da chegada dos zoroastrianos na Índia, no 

ocidente as práticas funerárias não foram tão bem aceitas. Os 

imigrantes encontraram um desafio: Os padrões de moral e ética dos 

ocidentais que não permitiam a exposição dos corpos pós morte para 

alimentação de animais como se fazia nos Dakhmah; e os padrões de 

moral e ética deles mesmos que não permitiam poluir a terra, o ar e o 

fogo sagrado com as impurezas dos corpos, como os ocidentais tem 

costume de fazer.  
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Adaptações foram necessárias nesses casos e as organizações 

tem um papel fundamental de auxiliar na vida cotidiana dos adeptos. 

A cremação dos corpos é uma saída pouco utilizada por conta da 

poluição do ar. A estratégia mais adotada são as sepulturas 

protegidas por concreto e pedras. Assim, a decomposição do corpo 

pode acontecer sem que polua a terra, o ar ou as águas. As sepulturas 

de pedra também foram utilizadas para substituir as Torres do 

Silêncio no atual Irã. Governos muçulmanos proibiram o uso das 

Torres por interpretarem como um ato de mutilação do corpo, o que é 

altamente proibido entre os xiitas.  

Não só em relação as práticas funerárias os imigrantes 

zoroastrianos encontraram dificuldades no ocidente. Casamentos e 

conversão a fé também costumam gerar muita polêmica entre os 

próprios adeptos, surgindo diferentes pontos de vista entre parsis 

e iranianos, e entre idosos e jovens. Sobre isso, a ideia do fim da 

religião zoroastriana é um assunto amplamente debatido entre toda 

população, sacerdotes e acadêmicos. Pelo fato da conversão ao 

Zoroastrismo não ser aceita, somado a crença de que crianças fruto 

de casamentos mistos (zoroastrianos com não zoroastrianos) não 

podem ser iniciados a religião, (de acordo com os parsis), o que 

ocorre atualmente é uma significativa perda de adeptos ao 

Zoroastrismo. Essa situação preocupa sacerdotes que muitas vezes 

culpam o mundo moderno ocidental pela falta de interesse de 

zoroastrianos de se casarem com pessoas do mesmo grupo religioso. 

Ainda assim, muitos jovens zoroastras acreditam que a religião 

deveria repensar algumas de suas normas e práticas estabelecidas 

para tentar retira-la da extinção.  

De fato, o impacto que a religião e seus adeptos sofrem ao 

migrar e chegar em novas localidades é inegável. Principalmente se 

tratando de mundos amplamente diferentes, como o Irã e a Índia se 

comparado aos Estados Unidos e a Inglaterra. Os padrões morais e 

éticos de cada conjunto se colidem trazendo a necessidade de 
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mudanças, principalmente para os que imigrantes. No caso da 

presente pesquisa, foi observado que as práticas funerárias que se 

faziam no oriente obtiveram dificuldades de adentrarem ao mundo 

ocidental, justamente pela divergência dos moldes morais e 

costumes. Desafios em adaptar suas práticas afim de se 

estabelecerem nos locais imigrantes, transformaram o uso dos 

Dakhmah em lápides de pedra e concreto. 

Por fim, um dos mais interessantes fatos de todo processo são 

as implicações de valores nos rituais e nos corpos. Os padrões de 

impureza e pureza que norteiam a vida dos zoroastrianos se 

diferenciam dos ocidentais, trazendo novas perspectivas as 

práticas. A inserção do valor de impuro ao corpo humano pós morte e a 

noção de poluição são trazidas ao ocidente, contudo, a maneira mais 

ecológica de descarte, para os zoroastrianos, não pode ser aceita. 

Novas práticas funerárias ocidentais foram então inseridas afim de 

adaptá-las aos padrões zoroastrianos de ecologia e pureza, e os 

Dakhmah acabam por perder sua função inicial de construção para se 

tornarem locais de visitas turísticas.  
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PERSPECTIVADE TOMÁS DE AQUINO. 
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Terezinha Oliveira – Universidade Estadual de Maringá 
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Esta comunicação tem por objetivo realizar uma análise sobre a 

concepção histórica formulada pelo dominicano Tomás de Aquino 

referente à formação humana no século XIII, no interior das 

cidades. Nesse sentido, busca-se entender a importância 

atribuída a essa formulação para os indivíduos do medievo. Assim, 

a discussão organizada nesse estudo pauta-se em compreender a 

história como condutora das reflexões, porque nos permite fazer 

as possíveis aproximações com o momento em que vivemos, 

possibilitando relacionar o princípio de formação pensado por 

Tomás de Aquino com o princípio de formação estabelecido em nossa 

sociedade. Por este motivo, esse trabalho está inserido ao Grupo 

Transformações Sociais e Educação na Antiguidade e Medievalidade 

(GTSEAM). Assim, destacaremos no decorrer desse escrito, que a 

formação humana proposta pelo mendicante Tomás de Aquino foi um 

resultado da produção de conhecimento. Dessa forma, 

pretenderemos ressaltar fundamentalmente que a razão humana 

precisa ser construída e adquirida no meio social do qual 

vivemos. 

 

Palavras-chave: Educação; História da Educação; Formação 

humana. 
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A FORMAÇÃO HUMANA NO SÉCULO III NA  

PERSPECTIVADE TOMÁS DE AQUINO. 

 

Introdução 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise sobre a 

concepção histórica formulada pelo dominicano Tomás de Aquino 

referente à formação humana no século XIII, no interior das 

cidades. Nesse sentido, buscaremos entender qual foi a 

importância dessa formulação para os indivíduos desse século, e 

de que maneira podemos nos apropriar desses conhecimentos para 

obter algumas aproximações com o princípio de formação 

estabelecido em nossa sociedade. 

Para melhor organizar as idéias dessa pesquisa, 

apresentaremos a escrita subdividida em tópicos, sendo 

inicialmente a respeito da importância da História para se 

compreender essa proposta de formação aos homens, sendo essa, uma 

concepção da longa duração da escola dos Annales; em seguida, 

apontaremos a necessidade de se pensar sobre a formação humana 

como uma discussão que surgiu no interior das cidades, e que foi 

fruto de um novo modelo de vida para os medievais, 

especificamente no século XIII; e finalizaremos com algumas 

aproximações sobre a formação estabelecida em nossa sociedade 

relacionando-as com o princípio de organização das ações 

humanas, que será guiada a partir da seguinte pergunta – Ao formar 

a humanidade estamos estimulando o conhecimento?  

A discussão organizada nesse estudo se pauta em compreender 

a história como condutora das reflexões, porque nos permite fazer 

as possíveis aproximações com o momento em que vivemos. Por este 

motivo, esse trabalho está inserido ao Grupo Transformações 

Sociais e Educação na Antiguidade e Medievalidade (GTSEAM), que 

durante alguns anos tem elaborado estudos sobre o medievo e 
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principalmente sobre a produção do conhecimento na época situada 

entre final do Império Romano e início da Modernidade. 

Assim, destacaremos no decorrer desse escrito, que a 

formação humana proposta pelo mendicante Tomás de Aquino foi um 

resultado da produção de conhecimento. Dessa forma, pretendemos 

ressaltar fundamentalmente que a razão humana manifestada por 

meio do pensamento não estaria presente nos indivíduos desde o 

seu nascimento, mas sim, sendo construída e adquirida no meio 

social. 

 

A importância da História para a uma compreensão sobre a formação 
humana. 
 

 

Ao apresentar a temática sobre um pensamento voltado aos 

homens do medievo, especificamente o século XIII incluímos essa 

pesquisa no campo de história e historiografia, pois o caminho 

percorrido durante esse escrito foi de utilizar da História como 

meio possível para compreender algumas questões que perpassam a 

vida humana durante os tempos. Dessa forma, consideramos que, o 

debate realizado segue o princípio de longa duração estabelecida 

pela Escola dos Annales (1929), que em linhas gerais proporcionou 

uma nova maneira de realizar as análises historiográficas. 

 Esse diferente modelo de interpretação aparece na obra 

Escrito sobre a História de Braudel (1978), que pertenceu a 

segunda geração dos Annales, como um rompimento da noção de uma 

história apenas para contar os fatos acontecidos, possibilitando 

o surgimento de uma nova história, denominada de História em 

construção. 

Na obra Apologia da História ou O ofício do Historiador, 

Marc Bloch (2001), fundador dos Annales, assinala que a história 

precisa ser a fonte de conhecimento, vista como origem dos fatos 

acontecidos. Para ele, “[...] devemos considerar o conhecimento 

do mais antigo como necessário ou supérfluo para a compreensão do 
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mais recente [...]” (BLOCH, 2001, p. 56), pois ao olharmos para o 

passado estaríamos buscando a raiz que embasa os acontecimentos, 

em seu estado mais fundo e sólido.  

Marc Bloch possibilitou que essa nova perspectiva de tempo 

fosse pensada e colocada em prática na revista Escola dos Annales 

(1929), contribuindo com a ideia de um passado não apenas para 

registro dos fatos, mas para obterem-se explicações a 

determinadas inquietações no tempo em que vivemos. 

De acordo com o sentido de ‘passado’, mencionado por esse 

francês, é que nos apropriamos da história, com o intuito de 

entender os homens do século XIII, como também formação humana 

estabelecida nesse contexto, analisando-os em seu tempo social. 

O historiador Marc Bloch (2001) ainda afirma que o “[...] passado 

é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o 

conhecimento do passado é uma coisa em progresso que 

incessantemente se transforma e aperfeiçoa" (BLOCH, 2001, p. 

75). Esta passagem mostra-nos exatamente a importância concedida 

ao passado que, nesse momento, começou a ser entendida como 

objeto de estudo que possibilitaria entender o presente. 

Pensando essas questões pontuadas por autores da escola dos 

Annales (1929) que apresentamos na sequencia o Tomás de Aquino 

como membro da ordem mendicante, sendo ele um dominicano, que se 

preocupou com a sociedade medieval na qual vivia. Contudo, esse 

intelectual do século XIII nos permite pensar o medievo como 

período em que existiram pessoas preocupadas com a sociedade, e 

com a produção do conhecimento. Assim, ele nos revela que o 

conhecimento seria a base para a formação e organização das ações 

humanas. 

 
 
A formação humana na perspectiva dominicana de Tomás de Aquino: 
uma discussão que surgiu no interior das cidades. 
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Para entender sobre a importância atribuída por Tomás de 

Aquino ao conhecimento precisamos inicialmente compreender o 

surgimento das cidades, e as suas transformações. Pois, para o 

mestre medieval, esse foi o local que permitiu a produção do 

saber, e também fez com que os sujeitos tivessem que modificar as 

suas ações.  

Nesse sentido, nos apropriamos do escrito de François 

Guizot (1907) para obter algumas explicações sobre o contexto de 

surgimento das cidades, que em ultima instância também estaria se 

direcionando ao novo modo de vida assumido pelos homens do 

período medieval.  

O historiador francês, François Guizot (1907), que viveu um 

século antes de Braudel inquietara-se, também, com a questão da 

civilização. Para ele, a “[...] palavra civilização está, 

portanto, relacionada ao fato do progresso, do desenvolvimento, 

a idéia de um povo caminhando não para mudar o lugar, mas para 

mudar o estado, cujas condições se desenvolvem e melhoram" 

(GUIZOT, 1907, p. 35). Esse historiador formula dois fatores 

essenciais capazes de formar uma civilização, isto é, a 

organização social e a intelectual. 

 Assim, o autor atribui à civilização essa união entre o meio 

social, correspondente ao povo e as relações existentes entre si, 

com o nível de desenvolvimento mental que implica o uso da razão, 

pelos homens, nos seus espaços de convivência. No entanto, a 

busca por uma civilização implica em pensar a organização social, 

e a organização das ações dos próprios homens.  

O contexto citadino, analisado por Guizot (1907), revela 

que, as comunas, formaram o que na sociedade francesa foi 

conhecida como a luta das classes sociais, permitindo assim, o 

avanço da civilização. Para Guizot (1907), era necessário se 

pensar as cidades com características das comunas. Assim, 

mostra-nos que não podemos entender a cidade como sendo algo 

natural, pois vai além da noção de espaço geográfico da qual 
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ocupa, envolvendo também uma construção de urbanidade e de 

política desse povo.  Portanto, um dos conceitos fundamentais 

apresentados por Guizot (1907) na obra sobre a formação da 

sociedade Européia foi a urbanidade. 

A contribuição das Ordens Mendicantes ocorreu por meio do 

surgimento de “urbanismo e do patriotismo” (LE GOFF, 2011. p, 

187), pois se fez necessário construir nos territórios urbanos 

instalações apropriadas para os membros da Ordem, sendo estes os 

conventos e igrejas.  Diferentemente dos monges que se 

estabeleciam nos mosteiros, próximos da natureza, e longe da 

população, os frades dominicanos preferiram as cidades, para 

acompanhar as ações desenvolvidas pelos homens.  

Essa aproximação serviu certamente para que os frades 

conhecessem o modo de vida desse povo, e, posteriormente 

convertesse a sociedade pagã. O grande objetivo da pregação 

mendicante foi a formação do povo, mas essa construção de 

moralidade serviu igualmente para a formação de cristãos.  Na 

medida em que a sociedade realizada o contato com os ensinamentos 

sagrados adquiriam virtudes, e assim passavam a pertencer a uma 

população convertida, era necessária essa aproximação para 

ajudar o povo e conhecer suas fragilidades. Precisamos salientar 

que nessa época a formação esteve diretamente ligada aos 

princípios religiosos, que permitia a esses sujeitos adquirirem 

um saber necessário para a sua convivência em sociedade. 

Ainda sobre esse modelo de vida assumido pelos homens no 

medievo, apontamos o argumento de Oliveira , que explicita com 

clareza uma necessidade de organização social. 

No entanto, quando passaram a viver nas cidades, as 
relações sociais assumiram contornos mais 
complexos, conduzindo os homens a dotar novos 
comportamentos e, acima de tudo, novas leis, que 
permitissem a vida em comum em um novo ambiente, sem 
passar pelos ditames dos senhores feudais, 
tradicionalmente envoltos em interesses pessoais. 
(OLIVEIRA, p. 85)  
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As novas forças sociais passaram a responder pela 

sociedade: os senhores feudais (século XI), as cidades e o 

comércio (séculos XII e XIII) e as Universidades (século XIII). A 

sociedade já não era unicamente o espaço do senhor feudal, da 

Igreja e dos camponeses, mas agregava nela, novas forças que se 

configravam.  A economia crescente, o ambiente citadino, a busca 

pelo saber, a circulação de ideias novas, estavam exercendo um 

papel fundamental na forma de pensar a própria existência.  

Ainda sobre o século XIII, Le Goff (2011) apresenta-nos os 

contextos sociais como novas formas de sociedade mais 

igualitárias. Segundo ele, foi nesse período histórico que 

apareceram as “[...] novas formas de sociedade mais 

igualitárias, como a corporação ou a confraria” (LE GOFF, 2011, 

p.177), pois se pensava em um ‘conjunto de cidadãos’ em todos os 

aspectos, mas principalmente o novo ofício intelectual.  

Um dos nomes que atribuiu certa credibilidade ao ofício 

intelectual no século XIII foi o dominicano Tomás de Aquino, que 

ao preocupar-se seriamente em investigar a vida dos indivíduos, e 

formar humanamente aquela sociedade difundiu a escolástica no 

século XIII e contribuiu para a o equilíbrio entre fé e razão, 

dando significado a nova maneira de explicar a vida atingindo a 

todas as camadas sociais.  Assim, “[...] atinge desde a mais 

humilde dos homens até o soberano. Com efeito, em sua essência a 

Escolástica busca explicar o homem em sua fé e em sua natureza 

humana” (OLIVEIRA, 2005, p.131). 

A perspectiva desse intelectual medieval considerava a 

relevante de se propor a prática do ‘bem comum’, para ele, o homem 

precisava viver em um meio social, impondo ao seu agir 

responsabilidades. Assim, entendia que a formação humana 

proposta para a sociedade do século em que viveu iria de encontro 

com a busca e conhecimento, assim como, a própria produção do 

saber.  
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Relação entre desenvolvimento humano e organização das ações. 
 

A grande questão do qual precisamos pensar é: Ao formar a 

humanidade estamos estimulando o conhecimento? Essa é uma 

pergunta um tanto quanto complexa, pois precisamos obter em um 

momento passado, que foi o século XIII alguma possibilidade de 

resposta.  

Para compor o entendimento sobre a formação dos homens, 

apresentamos uma passagem escrita pelo mestre Tomás de Aquino na  

obra Questões disputadas sobre a Alma (1953).   

[...] há de se considerar que, visto que o intelecto 
possível está em potência para os inteligíveis, é 
então necessário que os inteligíveis movam o 
intelecto possível. Mas aquilo que não tem ser não 
pode mover algo [...] Portanto, se o intelecto 
possível deve ser movido por um inteligível, é 
necessário que tal inteligível seja feito por meio 
de um intelecto. E como aquilo que está em potência a 
algo não pode produzir este algo, é necessário 
propor, além do intelecto possível, um intelecto 
agente, que produza os inteligíveis em ato que movam 
o intelecto possível” (TOMÁS DE AQUINO, 1953, p. 
101). 

Nessa passagem, podemos compreender que Tomás de Aquino 

esteve preocupado em mostrar aos homens que os seres humanos 

possuem potencialmente o intelecto, mas para ser tornar 

devidamente ato, precisaria ser utilizado pelos homens. 

 

Ao combater a tese averroista de que os homens têm 
uma mesma natureza intelectual e ao afirmar que 
‘intelecto possível é aquilo pelo qual pensamos’, 
Tomás de Aquino atribuiu aos homens uma autoridade e 
liberdade que não se tinha admitido até então no 
medievo. Como cada sujeito possui corpo e intelecto 
próprio, depende unicamente dele os rumos que dá a 
sua vida, pois, na medida em que a alma é diversa e é 
pela alma que o homem pensa, não pode haver 
‘numericamente’ um único modo de agir e pensar 
(OLIVEIRA, 2008, p. 99). 

Assim, o dominicano entendia que a liberdade do pensamento 

foi uma característica concedida por Deus à humanidade. 

Portanto, considerou o medievo como o período da pluralidade dos 

pensamentos, e nele, o homem conseguiria obter a consciência do 
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papel que deveria desempenhar na sociedade, contribuindo, assim, 

para a transformação da sociedade. A aproximação pensada para 

esse estudo referente a proposta de formação humana para o século 

XIII com a formação humana em nossa sociedade, se estabelece ao 

pensar no professor como um indivíduo em potencia deveria 

oportunizar aos alunos as condições necessárias para se tornarem 

livres por meio do conhecimento.  
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Esse trabalho objetiva refletir sobre a obra Carta a El-Rei D. 

Sebastião de Gonçalo Dias de Carvalho visto como um documento 

destinado à educação do Infante D. Sebastião, no século XVI. A 

linguagem figurativa do cronista nos dá indícios das duas facetas 

da educação régia: a laica e espiritual/mística. O qualificativo 

absoluto utilizado por Carvalho (1986) apoia-se no sacralismo 

bíblico e no Direto Romano. A eleição dessa obra justifica-se 

pelo pressuposto que a Carta indicaria os comportamentos 

necessários à formação de um ideal de rei que representaria os 

anseios da sociedade. O conjunto de conselhos ao futuro soberano 

que nela é apresentado tem como fundamento a filosofia política 

clássica e a ética cristã. O escrito expressa o desejo da geração 

amadurecida do povo português de ter um rei que encarnasse os 

ideais do Reino. Salienta-se que os fundamentos teóricos que 

nortearão a análise pauta-se na História Social, pois ela 

possibilita compreender os processos educativos, nos âmbitos da 

Educação, da Filosofia e da História da Educação, para além das 

instituições formais. Com isso, pretende-se promover o acesso às 

fontes relativas ao período entre o Medievo e a Modernidade, bem 

como debates sobre os fatos, conceitos e ideias desse tempo 

histórico com a contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Educação; História da Educação; Filosofia 

Medieval e Moderna Portuguesa. 
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EDUCAÇÃO CLÁSSICA DE D. SEBASTIÃO, REI DE PORTUGAL: A LAICA E A 

ESPIRITUAL/MÍSTICA 

 

Introdução 

Durante o século XVI, observa-se no pensamento político, 

uma extensa vinculação entre realidade e imaginação, fé e 

superstição, na defesa de uma crença que se transformou 

rapidamente em mito. Nota-se a singular crença do rei D. 

Sebastião, visto como um rei messiânico, um rei cavaleiro, um rei 

cruzado.  

Percebe-se, nesse monarca, a projeção da sustentação da 

independência da Nação, sacrificada pelas vicissitudes 

dinásticas e pelo receio da materialização do projeto de 

unificação política da Península Ibérica, sob o cetro de Filipe 

II. Em virtude de ser um herdeiro tão esperado para dar 

continuidade à Dinastia de Avis (1385-1580), ficou conhecido 

como O Desejado. Não nos é difícil entender que em meio a um 

contexto de incertezas, de atribulações referentes a sucessão 

real, o nascimento de D. Sebastião e a sua representação social 

tenha sido revestido de uma aura miraculosa. 

 Desde o nascimento do rei, segundo João de Castro (1994), 

ocorreram sinais que o predestinaram ser o penhor da liberdade 

portuguesa. Seu nascimento, no dia do santo São Sebastião, foi 

acompanhado de orações, missas e procissões. Divulgou-se a 

imagem do rei com uma missão profética. O infante cresceu 

convicto de que seria o capitão de Cristo em uma nova cruzada 

contra os mouros do Norte de África. Dessa forma, poetas, 

escritores e artistas divulgam, afirmam, confirmam e legitimam 

sua imagem como o rei ideal. No passado, os intelectuais buscam 

contributos para a confirmação de seu caráter messiânico, 

oportunizando assim a construção da áurea lendária que viria a 
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envolver a figura do jovem rei como O Desejado e ampliada, após 

sua morte em o Alcácer Quibir, como O Encoberto36. 

Observa-se que, em diferentes manifestações intelectuais, 

glosavam-se à exaustão as ansiosas expectativas dos seus súditos 

em relação ao rei, arauto e continuador das glórias lusitanas. Em 

pinturas, iluminuras, crônicas, poemas, emanavam esperanças de 

grande parte da população, como comprovaram os capítulos gerais 

dos povos das Cortes de 1562/1563. No discurso proferido por 

António Pinheiro na abertura das Cortes em 12 de dezembro de 1562 

em Lisboa, encontra-se implícita a convicção providencialista do 

poder real, bem como a devota lealdade dos súditos. O texto na 

compilação de Andrada (1937) assinala que: 

  

[...] o mais expresso retrato, que há na terra, da 
potência, da sabedoria e bondade do Senhor Deus é o Rei, 
que, por sua graça, é seu temporal Ministro, e, por sua 
divina providência, dos homens é amado, obedecido e 
temido, ordenou que muitas das coisas criadas o 
representassem em suas qualidades e nelas lhe servissem 
de lembranças das muitas em que o Rei deve ser consumado e 
perfeito. [...] Próprio foi sempre dos naturais dêstes 
Reinos viverem da vida e vista de seu Rei; lealdade e 
fidelidade nos Portugueses não são qualidades por tempo e 
por costume nêles adquiridas, mas, por nacimento de seus 
maiores, quási herdados e por natureza em todos quási 
impressas. Próprio foi sempre dos Reis dêstes Reinos 
quererem antes ser dos seus vassalos amados, como pais, 
que temidos, como senhores, pelo que não somente foram 
sempre dos seus vassalos com maior amor servidos, e, 
ainda que para vassalos, que na continuação do amoroso 
serviço de seu Rei são tão ferventes (ANDRADA, 1937, p. 
341). 

 

 Pelo significado contido no excerto, pode-se inferir que, à 

época, acreditava-se que o poder do rei tinha origem sacra. A 

                                                           
36

 Frente a um exército contra os mouros, D. Sebastião foi derrotado em Alcácer 
Quibir, em 1578. De acordo com Hermann (2000), o desaparecimento de um rei 
Desejado, sem herdeiro, deixou Portugal em uma situação preocupante. A 
derrota de Alcácer Quibir representou uma perda dupla: mouros e castelhanos 
colocavam em xeque-mate a soberania lusitana. Nesse cenário, de incertezas 
quanto o futuro e melancolia em relação ao passado, consolidou-se um campo 
fértil para a disseminação do Sebastianismo. Essa crença se aportou na 
esperança do retorno de um rei messiânico, que salvaria Portugal da dominação 
dos castelhanos e da vergonha da derrota diante dos mouros. Por isso, o rei 
Desejado passou a ser chamado de o Encoberto. 
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mentalidade coletiva estava impregnada dessa crença e isso 

certamente contribuiu para a consciência do futuro rei, que, em 

1562, estava com 12 anos de idade.    

 Na edição fac-simile de 1986, da obra Carta a El-Rei D. 

Sebastião de Gonçalo Dias de Carvalho, encontra-se uma 

importante carta desse cronista dirigida a D. Sebastião, que nos 

revela esse discurso exaltador da figura régia. Carvalho 

pertencia ao Arcebispado de Braga. Estudou Ciência da 

Jurisprudência na Universidade de Coimbra. Desempenhou o cargo 

de desembargador da Casa de Suplicação e foi deputado da Mesa da 

Consciência e Ordens37. Essa carta foi impressa em Lisboa em 1557 

por Francisco Correa. Existem apenas dois exemplares, um em Vila 

Viçosa e outro na Biblioteca Nacional de Lisboa. 

 A eleição dessa obra justifica-se pelo pressuposto de que a 

Carta a El-Rei D. Sebastião indicaria os comportamentos 

necessários à formação humanista de um ideal de rei que 

representaria os anseios da sociedade. Nesse contexto, de 

consolidação dos Estados Nacionais Moderno, era indispensável a 

legitimação do poder real. Dessa forma, o Infante deveria receber 

uma educação humanista alicerçada nos clássicos como Aristóteles 

(384-322 a.C.), Sêneca (4 a.C.-65 d.C.), Plutarco (46-120 d. C.), 

Agostinho (354-430 d.C.), bem como em modelos de monarcas 

latinos, como Caio Júlio César (100 a. C.-44 a. C.). Considera-

se, que esse documento, assim, fazia parte de seu programa 

educacional de ter acesso a obras literárias de cunho humanista 

alicerçadas nos clássicos.   

Nossa leitura sobre a indicação de educação do Monarca, 

portanto, incidirá em explicitar como determinadas propostas se 
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 Esse Tribunal foi instituído por D. Sebastião para a resolução de matérias 
concernentes aos hospitais, enfermarias, provisão das igrejas, albergarias, 
Universidade de Coimbra, redenção de cativos, capelas, entre outros. O 
Monarca agregou as ordens militares para debater questões ou decretos sobre os 
particulares das Ordens de Cristo, São Tiago e Avis, por ele enviados com o 
título de Mestre e perpétuo Governador das Ordens. O Tribunal tinha jurisdição 
ampla sobre todos os assuntos relativos à sua incumbência (SERRÃO, 1978b). 
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difundiram no interior das relações sociais portuguesas. 

Percebe-se, nesse sentido, a necessidade de se construir um 

Estado Português, centralizado em um ideário de rei. Portugal, 

nesse momento, estava em uma situação de crise e de indefinição 

política, em virtude disso, disseminou-se a crença de um rei 

messiânico. Desse modo, pode-se afirmar que, por meio das 

Sentenças, construíam-se discursos com a finalidade de se 

difundir um ideal formativo com o fito de forjar a figura de um rei 

ideal. Observa-se, assim, que o documento como programa 

educativo, evidenciava a indissolúvel relação entre os projetos 

de formação da pessoa e os da política.  

Salienta-se, ainda, que os pressupostos teóricos que 

nortearão nossa análise pautam-se na História Social, pois ela 

nos possibilita compreender os processos educativos, no âmbito 

da História da Educação, para além das instituições formais e é 

exatamente isso que viabilizam a análise da obra Carta a El-Rei D. 

Sebastião de Gonçalo Dias de Carvalho Enfatiza-se, pois, as 

virtudes que um bom governante deveria possuir, as quais 

indicavam que suas ações precisariam estar em conformidade com as 

quatro virtudes cardeais: a prudência, a magnanimidade, a 

temperança e a justiça.  

 

Formação laica e cristã de D. Sebastião para a governança do Reino 

De acordo com a deliberação das Cortes de 1562/156338, 

chegava-se o tempo, então, da posse do trono por D. Sebastião. 

Cumprindo, assim, essa determinação e o próprio juramento que 

fez no dia de sua posse, o Cardeal D. Henrique entregou o governo 

ao sobrinho, logo que completara catorze anos de idade. Efetuou-
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 As Cortes, de origem da tradição visigótica, “[...] Eram assembleias 
consultivas que o rei convocava para ouvir o parecer dos membros do clero e da 
nobreza – a partir de 1254 acrescentaram-se os procuradores do povo – em 
matéria de governação. O lançamento de impostos, a quebra da moeda, a 
promulgação de leis, eram geralmente discutidas em Cortes. Também os 
representantes dos vários Estados davam conta dos seus agravos, pedindo ao 
monarca as providências necessárias para satisfazer as suas queixas e 
pretensões” (SERRÃO, 1978a, p. 154). 
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se, então, a entrega dos selos das Armas Reais ao jovem monarca, 

em uma solenidade ladeada de áurea divina: 

 

Em a cidade de Lisboa, terça-feira, que foram vinte dias 
do mês de Janeiro de 1568 e em que a Igreja Católica 
celebra a festa do bem-aventurado mártir S. Sebastião, 
no qual dia El-Rei D. Sebastião, nosso Senhor, fez 
catorze anos cumpridos, nos Paços dos Estaus, na sala da 
Madeira, Sua Alteza, para êste auto, mandou fazer em 
presença de Sua Alteza, estando assentado em sua cadeira 
Real, sendo presente a Rainha D. Catarina, sua avó, e o 
Cardeal Infante, seu tio, Regedor e Governador dêstes 
Reinos e Senhorios, e a Senhora Infante D. Maria, e o 
Senhor D. Duarte, Duque de Guimarãis, Condestable 
dêstes Reinos, o Duque de Bragança e o Marquês de Tôrres 
Novas, os Condes de Vimioso, de Odemira, Portalegre e 
Vidigueira, e os Vereadores desta cidade de Lisboa, e 
outros muitos fidalgos e pessoas principais [...] 
(ANDRADA, 1937, p. 438). 

 

 Esse evento foi acompanhado pelo povo por meio de uma 

comunicação da Sala da Madeira com o convento de S. Domingos. 

Diante das responsabilidades de um Reino vasto, abarcando 

territórios em quatro continentes - Europa, África, Ásia e 

América -, lidando com inúmeros conflitos, D. Henrique alegava 

entregá-los em paz. Entende-se que a paz se instituía como um 

elemento fundamental para um governo que objetivava o bem comum. 

Esse, pois, deveria ser assegurado pelo governante.  

 O novo governante herdaria, pois, um império em sua maior 

amplitude, no entanto, também, em sua maior dispersão. Estavam 

desenhados os desafios que o monarca deveria enfrentar. A 

dinâmica e a sobrevivência desse vasto Reino, se assentava, de 

acordo com Cruz (2006), em três vetores: “[...] a dinâmica da 

produção açucareira brasileira e conecto tráfico de escravos 

africanos, a dinâmica das iniciativas privadas e a dinâmica do 

surto missionário” (CRUZ, 2006, p. 45). A estabilidade, a 

segurança e a manutenção do vasto e disperso império encontrava-

se em risco mediante a ameaça turca. Esse conquistara 

importantes posições do fluxo do comércio no Mar Vermelho, no 

Golfo Pérsico, no Sudeste da Europa, nas ilhas do Mediterrâneo, 
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bem como as constantes investidas das Armadas ou o corso no 

litoral magrebino, como Argel e Tunes. Havia também a atividade 

corsária francesa e inglesa em pontos da costa africana e nas 

Américas. Rondava, assim, certa possibilidade de 

desvanecimento das glórias lusas. Desse modo, considera-se a 

relevância da busca de uma reforma administrativa e dos 

costumes. Esse momento, pois, implicava a necessidade da 

promoção de uma educação voltada para a arte de governar.  

 Cruz (2006) aponta que D. Sebastião, desde seus primeiros 

anos de vida, esteve circundado pelos membros da Casa Real 

Portuguesa. Pouco contato teve com sua família Castelhana. Com 

sua mãe, D. Joana, relacionava-se por meio de inúmeras 

correspondências. Filipe II de Espanha, foi o único que chegou 

conhecer pessoalmente. Esse exerceu forte influência no governo 

de D. Sebastião. Durante sua meninice foi criado nos aposentos 

da Rainha, em um espaço feminino. A autora afirma que D. João 

III, nos seus primeiros três anos de vida, o tempo que estiveram 

juntos, criara o neto em um clima de amor e carinho. O Cardeal D. 

Henrique e D. Maria, irmãos de seu avô, estiveram presentes no 

seu reinado. A segunda, acompanhou quase todo seu governo, pois, 

morreu em 1577, três anos antes de D. Sebastião. Na sua infância, 

presenciou o envelhecimento e o esvaziamento de membros da 

família real.  

 As inúmeras regras do protocolo, bem como as demais 

exigências que pesavam sobre um governante, não pouparam o 

pequenino. Esse deveria ser servido com todas as cerimônias 

devidas a um soberano. A autora nos exemplifica que, 1557, o 

arcebispo de Braga, D. Frei Baltasar Limpo, escreveu uma carta à 

Regente com inúmeros conselhos educativos para instruir o rei: 

ao sair deveria ser acompanhado pela fidalguia e os principais 

senhores da Casa; a companhia de mulheres era desaconselhável; 

todos deveriam reconhecer que ali estava o rei; logo cedo o 

menino deveria ser inserido ao ambiente de negócios do Reino; 
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deveria apoiar-se na autoridade dos filósofos e dos textos 

bíblicos, se espelhando nos monarcas, como Salomão. Seguindo, 

pois, essas diretrizes, para exemplificar, um mês após a morte 

de seu avô participou em cerimônias de recepção à embaixadores e 

pessoas destacadas. Era foi a primeira pessoa a ser beijada a mão 

pelo visitante. Dessa maneira, familiarizava com a etiqueta dos 

costumes régios. 

 D. Sebastião, com efeito, teve uma educação cuidada e 

rígida. A primeira fase de sua formação, a da criação, ocorreria 

até aos sete anos. A segunda, a da educação, seria até aos doze. 

Para tanto, era preciso eleger os mestres que seriam os 

responsáveis pela formação literária, moral e política do 

infante. O monarca deveria ser educado exclusivamente em 

aquiescência com os costumes portugueses. Velloso (1935) 

assevera que logo após o seu nascimento, escolheram os avós, 

como sua aia D. Joana de Meneses; para aio o irmão dessa, D. 

Aleixo de Meneses. Esse possuía um caráter duro, forjado nas 

batalhas e no conhecimento dos meandros da vida política. O aio 

passou a ser uma figura presente constantemente na vida do rei. 

Era ele que que cuidava do desenvolvimento físico, vigiando o 

seu caráter e comportamentos, instruindo-o na disciplina de 

cavaleiro e na arte de governar. Ele conduzia a pessoa e a casa do 

príncipe. Quanto à escolha do mestre, D. Catarina e D. Henrique 

concordaram que fosse o jesuíta Padre Luís Gonçalves da Câmara, 

detentor de uma sólida cultura humanista e conhecedor das 

línguas espanhola, francesa e italiana. Cursara Filosofia, 

Teologia, e Línguas - latim, grego e hebraico -, na Universidade 

de Paris. Depois de adquirir o grau de mestre em Artes foi 

nomeado como confessor de D. João, pai de D. Sebastião. Como 

adjunto, para o ensino da leitura e da escrita, foi nomeado o 

Padre Amador Rebelo. Velloso (1935) assegura que somente por 

volta de seis anos o monarca passou a ter lições. Para professor 

de Latim do Infante e responsável pelos jovens fidalgos, que 
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rodeavam o pequeno rei, foi provido o Padre Gaspar Maurício. 

Ambos pertenciam à Companhia de Jesus. A rainha elegeu para 

confessor do neto, o Frei Luiz de Montoya, da Ordem de São 

Domingos.  

 Percebe-se, assim, a forte influência religiosa na 

educação do monarca. Educar o rei sob padrões da Companhia 

passava a ser sopesada por diversos de seus membros. Dessa 

forma, além de uma formação que privilegiava os exemplos de 

guerra e sobre a arte de governar tiradas de crônicas e textos 

históricos e filosóficos, ocorreu uma paralela baseada nos 

preceitos religiosos por meio da Sagrada Escritura.  

 Pode-se acrescentar aqui a provável influência da Carta a 

El-Rei D. Sebastião. Mediante às esferas divina e secular, o 

monarca deveria ser dotado de virtudes e zeloso para com seus 

súditos e para com o reino de Cristo. A carta foi escrita três anos 

após o nascimento do O Desejado. O conjunto de conselhos ao futuro 

soberano que nela é apresentado tem como fundamento a filosofia 

política clássica e a ética cristã. O escrito expressa o desejo da 

geração amadurecida do povo português de ter um rei que 

encarnasse os ideais do Reino. Para o autor, o soberano é o 

titular único e exclusivo do poder político. O qualificativo 

absoluto utilizado por Carvalho (1986) é apoiado no sacralismo 

bíblico e no Direto Romano, abrangendo dois sentidos. O primeiro 

o define como exclusivo titular dos poderes próprios do Estado; o 

segundo defende que o poder régio estaria desvinculado de uma 

normativa legal preestabelecida, seria, pois, fonte única de 

legitimidade. 

 Sua linguagem figurativa nos dá indícios das duas facetas do 

rei: a laica e espiritual/mística. Ele o comparava como o Sol, 

“[...] que dá luz & quentura a toda a terra [...] o Rei, he hu  Sol 

para seus subditos, o qual tem obrigaçam de os visitar co   igual 

vista, & quentura para alimpar as desordens que antrelles ouuer, 

& os conseruar em paz & quietaçam politica” (CARVALHO, 1986, f. 
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1v). Também o designava como o bom pastor que deveria dar “[...] 

particular conta com seu gado, apace  tandoo de dia, & vigiandoo de 

noite, para conseruar a si & a elle, a mesma tem o bom Rei, de ter 

particular conta com seus vassalos, procurandolhe toda quietaçam 

& prosperidade” (CARVALHO, 1986, f. 1v).  

 Como sacerdote, o monarca se instituía como um ministro do 

povo para “[...] administrar o spiritual: assi o Rei, he hum 

ministro que há de administrar a seus subditos, justiça com toda 

paz & quietaçam (CARVALHO, 1986, f. 1v).  

 Outros ainda eram identificados como um bom pai:   

 

[...] da maneyra que hum bom pai se ha, com sua família, se 
auia de auer hum Rei com seus subditos. E aquelles foram 
auidos por bons Reis, que foram bons pais de suas 
famílias, nem tem mais differença hum pai de hum Rei, 
segundo Xenofhonte, que ter cuidado de menos gente que 
elle: porque nas obrigações sam semelhantes [...] 
aquella Catholica Raynha dona Isabel da boa memoria vossa 
tresauo, a qual non sabendo hum dia seus fidalgos & 
caualleiros dar rezam, porque sendo os Portugueses muito 
menos em numero, que os Castelhanos, as mais das vezes 
leuaram a melhor delles: lhes respondeo, que os 
Portugueses eram filhos & o Rei delles era seu pai, & como 
tais pelejauam: & por isso se enxeruava a vantagem, que 
tinham aos Castelhanos, que não eram estes com seu Rei, 
senão vassalos somente (CARVALHO, 1986, f. 2v, 3r,3v). 

 

 A relação entre rei e súditos é comparada aqui com o vínculo 

entre pai e filhos. Para ratificar as proposições, o autor 

menciona a vitória dos portugueses sobre os castelhanos. Nessa 

observação, fica explícito que a monarquia lusa tinha maior 

legitimidade que a de Castela e, ainda, que o monarca português 

podia contar com a fé e a fidelidade de seu povo. Diante da 

possibilidade de perda da independência em relação a Castela, 

torna-se admissível enaltecer a Coroa portuguesa em detrimento 

da Coroa de Castela. Pode-se lembrar também os conflitos de D. 

Sebastião com a avó, D. Catarina, a qual pendia, em muitos 

assuntos, dentre os quais o do casamento do neto, para o lado do 

sobrinho, D. Felipe II. 
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 As recomendações de Carvalho (1986) ainda nos apresentam 

sinais da confiança na vitória de D. Sebastião na empresa de 

Marrocos. Ao seu lado estariam Deus e seus súditos - seus filhos. 

Esse homem erudito, leitor dos clássicos, conselheiro da 

justiça, deputado da Mesa da Consciência e Ordens, partilhava de 

um imaginário político, pautando-se em mitos de povo escolhido e 

rei protegido.  

 Observa-se que Carvalho (1986), como qualquer homem comum, 

cria que seu rei possuía atenção divina privilegiada. Os tempos 

de infortúnios que antecederam ao reinado de D. Sebastião 

anunciavam que esse poder divinizado se manifestaria mais uma 

vez. Ao mesmo tempo, era necessário ter sabedoria e ciência para 

governar com zelo e assegurar a paz e a justiça. Um bom 

governante, afirmava ele, deveria se rodear de homens prudentes e 

sábios, tementes a Deus e virtuosos. Era seu dever, pois, guardar 

o modelo de seus antepassados e continuar a divulgação do 

Evangelho, como representante de um povo escolhido pelo Senhor. 

Suas proposições nesse sentido sublinham que: 

 

[..] o principio destes Reynos foi este, co  tinuado pellos 
catholicos reis dom Sancho seu filho, dom Afonso o 
segundo, dom Ioam da boa memoria, dom Ioam o segundo, dom 
Manoel vosso bisauo: por cuja indústria o nome de Christo 
foi tam exalçado, na África, Ethiopia, Arabia, Persia, & 
India, & por ElRey dom Ioam o terceiro vosso auo, que com 
tanto feruor continuou a herdada religiam del Rey seu 
pay, com ampliar & exalçar a Sancta Fe, com tantas despesa 
de Portugueses & sua, em partes tam remotas alem da India 
[...] (CARVALHO, 1986, f. 11r). 

  

 Nota-se aqui mais indícios de que a formação de D. Sebastião 

tinha como objetivo fincar em seu pensamento o sentimento de 

cruzado, de capitão de Deus, tanto no Reino quanto no além mar. 

Ele deveria fazer a justiça, proteger o Reino e defender a fé. O 

autor oferece ao monarca mais um conselho, agora a respeito da 

guerra:    
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[...] a instituiça   dos Reys & o porque se elegera   non foi 

por outro respeito senon de fazer justiça segundo Cicero. 
E aos Reis mais conue   administrar justiça q  lhe Deos deu, 
q   non combater cidades ne   lugares segu  do Homero. Porq   a 
guerra de si he tirana & em principes he vicio serem 
amigos de guerra, porq   os que o sam non foge   a suspeita de 
muito cobiçosos & vãos, em aue  turare  tanto resto de 
gente, so por ufania de triunphar co   folhas verdes na 
cabeça, como dezia Augusto Cesar, que fazer guerras a 
vezinhos & estrangeiros que lhe non sam molestos, so por 
cobiça de ampliar o Imperio, he officio de salteador 
segundo Agostinho: & so por alca  çar a paz se ha de fazer 
guerra, q  este he o inte  to & fim q   nella se ha de ter. [...] 
(CARVALHO, 1986, f. 12v). 

 

 O cronista propõe, assim, o cultivo das virtudes: 

moderação, temperança, serenidade na ação, clemência e 

compreensão. Aconselha o rei a fugir da ira, alertando-o também 

de que a falta de bom senso e a precipitação certamente conduzem a 

erros.  

 

 [...] a pressa segu  do Zias, estroua todo o acertar, & que   
vay de pressa entropeça mais vezes diz Salomão, & o 
sabedor a de ir sempre a medo, & de vagar, segu  do o 
Eclesiastico os apressados vão muytas vezes dar em muitas 
ignora cias, q  sam maas depois de desandar, & as mais das 
vezes da pressa vem muitos erros, & de ir de vagar se tirão 
muytos proveitos [...] (CARVALHO, 1986, f. 15v). 

 

 Embora afirmasse que a prática da ira, da imprudência, da 

impulsividade, oportunizariam graves injustiças, o autor 

ressalvava que uma ira fundada no zelo da justiça tinha sua 

legalidade, já que não se indignar com os males, os erros, seria 

uma indiferença grave e culpável do governante. O conveniente 

seria o bom senso, a boa medida: se “[...] a justiça, sem cleme  cia 

seria crueza, assi perdoar, sem guardar justiça, seria 

dissolução segundo S. Ambrosio” (CARVALHO, 1986, 19v). 

 Acredita-se que D. Sebastião tenha lido esses conselhos 

preventivos, repletos de modelos dos antepassados greco-

romanos, bíblicos e do próprio Reino. Portanto, essa carta pode 

ser considerada um manual de governança para a manutenção e o 

desenvolvimento do Reino, ou seja, compõe o aparato educativo 
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destinado a formar o Monarca. A ciência, a justiça, a prudência, a 

temperança, eram tidas como qualidades indispensáveis para 

moderar os excessos. A paz e a prudência, especialmente, seriam 

indispensáveis para que as capacidades intelectivas do homem se 

desenvolvessem. O governante é que deveria assegurar esses 

elementos. 

Enfatiza-se, assim, na perspectiva da História da Educação, 

que a ética e a moral se estabelecem como condições 

imprescindíveis para o desenvolvimento e a conservação da 

sociedade. O governante, como educador da cristandade, deveria 

dirigi-la, tendo como base os ensinamentos da Filosofia e das 

virtudes. Esse pensador reconhece a ética como uma importante 

disciplina instituída pelo trabalho da inteligência. Por isso, 

ele declarava que o monarca deveria ser um homem virtuoso, ético, 

que cuidaria do bem comum. 

 Nesses avisos, observa-se também um intento de demover o rei 

de sua obsessão por conquistas e pela empresa no Norte da África. 

Todavia, “[...] ousado até aos limites da loucura, não aceitou 

palavras de aviso, desprezou os velhos e prudentes, rodeando-se 

de um grupo de jovens aristocratas tão loucos como ele. Só a 

adulação abria caminho para a sua intimidade” (MARQUES, 1980, p. 

421). 

 Esse ideal de governante laico e cristão ultrapassava os 

interesses individuais, o que justifica nos determos um pouco em 

abordar o conceito de coletivo. Ao fundamentar na teoria da 

psicologia social de Durkheim (1983), em uma forma de analogia, 

constata-se que esse pensamento fazia de uma figura régia 

idealizada a alma do povo lusitano quinhentista. A sociedade era 

criadora e depositária de um conjunto de ideias, de crenças, de 

comportamentos, de sentimentos, concebidos e aceitos pela 

pluralidade de indivíduos associados. Essas interações mentais e 

materiais propiciaram, portanto, o surgimento de um sistema de 

representações, de símbolos, de trocas e de obrigações. O 
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governante, como o cérebro social, buscava manter essa ordem 

moral, fundada nos costumes, nas tradições. Para Durkheim 

(1983), esse estado comum de opinião torna-se possível porque em 

uma sociedade 

 

[...] há os laços de toda ordem, a ligar o indivíduo ao 
grupo do qual faz parte, e a tudo quanto interessa esse 
grupo; há todos esses sentimentos sociais, todas essas 
aspirações coletivas, essas tradições a que estamos 
apegados, e respeitamos, as quais dão sentido e vida à 
regra e acaloram a forma de aplicação da regra pelos 
indivíduos (DURKHEIM, 1983, p. 26).  

 

 Entende-se, assim, que o cabedal teórico e iconográfico 

produzido nesse período contribuía para a definição das relações 

sociais, para uma identificação comum do que seria o Reino 

português, tanto territorial quanto moral. Os mitos e as 

tradições históricas e morais constituíam-se em representações 

comuns, tornavam-se uma obra da coletividade ou, pelo menos, de 

grupos intelectuais que incentivavam uma mentalidade comum no 

sentido da aceitação das volições do Estado monárquico. Como 

afirma o autor, quando os homens “[...] pensam em comum, seu 

pensamento é, em parte, obra da comunidade, a qual age neles, pesa 

sobre eles com toda a sua autoridade, contém as veleidades 

egoístas, orienta os espíritos no rumo coletivo” (DURKHEIM, 

1983, p. 95). 

A história portuguesa aureolou o monarca com um valor de 

símbolo de rei mártir.  D. Sebastião passaria a ser visto como um 

rei mítico com duas funções: como representante laico, seria o 

rei cavaleiro, o rei cruzado; pela ótica cristã, seria o capitão 

de Cristo. Percebe-se, assim, que a produção e a circulação de 

imagens visuais, mentais e verbais incorporavam sistemas 

simbólicos diversificados, atuando na construção da 

representação mental e social do rei.  

 Entende-se que as diferentes expressões dos homens, 

sinalizavam as transformações históricas e o surgimento de novas 
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concepções de vida e de mundo para o homem moderno. Como 

transposição das necessidades e das aspirações dessa época, faz-

se possível compreender a função educativa que a veiculação 

desses manuais atendia. Inserida nessa ótica, enfatiza-se que o 

meio que envolve o homem passa a ser objeto de estudo, pois esse 

influenciará a forma de pensar e de agir do homem, bem como as suas 

criações materiais.  

 

Considerações finais 

Ao lermos as autoridades do passado, percebe-se sua 

preocupação com a ética e a moral. Na perspectiva da filosofia e 

da história da educação, a ética e a moral são condição para o 

desenvolvimento e a conservação da sociedade. Para os 

intelectuais do passado, como homens de sua época e ambiente, a 

criatura humana era o centro de interesse. 

 Na obra Carta a El-Rei D. Sebastião de Gonçalo Dias de 

Carvalho, observa-se a relevância da formação do governante 

alicerçada na ética, na moral e nas virtudes. Esses requisitos 

deveriam ser construídos por meio da observação e do ensino. 

Esses princípios perenes, resistentes às vicissitudes dos 

tempos, constituem-se como base para fazer renascer a saúde do 

tecido social. Entende-se esse documento como relevante àquela 

sociedade, pois a importância da vida material implicava uma 

postura educacional que valorizava o ensino da arte de governar, 

voltada para uma melhor organização da vida social, que 

favorecesse um viver mais solidário e harmonioso entre os homens. 

 Seria, pois, simplificar afirmar que os traços 

comportamentais do Infante fossem resultantes somente de sua 

educação jesuítica. Era preciso que o aio, D. Aleixo de Meneses, 

lhe incutisse tendências guerreiras. Desse modo, povoava o 

imaginário do pequeno descrevendo suas proezas executadas na 

África e na Índia. Em via de regra torna-se preciso atentarmos ao 

fato de que certas diretrizes incutidas na educação de fidalgos 
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e príncipes eram de cunho religioso, concentrada nas mãos de 

clericais regulares ou seculares, bem como laicos que foram 

instruídos em escolas e universidades controladas pela 

hierarquia da igreja.  

Não pode se esquecer, também, que o rei certamente teve uma 

formação clássica, alicerçada nos intelectuais da Antiguidade, 

comum na educação dos monarcas. Não se tem prova documental se os 

conselhos, inseridos na Carta, foram realmente lidos pelo 

monarca, no entanto, nota-se no comportamento do jovem soberano 

frutos de sua formação religiosa e secular embasada em modelos 

do passado. Isso para nós, se faz compreensível, pois, os homens 

são educados de forma intencional, diretiva e havia um 

entendimento coletivo, nacional, voltado para a defesa do Reino 

e da fé. 

 Cresceu em um ambiente no qual se afirmava que o seu poder 

secular estava revestido de um poder divino, fundamentado nas 

teorias do regime absoluto e teocrático. Dessa forma, sua 

autoridade não poderia ser partilhada ou posta em causa. Aos 

reis caberia uma missão divina e era dever dos súditos respeitá-

la. Mesmo que sua prática não tenha correspondida a esse caráter 

divino, entende-se que esses princípios lhe formaram o 

espírito. Assim era amado e obedecido como personificação da 

realeza. Identificando a sua pessoa com o próprio trono, destaca 

Serrão (1978a), p. 70, que “[...] deve ter julgado que a sua 

missão terrena podia contar com a aliança da Providência e que 

esta só lhe reservaria triunfos como bem nascida segurança da 

coroa nacional”. Desse modo, uma educação acurada aliada com o 

respaldo divino deveria fazer parte da formação do Infante. 

Enfatiza-se, pois, a importância de se pensar a educação da 

perspectiva de formação geral, já que múltiplos elementos e 

instituições sociais nos auxiliam a entender o processo 

educacional como algo que ocorre durante toda a vida do homem, 

seja quando ele educa seja quando é educado. Em sentido amplo, 
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entende-se a educação como uma ação humana que se transforma em 

concordância com as diferentes sociedades e com o comportamento 

dos homens que as compõem. Ela pode também abranger a formação 

integral do homem, sua inserção social e sua função de 

coadjuvante na construção e na preservação do bem comum. 
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O PENSAMENTO DE RAIMUNDO LULIO E A INFLUÊNCIA DA ORDEM 

FRANCISCANA SOBRE A ILUMINAÇÃO DIVINA NA FORMAÇÃO DO HOMEM 

Silvia Carla Sérgio – Unespar 
Conceição Solange Bution Perin – Unespar 

 

O trabalho tem o objetivo de tratar sobre algumas influências do 

pensamento franciscano no trabalho apologético e literário de 

Raimundo Lúlio (1232-1316). Lúlio entendia que a iluminação da 

alma era uma das principais questões que deveriam ser trabalhadas 

na formação humana. Segundo ele, todos os propagadores da fé 

cristã deveriam saber falar diferentes línguas para se aproximar 

e converter os infiéis, mostrando a eles o verdadeiro 

conhecimento, isto é, iluminar a alma pela fé, para desenvolver a 

compreensão da razão. Dessa forma, faremos um estudo que perpassa 

o período vivido por Lúlio, século XIII, e que nos permite 

relacionar algumas de suas afirmações com o pensamento 

franciscano. Para tanto, fundamentaremos o trabalho no 

pensamento de Marc Bloch (1866-1944) que entende o homem como 

representante histórico da sua época e como um ser na sua 

totalidade, tanto na formação intelectual quanto na moral e 

ética, evitando sua fragmentação. 

 
Palavras-chave: Raimundo Lúlio; Século XIII, Pensamento 
franciscano. 
 

 

The work aims to deal with some influences of Franciscan thought 

in the apologetic and literary work of Raimundo Lúlio (1232-

1316). Lúlio understood that the illumination of the soul was one 

of the main issues that should be developed in human formation. 

According to him, all propagators of the Christian faith should 

know how to speak different languages to approach and convert the 

infidels, showing them the true knowledge, that is, to enlighten 

the soul by faith, to develop the understanding of reason. Thus, 
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we will make a study that perpasses the period lived by Lúlio, 

XIII century, and that allows us to relate some of his 

affirmations with the Franciscan thought. To that end, we will 

base the work on Marc Bloch's thought (1866-1944) that 

understands man as a historical representative of his time and as 

a being in its totality, both in intellectual formation as in 

moral and ethical, avoiding its fragmentation. 

 

Keywords: Raimundo Lúlio; 13th Century, Franciscan Thought. 
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O PENSAMENTO DE RAIMUNDO LULIO E A INFLUÊNCIA DA ORDEM 
FRANCISCANA SOBRE A ILUMINAÇÃO DIVINA NA FORMAÇÃO DO HOMEM 

 

Introdução 

 

A história como ciência é a ferramenta capaz de oferecer as 

bases que oportunizam desvelar o comportamento do homem em sua 

trajetória social e o que ele produziu em diferentes períodos. É a 

possibilidade de acessar a expressão humana que nos traz a 

compreensão não só do passado, mas também das características 

contemporâneas,  já que estas são reflexos das ações do homem como 

produtor de sua própria cultura.  Em BLOCH (2001), observamos a 

relevância da literatura como aquela que exprime os sentimentos 

dos homens e da sociedade de cada época: 

 

[…] o objeto da história é, por natureza, o homem. 
Digamos melhor: os homens. Mais que o singular, favorável 
à abstração, o plural, que é o modo gramatical da 
relatividade, convém a uma ciência da diversidade. Por 
trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os 
artefatos ou as máquinas,] por trás dos escritos 
aparentemente mais insípidos e as instituições 
aparentemente mais desligadas daqueles que as criaram, 
são os homens que a história quer capturar.  (BLOCH, 2001, 
p. 54). 

 

Em relação à Idade Média, ainda percebemos muita 

discriminação entre leigos e estudiosos que, influenciados por  

concepções iluministas sobre o período, o viam como a Idade das 

trevas,  da escuridão. Isso ocorria  por julgarem-no como um 

momento onde o homem esteve sob forte manipulação ideológica das 

instituições religiosas. Estas se propunham a controlar e 

organizar as atividades coletivas e individuais, através da 

criação de atividades metafísicas , como por exemplo, a concepção 

de Inferno e Paraíso, muito disseminada na ideologia do homem 

medieval. A intolerância religiosa também firmou esta sociedade 

e trouxe grandes eventos que mudaram consideravelmente o rumo da 

história da humanidade. O mundo Medieval era considerado um local 
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de combate contra a figura do Diabo e do inferno, que seria 

alcançado pelo homem caso não seguisse os preceitos da fé cristã. 

Assim segundo o que encontramos em (LE GOFF, 2002, p. 22), o 

homem medieval passa a definir sua conduta, principalmente 

relacionada aos aspectos de usura aos bens materiais, com grande 

preocupação com a salvação da sua alma, em outro plano. No 

entanto, mesmo sofrendo este impacto ideológico, a idade média 

foi “[...] uma época que não foi de trevas nem imune ao progresso; 

ao contrário, foi uma época fértil de invenções vitais e 

importantes[...]”.(LE GOFF, 2007, capa).  

Torna- se importante pensar sobre a influencia que esta 

sociedade e sua cultura  deixou-nos como legado, influenciando o 

mundo e ações as quais estamos inseridas, pois  somos um produto 

dela . Por isso a relevância do estudo mais aprofundado das 

relações sociais, culturais, econômicas e educacionais que se 

desenvolveram durante este rico período, e que influenciaram 

sobremaneira toda a história do homem. 

Este trabalho tratará de algumas manifestações de fé entre 

filósofos que participaram intensamente do processo de formação 

dos homens medievais, por meio  de um trabalho pedagógico de 

evangelização, São Francisco de Assis e Raimundo Lúlio usaram sua 

vida a serviço da evangelização de seus irmãos, como expressão do 

amor de Deus.  

Desse modo, pretendemos considerar alguns pensamentos  de 

São Francisco que influenciaram a vida e obra de Raimundo Lúlio. 

Homens que vivendo em plena manifestação e efervescência 

cultural e espiritual Medieval, atuaram como grandes pedagogos , 

agindo  em nome da fé cristã , para levar aos homens de sua época o 

conhecimento de Deus e a salvação de suas almas. Características 

peculiares a ambos como: a iluminação de suas almas, deixando uma 

vida de luxo e bens materiais para uma vida pobreza e servidão a 

Deus e sua obra; o diálogo inter - religioso  utilizando de 

diferentes línguas na peregrinação para a conversão dos infiéis à 
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fé cristã ; o uso da fé e da razão para ensinar e explicar Deus e as 

coisas por ele criadas, através de uma vasta obra utilizando 

inclusive recursos literários e discursivos. 

Neste sentido, para compreendermos o diálogo inter-

religioso presente em Lúlio, torna-se relevante conhecermos o 

contexto histórico-cultural em que viveu este mestre do século 

XIII, sendo assim possível analisar o trabalho de conversão, 

educação. 

 As ordens e confrarias que surgiram a partir do século XII e 

XIII, foram de grande relevância para o desenvolvimento de uma 

nova espiritualidade de homens que, adotando votos de pobreza e 

desapego aos bens materiais, buscavam o  desenvolvimento das 

virtudes que, vinculadas ao ensinamento divino, os aproximavam 

de Deus . Por meio  da peregrinação entre diferentes territórios, 

levavam a palavra do evangelho não só ao Ocidente, mas também ao 

Oriente, onde as religiões não cristãs como Islamismo e Judaísmo, 

eram mais presentes. Lúlio utilizava a pregação, usando-se das  

diferentes línguas faladas pelos infiéis, para convencê-los a 

conversão.  

Pretendemos  estudar estes autores e seu trabalho de 

conversão, São Francisco de Assis e Raimundo Lúlio, como a 

oportunidade de usufruirmos dos seus ensinamentos, na medida em 

que dedicaram sua vida a buscar, acima de tudo, o conhecimento do 

ser em sua plenitude. Podemos,  por meio  dos conhecimentos de sua 

vida e obra, utilizá-los como base para as nossas angústias 

contemporâneas.  

Compreender como o trabalho educativo destes homens pode 

contribuir para o ensino, com a perspectiva de  desenvolver nos 

estudantes não somente a formação intelectual, mas também moral e 

ética , evitando assim a fragmentação da formação, na busca de uma 

formação do ser humano como um todo. 

 

 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   180 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   181 

A importância do Trabalho Apologético  

 

A Idade Média configurou-se como um momento onde a 

intolerância religiosa e ideológica marcavam as ações de cunho 

social, e a relação de salvação da alma estava relativamente 

ligada ao desenvolvimento ou não das virtudes humanas. Isso 

gerava no homem medieval um determinado medo de expressar suas 

ideias. O desenvolvimento do ensino formal não era direcionado 

para todos e geralmente estava muito ligado às ideologias da 

igreja para determinar o que seria ou não passível de 

aprendizagem. Le Goff relata que, a memória na Idade Média, 

estava diretamente vinculada à religião e suas regras de conduta, 

mostrando a postura dominante que as ideologias cristãs exerciam 

no homem medieval. “O essencial vem da difusão do cristianismo 

como religião e como ideologia dominante.” (LE GOFF, 1984, p. 

24). 

A intolerância religiosa ofereceu um rico palco para ações 

de homens que dedicaram suas vidas a desenvolver um diálogo entre 

as diferentes regiões e religiões, desenvolvendo uma educação em 

uma metodologia baseada na perspectiva dialética, que seria 

disseminada de terra em terra, com o trabalho de ir do Ocidente ao 

Oriente.  

 

[...] de coesão espiritual e de tensão ideal, de vida de 
fé, mas também de espírito mundano, até mesmo 
radicalmente mundano, que são colocados no centro da 
interpretação da Idade Média, reconhecendo seu 
pluralismo e, ao mesmo tempo, a forte conotação unitária 
que a torna uma época de contrastes, uma etapa carregada 
de contradições, caracterizada pelo pluralismo, mas 
também concentrada em torno de estruturas constantes e 
coercivas (a Igreja, a Fé, a consciência cristã). Assim, 
a Idade Média tornou-se uma época de claro-escuros, uma 
época de complexa transformação, uma época de 
importância crucial, mas dotada também de uma exemplar 
coesão ideal, que a marca de uma maneira bastante nítida e 
também positiva, enquanto a anima de espírito 
comunitário e popular, articulado em torno dos 

princípios de um cristianismo vivido e difuso. (CAMBI, 
1999, p. 143). 
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Como homem de seu tempo, Lúlio estava imbuído da ideologia 

cristã, e da perspectiva de acreditar que a crença religiosa era a 

única correta e capaz de levar o homem a salvação. Porém, ele se 

propunha a propagar esta crença a outros povos, crentes de 

diferentes religiões, mais especificamente Judeus e Muçulmanos. 

Dedicou sua vida a um trabalho apologético, visava o 

convencimento da ideologia e crenças de outras religiões para 

buscar a educação do “infiel”39, utilizando o confronto entre 

suas crenças e a fé cristã, com o objetivo de convencê-lo  da 

necessidade da conversão. Além de ser grande conhecedor das 

diferentes culturas e fé, pelo privilégio de ter nascido e 

convivido entre árabes e muçulmanos, conhecia sua língua, 

podendo assim, comunicar-se e fazer-se entender por eles. Para 

Lúlio, o homem era o centro de toda a criação de Deus pois “[...] 

nele tem lugar a união da realidade espiritual com a natureza 

corporal e, por isso, ele é o vínculo que sustenta toda a 

criação...” (DOMÍNGUEZ REBOIRAS, 1997).  

Para esse autor o conhecimento de Deus deveria ocorre  pela 

aquisição da virtude (oposta aos vícios) e seria a única maneira 

de minimizar as dificuldades e sofrimentos humanos. Sem a virtude 

seria  impossível atingir o conhecimento de Deus. Para alcançar a 

virtude era necessário o aprendizado advindo dos bons exemplos. 

Para tanto, em suas obras, afirma a necessidade do uso da memória, 

já que no período histórico o acesso a textos escritos era 

privilégio para poucos.  

            Podemos relacionar o uso dos exempla, muito utilizado por 

membros das ordens religiosas para pregação e sua influência na 

obra de Lllul. Segundo LE GOFF (1990, pg. 158), o exempla era 

utilizado por pregadores, para levar seu  interlocutor a 

compreender mais claramente uma lição, geralmente utilizada em 
                                                           
39

 Termo utilizado nas obras de Raimundo Lúlio para caracterizar aqueles que 
não participavam da Fé Cristã. Também citados em algumas passagens como 
gentios. Grifos nossos 
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seus discursos como elemento persuasivo . Nestes discursos e 

obras fica claro que a preocupação do autor, era com uma reforma 

moral não só do homem, mas também das  instituições que possuíam o 

poder como, os monarcas e a própria igreja, dilacerados e 

dominados por muitas ações pecaminosas e que deveriam evoluir não 

só espiritualmente, mas também, acima de todas as questões 

mundanas que maculavam suas ações. Lúlio e Francisco buscavam uma 

formação humana pautada na existência de Deus e suas virtudes 

morais e éticas, utilizando o uso da razão. 

 

Vida e conversão  

 

Nascido entre 1181/1182, São Francisco de Assis, filho de 

nobres comerciantes sempre teve uma vida de regalias. Como nos 

mostra (LE GOFF, 2001, p.59), passou uma juventude, na qual 

usufruiu “[...] do divertimento do seu tempo, nada mais: nos 

jogos, no ócio, nos bate papos, nas canções, usando as roupas mais 

atuais seguindo o modismo de seu tempo”.   

Enquanto ajudava na reconstrução da capela de São Damiano, 

como pedreiro na obra, fazia uma algazarra com seus companheiros, 

momento este onde teria sentido a presença divina e a necessidade 

de se despojar dos hábitos e da vida que levara até então. 

Acreditava que pela  caridade e amor ao próximo, poderia se 

aproximar de Deus. Contudo, o grande episódio da vida de São 

Francisco, ou seja, sua real conversão, aconteceu após o beijo 

dado nos leprosos, momento em que ele percebeu o valor da caridade 

para aqueles que mais sofrem. Em uma idade onde o comum aos jovens 

seria se preocupar e dedicar ao matrimonio, Francisco passa a se 

preocupar em alcançar a sabedoria de Deus e a partir dali poder 

divulgá-la aos mais leigos e carentes. Outros homens se uniram 

neste trabalho, ficaram conhecidos como franciscanos, ou seja, 

todos aqueles que pregavam suas ideologias. 

Assim, aquele que deseja servir a palavra de Deus deixa para 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 
 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0   184 

trás todo o seu passado e aniquila o seu ego, em uma espécie de 

iluminação espiritual, de forma  que, gradualmente, passe da fase 

da purificação à iluminação e, finalmente, à união. Na linguagem 

Pseudo-Dionísio Areopagita40, existem três grandes vias: a 

purgativa, a iluminativa e a unitiva e são estas diferentes vias 

que estão na base da espiritualidade cristã. Nessa purificação o 

homem medieval acreditava que deixando sua antiga vida, deixaria 

com ela toda a obscuridade de sua alma, crendo nas palavras do 

evangelho, onde Cristo diz: “[...] quem me segue não anda nas 

trevas, mas terá a luz de vida” (Jo 8,12). Aqui, a alma 

especialmente esclarecida pela luz purificadora do dom da 

inteligência começa a penetrar 'as profundezas de Deus' como diz 

São Paulo (1, Cor. 2,10). 

Podemos também fazer uma ligação entre esta crença medieval e 

a festa de Pentecostes, onde os apóstolos recebendo a iluminação de 

Deus, esclarecidos e fortificados, poderiam ir a diferentes locais 

propagar a palavra de Deus. Percebemos o simbolismo “das línguas 

de fogo”, como o fogo purifica, ilumina e aquece. Dessa forma, 

naquele momento o Espírito Santo purificou profundamente, 

iluminou e inflamou as almas dos Apóstolos (ATOS, 2:1-4). Para os 

pregadores do Evangelho a significação das línguas de fogo era um 

sinal de que o Espírito Santo contemplara a alma daquele que 

seguiria a vida dedicada a peregrinação em nome de Deus.. 

Para além das várias etapas de purificação como, jejum, 

ascetismo, silêncio, recitação e oração, contemplação, 

paciência, sofrimento e gratidão, destaca-se ainda a pobreza, 

importante para aqueles que, como S. Francisco de Assis, 

pretendiam seguir os passos que os apóstolos de Cristo deixaram. 

                                                           
40

 Pseudo-Dionísio Areopagita. Fez a distinção do caminho místico em três vias 
– via purgativa, via iluminativa e via unitiva. (Cf. COGNET, Louis. 
Spiritualité Moderne: L’essor 1500-1650, Paris: Aubier, 1966, p. 15-23; 
STIERLI, J. Chercher Dieu em toutes choses, Paris: Lê Cinturion, 1985, p. 29-
88).  
 

https://www.bibliaon.com/versiculo/atos_dos_apostolos_2_1-4/
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Nascido na Ilha de Maiorca em 1232, Raimundo Lúlio era 

herdeiro de seu pai que possuía uma porção de terras doadas pelo 

Rei Jaime I. Em sua juventude, mesmo casado com Blanca Picany, com 

quem teve 2 filhos, mantinha relações extra conjugais.  Segundo 

relatos seus, ao ter contato com outra mulher, teve a sua primeira 

visão de Cristo Crucificado, uma de algumas visões que o fizeram 

realmente refletir sobre seus significados e sobre o que a 

divindade esperava dele. 

Mesmo se considerando indigno de servir a Cristo e propagar 

sua existência e fé, ele questionava o porquê daquelas visões e se 

realmente não havia ali um propósito maior, o de mudar sua vida, 

até então digna de piedade e consternação, para uma vida de louvor 

e servidão a Cristo e sua causa maior. (BONNER, 1989, p. 13-14). 

Um elemento significativo recai sobre a “sabedoria”, que 

leva Francisco e Lúlio a abandonarem o matrimônio, riqueza e 

família e ir ao encontro de sua verdadeira “esposa”, ou seja, a 

vida religiosa. Na obra Félix o Livro das Maravilhas, Lúlio 

relata a seu filho esta passagem de sua vida, não é incomum 

encontrarmos trechos autobiográficos da vida do autor: 

 

En una ciudad vivía un nobre burgués que tenia esposa e 
hijos y grandes riquezaz. Aquel burgués deseaba 
intensamente ser servidor de Dios y no quería otro amor en 
su interior sino el amor de Dios. Sin embargo la mujer, 
los hijos, las honras y riquezas que tenía le impedían 
dedicarse a amar a Dios como él deseaba amarlo.El burgués 
se separó de su mujer, que no se opuso, dándoles a ella y a 
sus hijos todo cuanto tenía excepto un cobertizo y una 
viña, que retuvo para la necesidad de su cuerpo. Fue 
entonces, mucho mejor que antes, cuando aquel burgués 
pudo dedicarse a la contemplación de Dios; aunque a veces 
el cobertizo y la viña que poseía le impedían pensar em 
Dios. Por amor a Dios se desprendió el burgués de 
cobertizo y de la viña que poseía, y así pudo pensar más em 
Dios que antes. (FÉLIX, 1879, p. 60).

41
 

                                                           
41

 Em uma cidade vivia um nobre burguês que tinha esposa e filhos e grande 
riqueza. Aquele burguês desejava intensamente ser um servo de Deus e não 
queria outro amor em seu interior, senão o amor de Deus. No entanto a esposa, 
filhos, honra e riquezas que ele tinha o impediam de se dedicar a amar a Deus 
como ele queria amá-lo. O burguês separou -se  de sua esposa, que não se opôs, 
dando a ela e seus filhos tudo o que ela tinha, exceto um cobertor e uma vinha, 
que ele reteve para a necessidade de seu corpo. Foi então, muito melhor do que 
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Nesta Passagem de Llull, vemos como o apego aos bens 

corporais e materiais eram para o homem medieval,  uma forma de 

afastá-los da espiritualidade de Deus. Uma das caraterísticas 

que diferenciava estes homens que se despojavam de bens pelos  

votos de pobreza seria o uso das vestimentas, ou seja, um hábito 

símbolo do despojamento do mundo. Sobre a importância do hábito, 

S. Francisco descreve na “Primeira Regra”. 

 

Mas os outros irmãos que já prometeram obediência, tenham 
uma túnica com capelo e outra sem capelo, se lhes for 
necessária, e cordão e bragas.  E todos os irmãos se 
vistam de hábitos pobres, e possam remendá-los com sacos 
e outros pedaços, com a bênção de Deus, porque diz o 
Senhor no Evangelho: Os que vestem com luxo e vivem entre 
prazeres (Lc 7, 25) e se vestem de panos macios, estão nos 
palácios dos reis (Mt 11, 8). E mesmo que lhes chamem 
hipócritas, não deixem de praticar o bem, nem busquem 
neste mundo vestidos caros, para que possam vestir-se de 
glória no Reino dos Céus. (ASSIS, p.124-125).

42
 

 

Lúlio também pregava a humildade, baseado na sagrada 

Escritura, o temor a Deus, renunciar às paixões e aos desejos, ser 

paciente e confiar totalmente em Deus  tudo aquilo que S. 

Francisco, no século XIII, pregava para aqueles que pretendiam 

deixar sua vida material e seguir a Deus:  

 

“ Se queres ser perfeito, vai e vende quanto tens e dá o seu 
preço aos pobres, e terás um tesoiro no céu, e vem e segue-
me (Mt 19, 21): todo aquele que deixar a seu pai ou mãe, 
irmãos e irmãs, mulher ou filhos, casa ou campos, por amor 
de mim, receberá cento por um, e terá a vida eterna” (cf. 
Mt 19, 29; Mc 10,29; Lc 18, 29).  (BÍBLIA SAGRADA , 2006). 

 

Outra importante característica da vivência espiritual 

                                                                                                                                                                          
antes, quando aquele burguês pôde dedicar-se à contemplação de Deus; embora às 
vezes o cobertor e a vinha que possuía o impedissem de pensar em Deus. Por amor 
a Deus, o burguês de desapegou do cobertor e a vinha que possuía, e assim ele 
podia pensar mais em Deus do que antes.Tradução nossa. 
 
42

 S. Francisco de Assis, “Primeira Regra”, Escritos de S.Francisco, 13, in 
http://www.editorialfranciscana.org/files/_Escritos_4aef8457d0054.pdf, 
pp. 124-125 

http://www.editorialfranciscana.org/files/_Escritos_4aef8457d0054.pdf
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destes dois autores, foi a dedicação que tiveram durante suas 

vidas de viajarem para diferentes territórios em busca de educar 

os homens de diferentes religiões na fé cristã. 

Entre 1219-1220, em uma época marcada por intensas batalhas 

entre Cristãos e Muçulmanos, principalmente pela disputa da 

posse do território de Jerusalém, que S. Francisco visita o 

Oriente, e passa a ter contato com o Islamismo. Em sua obra 

podemos perceber o traço inter-religioso de sua pregação:  

 

E daquele dia por diante, o Sultão ouvia-o com agrado, e 

rogou-lhe que o fosse ver muitas vezes, concedendo 

livremente, a ele e aos companheiros, poderem pregar onde 

quisessem; dando-lhes salvo conduto, para que não fossem 

por ninguém molestados. [...] Havida, pois, licença, 

enviou S. Francisco os seus companheiros dois a dois por 

diferentes terras dos sarracenos, a pregar a fé de Cristo. 

[...]
43 

 

 

Apesar de buscar uma convivência pacifica entre os 

muçulmanos e os frades  franciscanos Cristãos,  fica claro que seu 

principal objetivo era a conversão destes povos a fé de Cristo, e 

quando julgarem necessário e possível, levar a palavra do senhor 

àqueles povos. Segundo suas regras seriam importantes para estes 

frades, não apenas abrirem debates nem discussões, mas 

“mostrarem-se submissos a toda a humana criatura por amor de 

Deus.”44 Quando julgarem ser do agrado do Senhor, anunciem a 

palavra de Deus, para que creiam no Deus onipotente, Pai, Filho e 

Espírito Santo, Criador de todas as coisas, no Filho Redentor e 

Salvador, e sejam batizados e se façam cristãos, porque, quem não 

renascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de 

Deus (Jo 3, 5). Assim Francisco propunha um trabalho pacifico e 

                                                           
43

 S. Francisco  de  Assis,  Florinhas,  capítulo  XXIV,  in  
http://www.editorialfranciscana.org/files/_ FLORINHAS_4af8509564c02.pdf, 
pp. 61-62. 
 
44

 S. Francisco de Assis, “Primeira Regra”, Escritos de S. Francisco, in 
http://www.editorialfranciscana. org/files/_Escritos_4aef8457d0054.pdf, p. 
134. 
 

http://www.editorialfranciscana.org/files/_FLORINHAS_4af8509564c02.pdf
http://www.editorialfranciscana.org/files/_Escritos_4aef8457d0054.pdf
http://www.editorialfranciscana.org/files/_Escritos_4aef8457d0054.pdf
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sem grandes enfrentamentos, o que permitia que seu trabalho e de 

seus seguidores fosse bem aceito em territórios não cristãos. 

Lúlio também corrobora com Francisco quanto a necessidade 

de pregar aos “infiéis”. A ilha de Maiorca, na Península Ibérica 

onde vivia, era um elo entre o islamismo e o cristianismo,  pois a 

partir das tomadas de territórios islâmicos e judeus, estes povos 

foram absorvidos pela coroa  e a necessidade de conviver 

pacificamente era fundamental. Lúlio possuía visão e 

conhecimentos privilegiados sobre as diferentes culturas 

islâmica, judia e muçulmana, pois teve a oportunidade de se 

desenvolver dentre elas. Utilizou este conhecimento das línguas 

dos infiéis para desenvolver um diálogo inter - religioso, sempre 

com a expectativa de convertê-los por meio de temas muito 

relevantes como a Encarnação, a Trindade e o uso da razão.  

 Além da convivência com estas culturas, ele aprendeu não só 

sobre costumes e fé, mas também sobre a língua árabe, o que o 

auxiliou para que pudesse pregar a fé cristã na linguagem dos 

interlocutores “Señor – dijeron los hombres -, nossotros venimos 

de lejenas tierras ... A nossotros se nos llama de la “orden de los 

apóstoles”, y nuestras vestiduras y nuestra pobreza representan 

el comportamiento que los apóstoles tenían mientras vivian en 

este mundo” (FELIX, 1879, pg.164)45. 

Entre 1274 e 1275, Lúlio visita o príncipe James II de 

Maiorca com o objetivo de ativação de um mosteiro em Miramar  , 

cujo principal objetivo era ensinar línguas, principalmente o 

árabe a 13 irmãos franciscanos. Conhecendo diferentes línguas 

estes missionários  teriam como missão falar a língua dos 

infiéis, levar a eles a mensagem da fé católica em busca de sua 

conversão.  

Na obra de Lúlio é muito comum os termos apóstolos e jograis, 

                                                           
45

 “Senhor - disseram os homens - nós viemos de terras distantes ... Somos 
chamados de "ordem dos apóstolos", e nossas roupas e nossa pobreza representam 
o comportamento que os apóstolos tiveram enquanto viviam neste mundo. 
Tradução nossa. 
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para delimitar e caracterizar o trabalho daquele que deixa sua 

terra e vai a diferentes lugares disseminando a palavra de Deus. 

Este termo tornou-se muito conhecido no século XIII, no caso o 

jogral de Deus, aquele considerado o principal difusor do 

conceito de amor divino. O vocábulo é o equivalente dos termos 

latinos histrio e ioculator na literatura patrística46. Nesta sua 

função, o jogral surge como figura carismática, modelo de 

caridade, de pobreza e de conversão, chamados “jograis de Deus”.  

Uma das principais características da obra e trabalho da 

filosofia Luliana era se utilizar de fatos religiosos e 

científicos, como explicar Deus pela sua criação. Ele buscava a 

explicação de um único Deus, para isso utilizava a fundamentação 

da natureza criada por Ele e nos quatro elementos: água, terra, 

fogo e ar. Ele parte das obras de Deus, ou seja, das suas 

consequências, pois não há nada anterior ou posterior a Ele que 

pudesse ser usado para exemplificar sua existência. Por isso ele 

partiu das ‘consequências’, isto é, do que foi criado, para falar 

do criador (BONNER, 2008, p. 216). 

Desta forma, Lúlio utiliza uma metodologia  baseada em uma 

crença que pode ser trabalhada e aceita por todas as religiões, já 

que, independente dos documentos e dogmas que embasam 

determinada religião, todas elas acreditam na criação de Deus e 

das coisas por Ele criadas.“ Los cuerpos celestiales, los 

animales, los pájaros, peces y toda la obra natural y espiritual 

del mundo significan al hombre la virtud de Dios47.” (FÈLIX, 1879, 

pg. 364). 

Na vida e obra de São Francisco também podemos observar seu 

                                                           
46

 Cf. C. Casagrande e S. Vecchio, «Clercs et jongleurs dans la société 
médiévale», Annales ESC, 5, 1979, 

34e année, pp. 913-928 e I. Marchesin, «Les jongleurs dans les psautiers du 
haut Moyen Âge: nouvelles hypothèses sur la symbolique de l’histrion 
médiéval», Cahiers de civilisation médiévale, 41, 1998, pp. 127-139. 
 
47

 "Os corpos celestes, animais, pássaros, peixes e toda a obra natural e 
espiritual do mundo significam ao homem a virtude de Deus. Tradução nossa. 
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amor e contemplação a criação de Deus, seu louvor às coisas 

criadas como o homem e a natureza, pois para ele, todas as 

criaturas são uma manifestação da divindade. A Natureza, os 

animais, os planetas, os quatro elementos são a representação 

divina e amá-los significa amar Deus: “Louvado sejas, meu Senhor, 

por nossa irmã a água, Tão útil e humilde e preciosa e casta... 

Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a madre terra, Que nos 

sustenta e governa, e produz variados frutos e ervas e coloridas 

flores”48. (ASSIS, p.134-135). 

Como Francisco, no poema acima, Lúlio também utiliza em 

algumas obras, os elementos da natureza para explicar a 

divindade. Ele criou cada elemento para propiciar que o homem 

habite a terra e viva uma vida de contemplação de sua obra.  

Lúlio, assim como muitos filósofos do século XIII, pensavam 

o homem como aquele dotado de corpo e alma, esta, superior ao 

corpo e dividida nas faculdades da: memória, vontade e 

inteligência, que são complementares e agem em conjunto para que 

o homem cumpra a primeira intenção para a qual foi criado: amar e 

honrar a Deus. Característica, esta, que influenciou seu 

trabalho apologético de evangelização e educação, baseados no 

uso da fé e da razão. 

 

  
CONCLUSÃO 

 

            Dentre as ordens mendicantes que surgiram no  século XIII, 

as mais conhecidas são a dos pregadores (dominicanos) e a dos 

menores (franciscanos), que tiveram grande influência  na vida e 

obra de Raimundo Lúlio . Em sua pregação ele pretendia  aproximar 

                                                           
48

 S.  Francisco  de  Assis,  “Louvor  das  Criaturas”,  Espelho  de  Perfeição,  
capítulo  CXX,  in  http:// 
www.editorialfranciscana.org/files/5707_Espelho_de_Perfeicao_%28EP%29_
4af84fb5d66e9.pdf, pp. 134-135. 
 

http://www.editorialfranciscana.org/files/5707_Espelho_de_Perfeicao_%28EP%29_4af84fb5d66e9.pdf
http://www.editorialfranciscana.org/files/5707_Espelho_de_Perfeicao_%28EP%29_4af84fb5d66e9.pdf
http://www.editorialfranciscana.org/files/5707_Espelho_de_Perfeicao_%28EP%29_4af84fb5d66e9.pdf
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os homens  da  palavra  de  Deus , neste trabalho apologético 

utilizava recursos discursivos que o ajudasse a atingir leigos e 

doutos como: as  narrativas,as disputas, fábulas e exemplos. 

Lúlio objetivava a unidade cristã, converter todos os 

homens ao Cristianismo. Para tanto, criou escolas para formar 

missionários capazes de levar o conhecimento de Deus a diferentes 

povos e religiões, em busca da conversão destes a fé católica. 

Dedicou-se a um único propósito: a conversão das almas, e não a 

aniquilação do  outro,  ou  seja, converter, deveria ser, antes 

de tudo, um ato de amor. 

Procurou  conhecer  a cultura dos outros povos (judeus e 

muçulmanos) seus costumes, valores, línguas e  fé, com o 

objetivo de formar um homem não somente intelectual, mas ética e 

moralmente, desenvolvendo virtudes consideradas necessárias à 

convivência pacifica e virtuosa . 

Assim observando o trabalho pedagógico realizado por 

Raimundo Lúlio, influenciado pelo trabalho de evangelização do 

pensamento de ordens religiosas como a franciscana,  podemos 

observar como estes homens buscavam a formação do homem em sua 

totalidade, não só intelectual, mas também moral e eticamente. 

Podemos  refletir assim, sobre a necessidade de uma educação que 

forme o homem como um todo, evitando assim a fragmentação do 

ensino. 
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“SENHORES, É VOSSA VONTADE QUE EU SEJA REI”: A REPRESENTAÇÃO DO MONARCA 

ATRAVÉS DO SIMBOLISMO ANIMAL DO LEÃO DESCRITAS NO EL LIBRO DE LAS BESTIAS (1288 - 

1289). 

Crislayne Fátima dos Anjos – UNESP-Assis / CAPES 

Ruy de Oliveira Andrade – UNESP-Assis 

 

Em El libro de las Béstias, Ramón Llull constrói uma narrativa 

alegórica crítica aos detentores do poder. Através do processo de 

eleição que se discorre numa sociedade de bestas, o maiorquino 

apresenta ao leitor “um modelo naturalista de conduta para o 

homem” (JÍMENEZ, 2010, p.322). As suas linhas versarão sobre as 

suas grandes preocupações, a política e a educação régia, 

configuradas nas relações sociais representadas por esta 

sociedade e, no seu centro, Llull esmiúça a própria deterioração 

do seu rei Leão mediante a face obscura do poder. O Leão luliano 

não se configura apenas como uma marionete manipulada por Dona 

Raposa, personagem sórdido e símbolo da traição e da deslealdade. 

As ações leoninas resultam-se da influência raposina aliada aos 

comportamentos regidos pelas emoções desenfreadas. Para além de 

considerarmos El libro de las Béstias como um alerta para os 

príncipes sobre os seus conselheiros, refletiremos como um 

direcionamento interno, ou seja, uma ferramenta reflexiva para 

os governantes sobre si próprios. Ramón conhece as minúcias da 

corte e, com propriedade, deixa-nos descrições preciosas sobre a 

sua realidade, onde os seus personagens abordam sobre os aspectos 

mais intrínsecos que circundam a vivência humana e, através das 

suas linhas, descortinasse ao leitor uma sociedade que, 

corrompida pelo poder e o seus excessos, reclama por uma reforma 

nos seus pilares. 

 

Palavras-chave: Poder, animalística, Ramón Llull. 
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“SENHORES, É VOSSA VONTADE QUE EU SEJA REI”: A REPRESENTAÇÃO DO 

MONARCA ATRAVÉS DO SIMBOLISMO ANIMAL DO LEÃO DESCRITAS NO EL 

LIBRO DE LAS BESTIAS (1288 - 1289). 

 

Introdução. 

“Para cada virtude e para cada pecado há um exemplo 

tirado dos bestiários, e os animais tornam-se figuras do mundo 

humano” (ECO, 2012, p. 87) preconiza Abade Jorge em O Nome da 

Rosa, romance do italiano Umberto Eco. A fala do abade beneditino 

configura uma específica literatura que, mesmo com raízes na 

Antiguidade, verá no transcorrer do século XII o seu crescimento 

produtivo, tornando-se uma das maiores representatividades do 

simbolismo medieval: os bestiários49.  

Os bestiários surgiram no cenário intelectual sob a tutela 

da necessidade do homem de conhecer a natureza e nela descobrir a 

si próprio e, “através desse conhecimento, progredir rumo à 

compreensão da ordem divina e do próprio Deus”. (CHAMBEL, 2014, 

p. 15). Desta forma, os animais assumiram-se como símbolos, 

delimitados sob a oratória clerical, particularmente importante 

na condução do homem para a contemplação das obras de Deus, por 

meio de um “processo revelador”50 dos princípios da fé cristã. 

Mesmo voltado à crítica política, o bestiário de Ramón 

Llull51 não foge a regra da máxima expressão simbólica aos quais os 

                                                           
49

 A Idade Média estabeleceu com o imaginário animal uma intrínseca relação que 
produziu obras ímpares no âmbito literário. Contendo princípios didáticos e 
morais nas suas linhas, os Bestiários estruturavam-se em pequenas narrativas 
que aludiam para o modo de significação característico do medievo: nele os 
animais transformavam-se para se assumirem como exempla, isto é, como 
símbolos de vícios ou virtudes e fonte de ensinamentos religiosos e morais 
(VARANDAS, 2006, p.01). 
50

 CHAMBEL, Pedro, Op. cit., p.15. 
51

Nascido em Maiorca em 1232, Llull descendia de nobre família barcelonesa que 
contribuirá para a reconquista da ilha em 1229 por Jaime I, esta sobre domínio 
muçulmano, tendo este apoio rendido benesses à família do pensador. Ramón 
nascera em meio ao processo da reconquista cristã de quase toda a Espanha 
Islâmica. Entre os anos de 1226 a 1248, as possessões muçulmanas, que 
constituíram um terço de toda a Península Ibérica, reduziram-se apenas ao 
pequeno regimento de Granada. Entretanto, como em todo o resto da Espanha, a 
população da Coroa de Aragão e das demais regiões conquistadas, misturou-se. 
(HILLGARTH, 1996, p. 967). O seu status social cresceu durante o reinado de 
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bestiários aludem: “considerar a natureza como espelho da 

revelação divina” (ECO, 2010, p.487). A crítica de Ramón 

concentra-se na esfera das classes dominantes, que não se 

utilizam do seu status social privilegiado para cumprirem os 

desígnios de Deus, mas para lograrem êxito próprio. Ilustrando a 

política pela animalística, a proposta de Llul prevê que o 

governante trabalhe com generosidade e virtude, acima dos 

interesses particulares. A este simbolismo contemplativo, 

Llull, através das suas bestas, busca mostrar porque os homens 

deixaram de amar e conhecer a Deus, construindo uma sociedade de 

caráter antropocêntrico, onde a natureza tem o seu conceito 

distorcido e passa a ser pensada como criação para o uso e 

usufruto próprio, e não mais para que, através dela, o homem 

encontre Deus.   

 A herança bíblica forneceu os pilares para tradição 

bestiária por creditarem grande importância à leitura simbólico-

alegórica das revelações divinas. Personagem proeminente desta 

herança, o Leão encontra-se em diversas passagens religiosas, 

como no Livro de Provérbios que cita “o Leão é o mais forte entre 

os animais, que não foge de nada.” (PV 30:30). Na tradição 

judaico-cristã ele simboliza as duas expressões de Cristo, a 

humana e a divina (PASCUAL, 1996, p. 282-283). A narrativa 

leonina é, de modo geral, aquela que principia os bestiários, 

reafirmando a concepção de que o Leão é o rei dos animais, símbolo 

de nobreza, justiça, força e poder.  

 Em El libro de las Béstias52, Llull desvincula-se da 

preconcepção do simbolismo do Leão e constrói o seu próprio, 

                                                                                                                                                                          
Jaime II, mas aos trinta anos, converteu-se, como descreve em Vita Coêtanea, a 
sua autobiografia, depois de vivenciar cinco aparições à sua direita do Cristo 
crucificado.  
 
52

 Originalmente em catalão El Llibre de les Béstias. Para a escrita deste 
trabalho, utilizamos a tradução em espanhol: LLULL, Ramón. El libro de las 
Béstias. Tradução: Geroni Roselló. Barcelona: Teorema, 1983. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  197 

concebendo uma representação53 incrivelmente humana. As suas 

fraquezas, lascívia, os seus vícios são explicitamente humanos. 

A partir disso, analisaremos a obra sob a perspectiva de, além de 

um manual político para governantes, uma reflexão interiorizada 

sobre o ato de governar, a luz da esmiuçada descrição da própria 

deterioração do rei mediante a face obscura do poder. 

 

 

 

1º - O simbolismo leonino no bestiário medieval luliano.  

Ao escrever El libro de las Béstias, Ramón Llull encontrava-

se na Paris de Felipe, o Belo54, na alvorada dos seus cinquenta e 

seis anos. Neste trajeto da sua vida, Ramón conta com 

experiências sólidas de vida na Corte, fruto dos seus anos como 

senescal55, e a estadia filipina proporciona a escrita de um dos 

                                                           
53

 O conceito de representação é a noção chave na produção historiográfica 
baseada na Nova Histórica Cultural, que busca resgatar o modo como ao longo de 
diferentes temporalidades, momentos e lugares os sujeitos históricos 
compreenderam a si mesmos e o mundo em que viviam, construindo um sistema de 
ideias e imagens de representação coletiva. Entrou em uso no final dos anos 80, 
constituindo-se em um novo paradigma historiográfico bastante aceito e 
influenciaram diversos trabalhos, marcados por uma preocupação com a teoria e 
interpretação da cultura. Seus principais teóricos foram Norbert Elias, 
Michael Foucault, Pierre Bordieu, Roger Chartier. Ver: BURKE, Peter. O que é 
historia cultural?, RJ: Zahar Editores, 2005. 
54

JIMÉNEZ, Julia Butiña. Sobre el escandaloso “Llibre de les béstias” de Ramón 
Llull y su audiência. Espacio, Tiempo y Forma, serie III, t.17, p.79-94, 2004, 
p. 80. 
55

 Durante o reinado de Jaime II, Llull tornou-se senescal, oficio este que 
surgirá a partir da metade do século XII nos reinos da Península Ibérica que se 
tornaram palco de profundas transformações políticas, originadas da expansão 
territorial e conquista de novas possessões de domínio mulçumano. Esta 
extensão de influência a territórios mais vastos obrigou as monarquias 
ibéricas a adotar um sistema auxiliar para suprir as deficiências existentes 
nas relações entre o poder central e estes novas posses. Neste novo panorama 
surgiram os ofícios de mayordomo, oficial que, com a exceção dos condados 
catalães, atuará em todas as terras de reconquista aragonesas. O ofício de 
senescal surgirá paralelamente atuando em territórios sobre o domínio de 
influência da Coroa de Aragão. Ambos os cargos, por serem próximos a pessoa do 
rei, necessitam que os seus representantes sejam de “alto linaje, importantes 
y destacadas dentro del territorio y sobre todo leales al reino y a su persona” 
(SACHO CASABÓN, 1989, p.599-600). Mas aos trinta anos, converteu-se, como 
descreve em Vita Coêtanea, a sua autobiografia, depois de vivenciar cinco 
aparições à sua direita do Cristo crucificado. Tendo isto como um alerta a 
corrupção que o circundava e um chamado para disseminar a palavra de Deus aos 
infiéis e pecadores, Llull desnudou-se dos seus bens e iniciou a sua vida 
missionária. 
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seus livros mais singulares. Nestas linhas, Llull depositará os 

seus maiores anseios com relação aos governantes, sendo estes 

espelhados na figura do rei Leão, um dos personagens principais 

desta obra. A princípio, o que pode configurar-se como uma 

simples história sobre um processo de eleição num reino de 

Bestas, descortinasse ao leitor como uma profunda crítica ao 

cenário político de outrora.  

A narrativa inicia-se em meio ao processo eleitoral. 

Félix56, o narrador-personagem, é informado que, numa planície 

próxima, uma sociedade de Bestas reúne-se em busca de eleger um 

rei. Ao chegar ao local, Félix depara-se com a eleição 

predisposta do Leão para as funções e passa a condição de 

narrador-observador da alegoria57. O cariz elegível da besta 

identifica-se, segundo Varandas (2006, p.04), no significado 

etimológico da palavra leo, que designa rei58. O Leão é, portanto, 

uma nobre besta predestinada a exercer a liderança pelo poder que 

representa. 

Opondo-se a elegibilidade, o Boi argumenta que:  

 [...], a la nobleza del cargo conviene añadir la 
gallardía de la persona; y por eso es menester que el que 
elijamos, al mismo tempo que sea hermoso y de respetable 
corpulência, sea humilde por su carácter, y que considere 

                                                           
56

 El libro de las Béstias compõe a Magnum opus luliana intitulado Félix ou 
Livro das Maravilhas. Obra enciclopédica divide-se entre os temas que versam 
sobre o universo medieval e a exceção do El Libro de las Béstias, os nove livros 
são narrados por Félix, o protagonista que dá nome à obra, que parte em busca de 
descobrir os motivos que levaram os homens a desamar a Deus. Miquel Batllori 
considera o personagem uma extensão metafórica e literária de Llull, quando o 
mesmo se converte e inicia a sua vida missionária (COSTA, 2009). 
57

Partilhamos das considerações de Umberto Eco (2010, p. 485-486) que define 
alegoria como uma figura retórica que exprime um conceito abstrato, 
inteligível e diferente do significado literal. Para o medievo, alegoria e 
símbolo são sinônimos e a este universo delineia o “alegorismo escritural” e o 
“alegorismo enciclopédico” como os seus referenciais. Segundo as definições 
de Eco, o “alegorismo escritural” produz-se da exegese patrística do Antigo 
Testamento, “pela tendência de considerar a escritura não só no seu 
significado “retórico” (in verbis), mas também no seu significado “histórico” 
(in factis)”. O “alegorismo enciclopédico” terá a sua máxima expressão 
simbólica nos bestiários e lapidários, “fornecendo a descrição e o 
significado espiritual dos objetos, dos prodígios da natureza e dos 
acontecimentos narrados no texto sagrado”.  
58

Segundo Varandas “explicação etimológica provém de Isidoro: “El ‘león’ 
griego se interpreta en latín como ‘rey’, porque es la más importante de todas 
las bestias”.”  (VARANDAS, 2006, p. 04). 
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a sus súbditos y no les infiera el menor daño. El León, a 
quien tratáis de elegir, no es de grande estatura, ni muy 
corpulento, y hemos de tener presente que no vive de 
hierbas, sino de la carne de los animales que persigue; y 
tiene además uma voz, y ruge de uma manera, que a todos nos 
estremece.(LLULL, 1983, p.13). 
 

Antagonistas por origem natural, o Boi explícita o seu 

descontentamento com a possível eleição do Leão, pois, nas suas 

perspectivas, a partir da sua elegibilidade apenas a classe dos 

carnívoros se beneficiariam socialmente do resultado e, 

consequentemente, a corte servir-se-ia dos socialmente 

inferiores, os herbívoros. Percebe-se que governar não se resume 

apenas ao âmbito da credibilidade popular, como não se restringe 

também apenas a investidura. A eleição precisava ocorrer 

democraticamente entre os seus iguais59. (RAMÍS I SERRA, 1991, 

p.151). Além do mais, o Boi sugere a nobreza como virtude régia, 

unida a beleza de pessoa e humildade, não prejudicando o seu povo. 

Como representante de Deus, é dever do rei manter a paz e a 

justiça, pois, o rei é a imagem de Deus na terra. Segundo Marc 

Bloch (1993) “[...] o conceito da realeza santa já vivia nas 

consciências antes de ser reconhecida pela Igreja”. 

O princípio da alimentação alerta para a estratificação 

social existente. A premissa argumentativa do Boi consiste que, a 

partir da eleição do Leão, apenas a classe de carnívoros se 

beneficiariam socialmente do resultado e que, consequentemente, 

servir-se-iam dos socialmente inferiores, os herbívoros. O 

princípio norteador da alimentação como elemento cultural 

diferenciador das ordens sociais, se torna reflexo da sociedade 

humana acerca das relações sociais estabelecidas. Nas 

mentalidades no medievo estabeleceram-se intrínsecas relações 

entre a alimentação e o estilo de vida, expressões materiais de 

uma específica condição social, onde a carne figurou-se em um 

meio de adquirir força, associando-se a mentalidade guerreira e 

                                                           
59

 Llináres observa que a monarquia eleita não é algo estranho na tradição 
política medieval, pois a eleição deu o passo para a dinastia dos Capetos, no 
século X. (JÍMENEZ, 2010, p.326). 
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com a imagem belicosa das caçadas aristocráticas. “A força – esse 

indispensável atributo de poder – depende não só do tipo de 

alimentos ingeridos (a força é, então, identificada à carne), 

mas, também, da quantidade de alimento que se come” (MONTANARI, 

1998, p.294). O valor nutritivo da carne não apenas simboliza o 

físico e a força como também diz respeito a uma alimentação 

específica dos nobres.  

Em meio ao deleite das bestas herbívoras pelo argumento do 

Boi e ao prolongamento da eleição pela indecisão gerada, Dona 

Raposa, perspicazmente, contrapõe:  

Hábeis de saber que en uma iglesia catedral trataban, em 
certa ocasión, de elegir o bispo, y disputábase mucho y 
com gran empeño, em aquel cabildo, sobre cuál debía ser la 
persona elegida. Los capitulares estaban divididos. 
Sostenían unos la elección del sagrista de aquella 
iglesia que era hombre muy entendido, de muchas letras, y 
adornado de grandes virtudes; mientras que el arcediano, 
alentado por otros , aspiraba también al bispado; y lo 
mismo acontecia con el capiscol. Mas, viendo los dos 
últimos que sus votos no podían prevalecer, combatían de 
tal suerte la elección del sagrista, que antes que a éste 
prefirieron apoyar a in simple canónigo, que si era 
gallardo y de hermosa presencia, em cambio no ténia 
instrucción alguna, además de la circunstancia de ser tan 
flaco de espíritu como libidinoso. Maravillóse de esto 
todo el cabildo, y uno de los capitulares dijo entonces: 
-Si el Léon llega a ser rey después de haberle combatido el 
Oso, el Leopardo y la Onza, difícil será que vuelvan éstos 
a su gracia y estarán siempre con él malquistos; si lo es 
Caballo y el León, contra él se subordinan, como aquél há 
de poder castigar y reducircle a su obediência, siendo 
menos bravo y de no tanta fuerza y valentia? (LLULL, 1983, 
p. 15). 

Particularíssimo argumento este a começar pela reviravolta 

do expoente. A princípio, Dona Raposa toma-se de exemplos da 

sociedade humana dentro da sua argumentação e, a contrapasso, 

exibindo a sua astúcia, retorna a fábula animal articulando os 

seus reflexos, substituindo ligeiramente a ficção animal por 

exemplos da vida humana. Dona Raposa transporta a sua realidade 

para o interior da mater ecclesia “ventre fecundo gerando um após 

o outro os detentores do poder espiritual” (DUBY, 1992, p. 15).  

Dona Raposa assimila a figura do bispo à do Leão, 

sustentando as relações de dominação e o favorecimento de um 
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determinado indivíduo e grupo social. Em segundo aspecto, para 

legitimar o seu argumento, a besta ressalta as qualidades de um 

dos candidatos, intelectualizado e virtuoso, em detrimento do 

outro, belo de pessoa, mas pobre de conhecimento e de espírito. 

Invertendo o cenário, traz o exemplo para o cerne do processo 

eleitoral, onde consagra o poder e a força como atributo régio 

essencial construído sob o viés da intelectualidade pela força 

nas figuras do Cavalo e do Leão que, sendo o primeiro eleito, 

subordinar-se-ia ao segundo num confronto por não possuir tais 

adjetivos.  

Fruto deste ventre fecundo, o bispo, alto dignitário 

religioso é convocado a exercer o poder regulador derivado da sua 

própria origem, a alta nobreza. Desde a sua sagração, [...], ele é 

fonte de toda sacralidade na cidade [...].” (DUBY, 1992, p. 15).  

Baseado nos argumentos religiosos, Dona Raposa constrói a sua 

estratégia de legitimação, estruturado em qualidades como 

coragem, firmeza e liderança, algumas das características 

desejáveis que se ansiasse encontrarem num monarca, pois, é 

prejudicial ao povo quando envergonham o seu governante, pois, a 

sua honra consiste na honra dos seus governados (apud CHIMENTO, 

2010, p. 394). A eleição é legitimada pela premissa de 

“interesses gerais” da sociedade de Bestas, ressaltado pela 

importância de se ter um governante que represente autoridade, 

nos seus mais amplos aspectos, para os seus súditos e inimigos.  

A conduta dos governantes devia ser o espelho para os seus 

súditos, mostrando-se numa imagem exemplar para que os mesmos 

tomassem-na de reflexo. As semelhanças entre Deus e o rei traziam 

uma enorme responsabilidade aos monarcas, pois, as suas boas e 

más ações refletiam instantaneamente na sociedade. Na posição de 

rei, é preciso estabelecer o bem-estar a todos; agindo a próprio 

proveito, se estaria fadado a cólera divina. 

Eleito rei, o Leão começa a expressar os primeiros sinais 

abusivos da sua conduta, ao conceder aos carnívoros o direito de 
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se alimentar dos animais de vivem de ervas, em resposta aos apoios 

e serviços prestados durante a eleição. O próprio rei alimenta-se 

dos filhos do Cavalo e do Boi após uma reunião com os seus barões. 

Este ato resulta na partida dos dois animais que, enfurecidos, 

presenteiam-se ao homem com intento de vingança, porém, tornam-

se subjugados e forçados a trabalhos penosos60. (LLULL, 1983, p. 

16-18). 

Ramón Llull sinaliza, desde o princípio, que o seu Leão é uma 

mostra do poder corrompido. Um dos pontos chave da narrativa é 

crítica eminente à vida e cultura palaciana. O poder do rei Leão 

de trazer equilíbrio, justiça à sua sociedade se conduz para 

atitudes de desordem e inquietação. Esta é uma das 

características peculiares do bestiário luliano61, a 

originalidade de El libro de las Béstias não se encontra em 

analisá-lo pelo aspecto ideológico, mas sob a ótica dos 

comportamentos. (JÍMENEZ, 2008, p. 329).  

 A derrocada leonina inicia-se no capítulo V da obra 

luliana, “De la Embajada del Leon al rey de los Hombres” (LLULL, 

1983, p. 49-64), quando as atitudes obscuras do rei o conduz ao 

pior de seus erros, crasso ao seu governo, que ocorrerá durante a 

estadia de seus mensageiros, o Leopardo e a Onça, no reino dos 

Homens. Com a partida de seus mensageiros, Dona Raposa, agora 

porteira da Corte, disse ao rei Leão “[...] que el Leopardo tenta 

por consorte la más hermosa bestia que pudiera encontrarse en el 

                                                           
60

 As relações que se constroem entre senhor e vassalagem são hierárquicas e 
consolidadoras do poder feudal. Ao saírem do reino animal e prostrarem-se seus 
serviços aos homens, o Cavalo e o Boi rompem esses laços de vassalagem em 
detrimento dos abusos senhoris e pelo desejo de vingança. Entretanto, o reino 
dos homens não corresponde ao ideal de que o senhor deve proteger e vingar seus 
vassalos. (RAMÍS I SERRA, 1991, p. 153). 
61

 É importante elencar que o bestiário lluliano não se relaciona unicamente 
com a tradicional animalística ocidental. Apesar de o personagem de Dona 
Raposa ser embasado em Roman de Renart (século XII-XIII), as bestas de Llull 
tem fortes influências orientais como, por exemplo, as fábulas indianas de 
Kalila e Dimna (século III a.C.) com a qual Ramón teve contato através da 
compra de um escravo árabe. Outras influências sobre Llull foram às obras de 
Esopo e Fedro, que procediam de seus contatos culturais exteriores.In: 
JIMÉNEZ, Julia Butiña. Sobre el escandaloso “Llibre de les béstias” de Ramón 
Llull y su audiência. Espacio, Tiempo y Forma, serie III, t.17, 2004, p. 85. 
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mundo” (LLULL, 1983, p. 62). Na plenitude de sua luxúria e de sua 

autoridade, o Leão toma para si a Leoparda, consumando a traição e 

cometendo o adultério, para o descontentamento por parte de sua 

rainha e de seu Conselho.  

As consequências do despotismo praticado pelo rei Leão que, 

intoxicado pelo poder, manifesta a deterioração da sua 

integridade interior, padecendo perante a sensibilidade da sua 

devassidão e sinalizando a perca do seu discernimento, refletem o 

ato de traição contra o seu fiel servidor muito pior que o 

adultério. Llull expõe estas ações, revelando à contradição 

existente entre o que se propõe da função régia e realidade numa 

crítica as classes superiores, as quais exige uma conduta 

paradigmática, pois, devido ao peso da sua conduta deve ser fiel 

espelho onde se refletem as virtudes e os vícios (RAMÍS I SERRA, 

1991, p. 160).  

“En fin, el Leopardo, a meditar los médios de tomar uma 

venganza mortal de la infame traición que el rey le había aí 

hecho” (LLULL, 1983, p. 64). O Leopardo acusa o seu senhor de 

traição “uno de los delitos más aborrecidos de Dios” (LLULL, 

1983, p. 66). Mediante tamanha vergonha pela desonra advinda do 

adultério, o rei Leão, num acesso de fúria, mata o Leopardo em 

meio à inconsciência da sua culpa, manifestando a sua 

desqualificação perante o seu temperamento colérico, deixando-

se guiar pelos seus desejos e não concedendo ao Leopardo chances 

de defesa.  

 Todo o advento descrito no capítulo V da obra luliana 

encena, através dos animais, a real ficção de como é o homem numa 

sociedade em crise. A ausência de virtude no rei Leão desencadeia 

sucessivas ações que terão seu ápice no assassinato do Leopardo 

e, consequentemente, na aversão dos seus súditos. “El Léon 

empero, preocupado con la enormidade de su crimen y aterrado com 

la muerte del Leopardo, había perdido mucho de sua ingenio y de su 

penetración” (LLULL, 1983, p. 70). A figura do rei Leão não 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  204 

representa a face de um rei em específico, e sim a face obscura de 

todos os reis e as competências negativas que indiscriminável 

acompanha o poder. 

Com o prolongamento da história, o leitor pode pensar os 

excessos do Leão nunca se findaram; enganam-se. Conscientizando-

se que Dona Raposa era ardilosa por natureza e, com exímia 

oratória, persuadia a todos com seus argumentos, o rei desmascara 

a besta que planejava seu assassinato. Graças à consciência do 

Elefante, que sabendo de seus intentos e optando pela honra de ser 

um leal súdito, alerta-o sobre os planos raposinos. Averiguando o 

alerta, o Leão intima o Javali, o Coelho e o Pavão para 

confirmarem a traição de Dona Raposa e, em concordância, atestam 

a denúncia do Elefante.  

[...] dio un rugido espantoso, que recordánsoles la 
superior pujanza del real que cuanto pudiera tenerles 
calados o remisos el temor al Zorro. Y aun no extinguido 
el eco del terrible rugido, mandóle el rey outra vez 
airadamente que declarasen la verdade. Aterrados el 
Conejo y el Pavón y no pudiendo contenerse, confesaron de 
plano. El rey entoneces abalandozóse sobre el Zorro, y 
por sí mismo le quitó la vida. (LLULL, 1983, p. 89-90).  

 

O urro do Leão ao fim da história é a expressão de libertação 

do corrompido ambiente de perversidade de Dona Raposa. O ataque 

do rei expõe as emoções norteadas pelo ressurgimento da virtude e 

não mais pelo despotismo de governo, mas pelo poder que a verdade 

produz a prevalecer. Mais que um alerta aos governantes para 

terem cuidado com seus conselheiros, Llull ressalta os perigos 

dos vícios sociais que circundam, em particular, a vida e o 

cotidiano palaciano. Ao fim da obra, o reino das Bestas desfruta 

de tempos tranquilos e a narrativa retorna as mãos de Félix que, 

dando segmento em sua jornada, transporta consigo uma valiosa 

descrição de sua sociedade, pontualmente dirigida aos 

governantes e notoriamente embasada nos aspectos históricos e na 

perspectiva sociopolítica. 

 

Considerações Finais. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  205 

O Leão do bestiário llulliano simboliza os maus reis. Os 

seus escritos estão em consonância com as necessidades do seu 

tempo. Para além de ser um alerta aos governantes contra os maus 

conselheiros, El libro de las Béstias trata-se de um alerta sobre 

a conduta dos governantes que cegos pelo poder justificam as suas 

ações mediante sua posição. A história delineia como a sociedade 

humana se afastou dos ensinamentos de Deus em meio aos pecados que 

a cercam e deixou-se governar por seus instintos, subjugando a 

imagem d’Ele em detrimento da sua própria. A obra é uma descrição 

e uma crítica à sociedade da sua época, sociedade pluralista em 

crenças e em classes sociais, e busca, através do príncipe e do 

seu conselho, a realização de uma nova ordem ético-social “para 

que o homem sirva a Deus”. (RAMÍS I SERRA, 1991, p. 165). 

Uma simples análise do livro possibilita refletir sobre a 

aprendizagem que os homens podem ter através dos animais, que 

usam das suas aptidões em consonância com suas qualidades 

naturais (JÍMENEZ, 2004, p. 91). ). Há um paralelismo; os animais 

são a estes o que os humanos a Deus e sendo os reis personagens 

sagrados, as suas responsabilidades nas suas posições sociais 

devem trabalhar para o benefício do bem comum (DOMINGUEZ 

REBOIRAS, 1987, p. 09). Nesta sociedade hierarquizada segundo a 

“ordenação divina”, pode-se argumentar que as classes dominantes 

são a maior preocupação de Llull.  

Se a proposta de Ramón Llull foi escrever uma obra que se 

constituísse como um manual político norteador para os príncipes 

(COSTA, 2009, p. 17), o pensador maiorquino nos forneceu 

descrições preciosas das suas concepções acerca da realidade em 

que vivia. As descrições dos seus personagens versam desde os 

aspectos mais intrínsecos aos mais amplos que circundam a 

vivência humana. Nas suas linhas alerta sobre os vícios que 

desfilam pela corte, ressalta as virtudes de um bom governante e 

delineia as suas principais ideias reformistas. 
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O SURGIMENTO DA ESCRITA E A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO 

CONSUETODINÁRIO EM REPRESENTAÇÕES [PICTO]GRÁFICAS 

Gabriel Cavalcante Cortez – UEL 

 

Com a gradativa junção e transformação de tribos e clãs em grupos 

maiores, deu-se origem às primeiras civilizações humanas. 

Durante o período histórico da Antiguidade Oriental, a região da 

Mesopotâmia foi palco do florescer de inúmeros reinos mais ou 

menos interligados entre si. Era comum a todos eles a existência 

de um direito consuetodinário, transmitido de geração para 

geração atráves da fala, dos hábitos e dos costumes. Com o advento 

do Código de Hammurabi, houve o registro documental via escrita 

cuneiforme do compilado de normas morais e jurídicas 

preexistentes até a época, além de alguns reiterados julgados e 

disposições arbitrárias pelo rei homônimo. A escrita cuneiforme, 

vista como instrumento de transmissão de ideias, valores, 

sentimentos e informações deu ao Direito uma nova roupagem. A 

perpetuação das normas estava muito mais sacralizada, haja vista 

que a representação pictográfica da cunha nas rochas salvaguarda 

com mais eficiência do que a transmissão oral. Em decorrência 

disso, um novo viés a respeito da ciência jurídica nasceu, dotada 

de uma força um pouco mais imperativa e adepta à subsunção. A 

margem de flexibilização para adequar cada caso concreto ao nível 

pertinente de responsabilização civil ou penal passou a ser menos 

frequente. O impacto nas relações sociais vivenciadas pelos 

povos da Crescente Fértil sujeitos aos domíninos do rei Hammurabi 

representa uma nova forma de interação social, pautada em um 

respeito-medo à ordem social. 

 

Palavras-chave: Antiguidade Oriental. Direito. Mesopotâmia. 
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O SURGIMENTO DA ESCRITA E A CONSOLIDAÇÃO DO DIREITO 

CONSUETODINÁRIO EM REPRESENTAÇÕES [PICTO]GRÁFICAS 

 

Introdução 

 O presente trabalho visa investigar a consolidação do 

Direito mediante o surgimento da escrita [picto]gráfica, isto é, 

mediante a escrita cuneiforme. A incursão histórica é delimitada 

entre o período da humanidade sem se valer de registros de alguma 

espécie de escrita e o período que as civilizações são 

organizadas com base na escrita. Trata-se da divisão entre Pré-

História e História. 

 Gradativamente, mediante o suprimento das necessidades 

humanas pelo uso constante da escrita, a transmissão de valores, 

preceitos, costumes e mandamentos passou a ser muito mais efetiva 

e sacralizada com o registro em fonte documental, qualquer 

espécie que seja. 

 O Código de Hammurabi representa o ápice da utilização e da 

difusão da escrita cuneiforme. Através de dispositivos morais e 

jurídicos, o referido Código levou a todas as comunidades 

subvertidas pela expansão do império neocaldeu a escrita 

cuneiforme, cujo método de aprendizagem pelos escribas consistia 

na desgastante técnica da substantivação. 

 

1 A importância da escrita para o surgimento das primeiras 

civilizações 

 O marco temporal aceito como divisor de águas para com o 

estudo da História é a invenção da escrita. Anterior ao 

surgimento de alguma forma de representação pictográfica, cujo 

escopo está em transmitir ou registrar dado acontecimento ou 

ideia para outras pessoas, é “catalogado” como pertencente ao 

mundo da Pré-História. O fato de haver certa delimitação quanto 

ao objeto de estudo não indica em valoração da apreciação, de que 
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antes da escrita a História não existe62. O que se propôs com esta 

divisão reside em um melhor aprendizado de acordo com estratégias 

didáticas, de cunho pedagógico, elucidativo. 

  A criação de um sistema de escrita é um dos requisitos 

essenciais ao surgimento e à consolidação de existência de uma 

civilização (JAGUARIBE, 2001). Aspectos relacionados à 

urbanização, à cultura e ao sistema político passam por profunda 

melhoria no que tange à qualidade de transmissão dos teores 

informacionais. Tal fato pode ser atestado ao vislumbrar-se o 

surgimento dos pequenos reinos em Uruk, Ur, Lagash, na região da 

Crescente Fértil – lê-se Mesopotâmia. Importante frisar que a 

aparição da escrita e de sua consolidação enquanto figura 

existente, embora passível de alterações e extinção, dá-se ao 

longo de um processo mais ou menos evolutivo, de aprimoramento 

conforme os esforços empregados para dar corpo ao intento. 

 Diringer (1968) sedimenta o saber de que a escrita é a 

expressão gráfica do discurso, a fixação da linguagem falada, 

numa forma permanente ou semipermanente, capaz de vencer as 

condições ordinárias de templo e lugar. A característica de 

permanência e perpetuação dos saberes até então oralmente 

disseminados atraiu a atenção dos seres humanos iniciais, os 

quais viram na linguagem escrita maiores chances de memorização. 

Em uma rápida incursão pelos elementos essenciais e 

indispensáveis ao surgimento consolidado da humanidade enquanto 

civilização organizada, ressalta-se o papel desempenhado pela 

linguagem escrita. Assevera Maria do Carmo GALIAZZI e Renata 

Hernandez LINDEMANN (2003, p. 137): 

 

                                                           
62

 Convém salientar que a divisão proposta entre Pré-História e História não 
acarreta em juízos de valores. É uma divisão funcional, de caráter pedagógico, 
pautada na diferença organizacional dos seres humanos. Com a escrita (e 
consequentemente com a História), a união de clãs e tribos em civilizações 
maiores e dotadas de certa organização nas tarefas de subsistência passou a 
ser possível. A transmissão de informações marcada em alguma superfície 
material permite uma maior durabilidade daquele conteúdo perante o público 
alvo. 
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[...] a importância da escrita como forma de pensar, 
porque o processo de escrever envolve a integração de um 
conjunto de representações expresso em símbolos. 
Escrever também produz uma retroalimentação sobre o que 
se queria dizer e o que realmente ficou registrado. 
Escrever requer também uma estrutura semântica e uma 
sintaxe que possibilite expressar significados. 
Escrever pressupõe uma implicação pessoal. 
 

Logo, comentam as autoras supra a respeito da valiosa 

influência exercida pela escrita. O conjunto idiomático de 

símbolos, regras e significados possui traços genéricos de uso 

comum a quem for adepto a este sistema. É através dele que é 

possível transmitir a ideia, o sentimento, a sensação sentida 

pelo indivíduo ou por certa coletividade. Além do mais, dentro de 

cada registro escrito tem-se um pouco do aspecto subjetivo da 

autoria daquele memorando. 

O surgimento da escrita está relacionado com desenhos, 

gravuras e outros meios simbólicos visuais-gráficos. Cada 

rabisco primitivo representava a própria matéria que deu origem à 

reprodução física. Era, pois, pensamentos simples, de linguagem 

estritamente visual. A esse início de indícios escritos, os quais 

giravam em torno de figuras relativos ao cotidiano, à religião e à 

família, ordenados dentro uma cadeia de sentidos estabelecida 

pelo autor da manifestação artística, dá-se o nome de pictografia 

(MANDEL, 2006). São signos, emblemas condensadores de 

determinada ideia contida na forma desejada. O termo ‘picto’ 

refere-se a desenhos, figuras, ilustrações; ‘grafia’ é atinente 

à escrita, à transmissão de valores, ideias e conhecimentos a um 

público.  

Nesse diapasão, esclarece V. Gordon CHILDE (1981, p. 109): 

 
A invenção de um sistema de escrita foi apenas um acordo 
sobre os significados que deviam ser distribuídos aos 
símbolos pelas sociedades que deles se utilizava para 
seus objetivos comuns. Os símbolos (caracteres) das 
pranchas mais antigas são principalmente figuras auto-
explicativas. Podemos chamá-las de pictogramas (e de 
pictográfica a escrita formada com eles). (Grifos do 
autor). 
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A linguagem escrita composta de pictografias mais conhecida 

é a escrita cuneiforme, e sobre ela se tratará no tópico seguinte, 

com as discussões relacionadas ao surgimento de uma teoria 

documental, registrada, anotada do Direito. 

 

2 As representações [picto]gráficas cuneiformes 

 Provenientes dos primórdios civilizatórios provenientes 

das margens dos rios Tigre e Eufrates, os primeiros mesopotâmicos 

deram causa de surgimento à escrita cuneiforme, rapidamente 

difundida entre os habitantes daquela região. 

 Os primeiros moradores com intuito de permanência na região 

da Mesopotâmia são os sumérios. Os sumérios são um dos povos de 

origem semita que lutavam contra a expansão dos não-semitas, para 

preservar a independência e não se subjugar à escravidão (DURANT, 

1957). A primeira representação cuneiforme conhecida é datada 

por volta de 3.600 a.C., cujo suporte originalmente eram rochas, 

pedras e derivados. Mais tarde, junto com os registros 

pictográficos em grandes formações rochosas aparecem as 

primeiras tabuletas de argila, configurando-se as próprias 

representações cuneiformes. A mudança no material deu-se em 

razão das próprias condições ambientais e climáticas vivenciadas 

entre os rios da Crescente Fértil. O solo, rico em húmus e matéria 

orgânica, atrelado ao clima pantanoso do sul da região, 

evidenciaram a abundância de material transportável e de fácil 

obtenção quanto ao registro de sabedoria daquele que assim 

escreve. 

 Diacov e Covalev (1965) afirmam que a escrita cuneiforme 

deriva dos registros pictográficos, ainda das representações 

rupestres, elaborando-se desenhos de homens, animais, plantas, 

lugares, ferramentas, alimentos, água etc. Estava próxima da 

realidade vivenciada. 

 Georges JEAN (2008, p. 15) descreve com segurança acerca do 

processo registral em argila úmida: 
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No início, os contadores que traçavam as inscrições 
utilizavam placas de barro sobre as quais desenhavam 
objetos e seres que desejavam representar, com a ajuda de 
calamos, caniços em que faziam a ponta. Com esses 
calamos, ancestrais de nossas canetas-tinteiro e de 
nossas esferográficas, os sumérios habituaram-se a 
talhas em bisel (obliquamente) e com eles imprimir na 
argila fresca sinais que tomavam a forma de “cantos” e de 
linhas, formando espécies de supostas “cunhas”, 
representações dos desenhos primitivos; daí a 
denominação de escrita”cuneiforme”, de cuneus, “cunha” 
em latim. (Grifos do autor). 

 
 

 Somente os escribas e quem dispusesse de recursos 

pecuniários para arcar com os custos dos estudos poderiam 

aprender a ler e a escrever63. O método de aprendizado era o da 

substantivação, na decoração dos registros existentes e sua 

aplicação manuscrita até quantas vezes fossem necessárias para a 

devida memorização. E como cada símbolo representava uma ideia 

fixa, para alterar ou flexionar seu significado dependia-se do 

contexto em que fora inserido. Assim, a gravura isolada 

representa a ideia em si; em consonância com outras imagens, a 

ideia se estende ou é reduzida. Deu-se margem às combinações. 

Cada símbolo podia, de acordo com o contexto, ter vários 

significados, o que implica para aqueles que sabem escrever, um 

enorme esforço de memória (JEAN, 2008). 

 Os fatos narrados e contemplados pelos escribas nas 

inscrições em cuneiforme giram na órbita de acontecimentos 

marcantes durante o reinado de dado monarca, relações comerciais 

e administrativas, e as mais variadas e necessárias 

documentações jurídicas que remontam ao Direito Privado: 

contratos, inventários, sucessões, obrigações, ônus reais etc. A 

título de curiosidade, o primeiro texto de cunho literário da 

humanidade foi formulado em escrita cuneiforme: a Epopeia de 

Gilgamesh. Depois de concluso o registro, a tabuleta em argila 

fresca era cozida ao fogo ou seca ao Sol (DURANT, 1957). 

                                                           
63

 Geralmente, somente os ocupantes das classes sociais remetentes à religião 
ou à organização da cidade-estado primitiva. 
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Figura 1 – Tabuleta de argila contendo registro de escrita 
cuneiforme. Acesso em: 27/07/2018. Disponível em: 

http://historiaecoisaetal.blogspot.com/2011/07/traducao-do-
alfabeto-cuneiforme.html 

  

 Dada à popularidade e ao sucesso das representações em 

cuneiforme, sua difusão foi além dos limites geográficos e 

temporais contemporâneos à época da Suméria. Estendeu-se por 

toda a duração da Mesopotâmia, com alterações relacionadas às 

peculiaridades do povo que se apossou dessa técnica registral de 

conhecimentos. 

Convém-se salientar a respeito de sua importância para o 

Direito. Anterior ao surgimento da escrita, os preceitos 

jurídicos eram perpassados com grande dificuldade via tradição 

consuetodinária. Sobre a temática, trataremos no tópico a 

seguir. 

 

3 O regime do Direito consuetodinário 

 O escopo do Direito reside na tutela das relações sociais, 

dos bens e de tudo que está de alguma forma integrado ao 

patrimônio ou à discussão entre duas ou mais pessoas. A proteção a 

bens pertencentes a um ser humano advém com o próprio surgimento 
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da humanidade, e de início deu-se sua transmissão com a fala, de 

pessoa para pessoa, de geração a geração.  

3.1 Direito na Pré-História 

É anterior à civilização, à História, uma vez que na Pré-História 

os seres humanos sem escrita certamente faziam uso de preceitos 

morais e jurídicos para afastar impasses dentro de sua 

organização interna. 

 Os povos ágrafos64 são todos aqueles anteriores ao 

surgimento da escrita. Pautam-se no nomadismo, na caça e na 

coleta, e sobretudo nas representações de fenômenos naturais 

como entidades religiosas. A única fonte existente de 

transmissão de tutela de valores destes povos é por meio da 

tradição, dos costumes, dos hábitos. Casamento, poder familiar, 

testamento, contratos, atribuições administrativas e outros 

institutos mais, principalmente do Direito Privado, nascem aqui. 

 A historiadora Flávia Lages de CASTRO (2008, p. 08) 

contempla os aspectos comuns dos Direitos dos Povos Ágrafos: 

 
São Abstratos: como são direitos não escritos, a 
possibilidade de abstração fica limitada. As regras 
devem ser decoradas e passadas de pessoa para pessoa da 
forma mais clara possível. 
São Numerosos: cada comunidade tem seu próprio costume e 
vive isolada no espaço e, muitas vezes, no tempo. Os raros 
contatos entre grupos vizinhos (que porventura vivem no 
mesmo tempo e dividem o mesmo espaço) têm como objetivo a 
guerra. 
São Relativamente Diversificados: [...] cada comunidade 
produz mais dissemelhanças do que semelhanças em seus 
direitos. 
São Impregnados de Religiosidade: como a maior parte dos 
fenômenos são explicados, por estes povos, através da 
religião, a regra jurídica não foge a este contexto. Na 
maior parte das vezes a distinção entre regra religiosa e 
regra jurídica torna-se impossível. 
São Direitos em Nascimento: a diferença entre o que é 
jurídico e o que não é muito difícil. Esta distinção só se 
torna possível quando o direito passa do comportamento 
inconsciente (derivado de puro reflexo) ao comportamento 
consciente, fruto de reflexão. (Grifos da autora). 
 
 

                                                           
64

 A partícula ‘a’ indica negação, e ‘grafos’ é a raiz de escrita. 
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 São, pois, dotados de peculiaridades próprias. A 

imaginação, ou seja, a linguagem figurada apresenta importante 

papel na compreensão das normas faladas, haja ausência de 

representações visuais. A quantidade é estabelecida de acordo 

com a quantidade de transgressões e perturbações ocorridas. A 

diversificação é pequena, dadas as similares condições expostas 

às tribos e aos clãs. A religiosidade era a mola propulsora das 

regras morais, e consequentemente jurídicas, dos povos ágrafos, 

e sendo assim, desde a gênese das normas religiosas institutos 

dogmáticos jurídicos estão presentes. Trata-se de formação 

binária entre o mundo pertencente ao sobrenatural e o mundo 

judicial. 

 O estrito cumprimento das normas transmitidas oralmente era 

assegurada pelo temor e pela represália tanto dos poderes da 

natureza quanto do desprezo da opinião pública. Naquela época, um 

homem fora do seu grupo, vivendo isoladamente, podia considerar-

se fadado à morte (MACIEL; AGUIAR, 2008). 

3.2 Direito na História enquanto registro escrito 

 Com o advento da escrita e, consigo, da possibilidade de 

decorar por tempo considerável os dizeres anteriormente falados, 

transmitidos oralmente, o registro do Direito passa a ter maior 

peso diante das novas possibilidades. 

 Os direitos cuneiformes são caracterizados pela formação de 

grandes coletâneas, registradas primordialmente em um objeto 

base e disseminado como forma de aprendizado. Os códigos 

mesopotâmicos não representavam mais do que a compilação de casos 

concretos, sendo quase um relato deles (MACIEL; AGUIAR, 2008). De 

fato, os relatos de casos emblemáticos e mais corriqueiros 

àquelas sociedades eram utilizados como exemplos tal como 

ocorreu. Muitas vezes, os nomes das partes originais nem se quer 

eram suprimidos. 

 Deveras salutar a respeito da incidência da urbanização no 

Mundo Antigo. A divisão entre os pequenos, médios e grandes 
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reinos da Mesopotâmia, bem como de toda a Antiguidade até o final 

do Medievo, demonstrava a distinção entre a parte urbana e a parte 

rural. Ao campo, fatia quase que totalitária da extensão do 

reino, era incumbida a produção dos gêneros de subsistência, das 

matérias-primas de comercialização e do excedente para estoque e 

exportação. 

Por seu turno, a cidade guardava-se no comando e na direção 

administrativa, funcional, moral e jurídica mormente. Nesse 

sentido, a cidade é tida como o centro do controle, pois detém a 

escrita, a memória escrita. Metaforicamente, a cidade torna-se 

um cofre, um depósito do qual poucos detêm a chave. Estes poucos 

são, em torno do rei, os sacerdotes e os escribas, os conselheiros 

e os generais (LOPES, 2009). 

A consolidação do Direito por meio das representações 

pictográficas da escrita cuneiforme, em primazia, revela a 

preocupação dos homens em organizar e consolidar seu registro 

normativo, tendo em vista que a memória humana pode esquecer 

reproduções orais. Com o registro das normas a prática de não 

repasse dos dizeres de sapiência, vez que a existência visível 

dos materiais lapidados com o primitivo alfabeto conhecido dava 

publicidade a todos os sujeitos que possuíam direitos na 

Mesopotâmia. 

O cume da popularização tanto da escrita cuneiforme quanto 

do Direito enquanto registro documental está inserido no 

contexto hammurabiano da História da Crescente Fértil. 

4 Consolidação do Direito por meio da escrita cuneiforme: o 

Código de Hammurabi 

 O contexto histórico vivenciado pela megacidade de 

Babilônia (ou Babel) na época do rei Hammurabi (1810 – 1750) é 

herança de seu pai e os antecessores do trono real, uma vez que o 

cenário de expansão e domínio bélico do império neobabilônico 

crescia gradativamente. 
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 Relata-se, durante as campanhas de anexação dos reinos 

menores que não podiam fazer frente ao poderio militar dos 

caldeus, estes sucumbiam e eram integrados à vida consoante 

vivida na Babilônia. Foi Sumula’el (1880 – 1845 a.C.), um dos reis 

da dinastia neobabilônica da qual descende Hammurabi, o 

responsável pela construção do “Grande Muro” da cidade, com 

vitórias decisivas e esmagadoras, consolidando a independência 

política de Babel (BOUZON, 2003). 

 Hammurabi soube governar como ninguém. Estabeleceu 

alianças65 entre reinos vizinhos dignos de certa resistência, 

para após certa desistência incorporá-los sem maiores 

dificuldades. Sua noção administrativa perpassou as estratégias 

militares e, com planejamento e sagacidade, firmou a 

inteligência de seus planos sobre toda a região da Crescente 

Fértil. É posterior a esta época o período chamado Exílio na 

Babilônia, de seu sucessor Nabucodonosor. 

 No trono, propôs aumentar uma prática acometida de muitos 

povos vizinhos: o registro de normas morais e jurídicas em relevo 

de algum material sólido. O Código de Hammurabi não foi o primeiro 

compilado de leis escritas, mas foi o maior, pois abarcou os 

menores até então vigentes e inseriu novos dispositivos 

relativos a julgados comuns de seu tempo. Com o advento do Código 

de Hammurabi, houve o registro documental via escrita cuneiforme 

do compilado de normas morais e jurídicas preexistentes até a 

época, além de alguns reiterados julgados e disposições 

arbitrárias pelo rei homônimo. 

 Salienta-se que a Lei de Talião (“olho por olho, dente por 

dente”), muito difundida na Antiguidade Oriental e também em 

certo momento na Antiguidade Ocidental66, não era a regra. Sempre 

                                                           
65

 Protótipo dos atuais Tratados Internacionais, estabelecidos entre Estados-
nação dotados de soberania interna, ramo de estudo do Direito Internacional 
Público. 
66

 O princípio de Talião prevaleceu nos períodos inicias nas legislações gregas 
e romanas. Em Roma, com o advento da “Lex Paetelia Papiria”, o castigo corporal 
sobre o devedor/executado não mais foi admitido, tendo transmitido aos seus 
bens, ao seu patrimônio a resposta pelo crédito inadimplido. 
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que possível, as disposições aceitavam a indenização pecuniária 

ou o refazimento do ofício contratado a título gratuito como 

forma de solução da obrigação. Os castigos corporais e a morte 

eram medidas excepcionais, de caráter penal simbólico, com 

vistas a proporcionar à sociedade neobabilônica espetáculos de 

onde supostamente reinava a justiça. Funcionava, portanto, como 

bode expiatório quando a situação social estava tumultuada. 

Explica Flávia Lages de CASTRO (2008, p. 17) acerca do emprego de 

Talião: 

 
Este princípio, que é exemplificado na Bíblia com a frase 
“olho por olho, dente por dente”, não é uma lei, mas uma 
ideia que indica que a pena para o delito é equivalente ao 
dano causado neste. Assim sendo, ninguém sofre “pena de 
talião”, mas, baseado neste princípio, sofre como pena o 
mesmo sofrimento que impôs ao cometer o crime. 
 
 

 Neste prisma, a diretriz de Talião servia como guia para a 

aplicação do castigo correspondente à infração cometida com ou 

sem intenção. Dentro dos liames do atentado dolosa ou 

culposamente é que se retribuía na exata extensão o que fora 

prejudicado. A responsabilização civil era objetiva, não 

comportando a modalidade subjetiva (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2016).  

A perpetuação das normas estava muito mais sacralizada, 

haja vista que a representação pictográfica da cunha nas rochas, 

nos tabletes de argila, nos papiros e em outras fontes 

documentais salvaguardava com mais eficiência do que a mera 

transmissão oral. 

O Direito, com a cristalização documental em diversas 

fontes palpáveis, passou a ser dotado de força um pouco mais 

imperativa, cogente, coercitiva e adepta à subsunção. Como 

Hammurabi era expansionista, legado advindo de seus antecessores 

e perpetuado aos seus sucessores, e compreendidas as condições de 

vida ou morte da época, o Código de Hammurabi não permaneceu em 

voga somente na capital do império, Babel. Difundiu-se perante 
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toda a extensão do império. Os povos dominados, querendo ou não, 

passaram a ser regidos por esta coletânea, e pelos juízes 

aplicadores da lei. 

A lei de Hammurabi tem um caráter puramente jurídico 

(NASCIMENTO, 2006). Previa, em alguns casos dispostos no 

compilado, hipóteses genéricas, característica marcante dos 

dispositivos normativos do Estado Constitucional do século XXI. 

 

Conclusão 

 A verificação do surgimento da escrita elucida um passo a 

frente que a humanidade caminhou rumo à organização social. 

Diante da escrita, a comunicação entre os seres humanos passou a 

ser mais efetiva e eficiente, dotada de entendimento e 

compreensão entre aqueles conhecedores dos signos utilizados. 

Era, portanto, sistema de comunicação aos olhos da tribo que a 

instituiu, e vista como código indecifrável perante os sujeitos 

de fora desta zona de conhecimento particular. 

 Transferiu-se à matéria a arte de servir de suporte para 

registrar a escrita pictográfica, representada pela cuneiforme, 

a primeira da história da civilização que foi descoberta. 

Rochedos, argilas, papiros, tapeçarias, substâncias sólidas e 

resistentes em geral eram passíveis de serem registradas, a 

depender do teor da informação e do montante pecuniário disposto 

a arcar com o intento. 

 Anteriormente, o Direito era consuetodinário desde a 

formação dos agrupamentos humanos, sendo transmitido através das 

práticas reiteradas dos costumes, de geração para geração. Com o 

surgimento da modalidade escrita, o Direito tornou-se mais 

imperativo e dotado de maior abrangência e conhecimento da 

população. Deu-se publicidade ao que era tipicamente restrito. 

 Com o Código de Hammurabi e o império expansionista do rei de 

mesmo nome, houve a propagação tanto das referidas leis aos povos 
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conquistados quanto da prática da escrita cuneiforme, tornando-

se comum no meio social.  
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AS CANTIGAS DE SANTA MARIA DEDICADAS AO SANTUÁRIO DO PORTO: 

RELAÇÃO DE PODER E FÉ 

Carlos Henrique Durlo – PLE/UEM 

Clarice Zamonaro Cortez – UEM (Orientadora) 

 

As Cantigas de Santa Maria (CSM), escritas em galego-português e 

enriquecidas com iluminuras e partituras no século XIII, 

constituem um verdadeiro retrato histórico, social e cultural da 

Península Ibérica e da época em que viveu o seu autor declarado, 

Dom Alfonso X, o Rei Sábio. Reunidas em um cancioneiro, dividem-

se em dois tipos distintos: cantigas de loor (louvor á Virgem) 

compostas aos moldes das cantigas de amor; cantigas de miragre 

(milagre), reveladoras dos milagres operados pela Virgem Maria. 

Além de divulgarem e difundirem a devoção e louvor à figura de 

Maria, o trovador descreve os feitos miraculosos, apontando a 

face religiosa e cultural do século XIII, por meio das narrativas 

acerca dos prodígios realizados em favor dos fiéis. O objetivo da 

presente comunicação é apresentar a importância do Santuário de 

Nossa Senhora do Porto, localizado ao sudoeste da Espanha, mais 

precisamente na Baía de Cadiz.  Das narrativas de milagre, vinte e 

quatro são dedicadas à exaltação dos milagres, no santuário 

fundado por Dom Alfonso X, provavelmente, no ano de 1262. Esse 

santuário fez parte de um audacioso projeto do monarca, como a 

criação da Ordem Marítima de Santa Maria de Espanha e de um grande 

porto comercial, tendo em vista a sua privilegiada localização 

entre os mares Mediterrâneo e Atlântico. Nesse sentido, observa-

se que as Cantigas dedicadas ao Santuário de Santa Maria do Porto 

possuíam clara intenção de divulgação do local. Teoricamente, 

apoiamo-nos em Mettmann (1959-1972), Huizinga (2010), Le Goff 

(2013), Leão (2007, 2011, 2015 e 2016). Para nossa apresentação, 

selecionamos as Cantigas 328 e 356.  
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Palavras-chave: Cantigas de Santa Maria; Santuário de Nossa 

Senhora do Porto; Dom Alfonso X.   
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AS CANTIGAS DE SANTA MARIA DEDICADAS AO SANTUÁRIO DO PORTO: 

RELAÇÃO DE PODER E FÉ 

 

Alfonso X, Rei de Leão e Castela, filho do rei Fernando III, 

o Santo, e da rainha Beatriz de Suábia, nasceu em Toledo, no dia 23 

de novembro de 1221, dia de São Clemente. Sua educação, como era 

de costume na época, foi confiada a um casal de nobres de Burgos, 

Dom Garcia Fernandes de Villamayor e Dona Mayor Arias, onde 

aprendera o galego-português, língua literária usada para a 

escrita das Cantigas de Santa Maria. O retorno ao seio familiar 

ocorreu somente aos 16 anos, quando ajudou seu pai na conquista da 

Andaluzia, herdando o trono de Castela e Leão, após a morte de seu 

pai, Fernando III. De acordo com seus dados biográficos, casou-se 

em 1249 com Dona Violante, filha do rei de Aragão, Jaime I. Dessa 

união nasceram dez filhos e mais quatro de um relacionamento 

extraconjugal.   

Enquanto Rei, Alfonso X “reinou durante trinta e três anos 

(de 1252 até 1284 inclusive), durante os quais se celebrizou 

tanto por sua atividade cultural quanto por sua ação política” 

(LEÃO, 2011, p. 19), tendo em vista que ao longo de sua formação, 

em Burgos, teve contato com letrados e artistas de culturas, 

idiomas e costumes variados, propiciando-lhe a compilação das 

Cantigas de Santa Maria. Pelo seu conhecimento intelectual 

adquirido ao longo da vida, ao longo de seu reinado, pelo 

incentivo ao desenvolvimento das ciências e das artes, D, Alfonso 

X recebeu o nome de “Rei Sábio”, de acordo com Leão (2011, p.19): 

“como grande mecenas que foi, impulsionou os conhecimentos de sua 

época, em várias áreas do saber, recebendo no seu scriptorium, em 

Toledo, sábios e artistas de diferentes procedências e das três 

culturas então reinantes na Península Ibérica: a cristã, a 

judaica e a mulçumana”.  

Jacques Le Goff (2013) esclarece que Dom Alfonso  
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Apresenta-se como o vigário de Deus sobre a terra, ao 
mesmo tempo fonte, intérprete e garantia do direito, e 
exerce o imperium, o poder supremo. Protetor da Igreja e 
defensor da fé, ele tem consciência de não ter somente o 
dever de governar seus súditos como Salomão, erigido como 
modelo, mas também de velar por sua educação e fazê-los 
sair da ignorância, considerada como um pecado. Ele dá, 
assim, estatutos à Universidade de Salamanca e funda os 
studia em Valladolid, Sevilha e Murcia (LE GOFF, 2013, p. 
260). 

 

 
 

As Cantigas de Santa Maria não são a única obra do monarca 

produzidas no scpritorium, local onde se reuniam letrados, 

músicos e artistas. Encontramos os códigos jurídicos Fuero real e 

Siete partidas, escritos em castelhano, que reúnem o direito 

romano, o cânone cristão e as obras históricas, como a Primeira 

crónica general (ou Estoria de España) e General estoria. 

Escreveu também, em sua juventude, antes de tornar-se rei de 

Castela e Leão as cantigas profanas em menor número que o 

cancioneiro religioso.  

Os temas abordados nos trabalhos desenvolvidos no 

scriptorium foram muito diversos, especialmente os relacionados 

com as ciências naturais, que requeriam a participação de 

numerosos colaboradores, a maioria anônimos e pertencentes a 

três diferentes culturas: a muçulmana, a judaica e a cristã.  

Nesse sentido, Le Goff (2013) explica que   

 

[...] os letrados das três religiões, que reuniu em torno 
de si, traduziram, compilaram e elaboraram inúmeros 
tratados de astronomia e de astrologia [...]. Ele também 
se interessou pela poesia, por suas implicações 
religiosas e, assim como Salomão, a quem se atribuía o 
Cântico dos Cânticos, compôs em galego-português o longo 
poema das Cantigas de Santa Maria (LE GOFF, 2013, p. 265).  

 

Sobre o interesse, estudo e propagação das mais variadas 

ciências impulsionadas por D. Alfonso, Angela Leão (2011) 

destaca que o monarca 

 

[...] não apenas incentivou e subvencionou a produção 
alheia. Ele próprio se fez conhecido não só por sua 
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variada obra pessoal em prosa e verso, mas também pela que 
resultou do trabalho de seus colaboradores, sempre 
coordenados por ele, verdadeiro mestre de sua oficina 
(LEÃO, 2011, p. 19).  

 

Ao analisarmos a obra alfonsina, somos conduzidos do 

discurso poético profano ao religioso, validada pela confissão 

do autor no Prólogo B das Cantigas de Santa Maria, ao render 

louvores à Virgem, rogando-lhe que o aceite como seu trovador:  

 

E o que quero é dizer loor  
da Virgen, Madre de nostro Sennor,  
Santa Maria, que ést’a mellor  
cousa que el fez; e por aquest’eu  
quero ser oy mais seu trobador,  
e rogo-lhe que me queira por seu.  
Trobador e que queira meu trobar  
reçeber, ca per el quer’eu mostrar  
dos miragres que ela fez; e ar  
querrei-me leixar de trobar des i  
por outra dona, e cuid’a cobrar  
por esta quant’enas outras perdi

67
 (CSM – Prólogo B, vv. 

15-26).  

 
 
 

A grande devoção à Maria está registrada na Cantiga 10, 

manifestando de forma clara e convicta o anseio de ser seu 

trovador, ao oferecer ao demônio seus outros amores:  

 

 
Esta dona que tenno por Sennor  
e de que quero ser trobador,  
se eu per ren pos’aver seu amor,  
dou ao demo os outros amores

68
 (CSM 10).  

 

 
 

Melo Araújo e Carvalho (2017, p. 121) afirmam que no 

discurso literário promovido pelo Rei Sábio “[...] localiza-se a 

                                                           
67

 O que mais quero é louvar à Virgem pura, Mãe de Nosso Senhor, Virgem Maria, 
que jamais terá par nas coisas que Ele fez; desejo, de agora em diante, ser o 
seu trovador, rogando-lhe que bem me queira aceitar/ como seu trovador, e que o 
meu trovar receba, pois tentarei apresentar alguns de seus milagres; e desde 
agora quero deixar de trovar por outra mulher, recobrando por ela, tudo quanto 
dei às outras (CSM – Prólogo B, vv. 15-26 – tradução nossa).  
68

 Essa dona que tenho por Senhor e de quem quero ser trovador, se eu, por sorte, 
puder ter seu amor, ao demônio dou os outros amores (CSM 10 – tradução nossa). 
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devoção de Afonso X, juntamente com um projeto ideológico de 

difundir seu reino, tomado por uma força maior inspirado a 

difundir os feitos e milagres da Virgem Maria, através de suas 

cantigas extraordinárias”. 

Todas as escolas trovadorescas da Europa utilizaram como 

forma de expressão uma língua convencional, porém, na Península 

Ibérica foi o galego-português. A corte de Alfonso X possuía um 

caráter relevante, pois o próprio Rei Sábio, ao contrário das 

outras cortes que encomendavam aos trovadores a escrita poética, 

cultivou a arte de trovar em primeira pessoa, ou seja, ele era o 

real compositor de grande parte das cantigas que forma o ciclo 

alfonsino. Dessa feita, 

 

 

É através de sua sabedoria e astúcia que ele consegue 
reunir relatos de milagres feitos pela Virgem Maria, 
propagando seus feitos além dos “muros de seu reino”, e 
com esses feitos ele chamou a atenção de alguns nobres dos 
reinos vizinhos, sem falar na relevância que tinha suas 
cantigas para a igreja católica. O rei encarna o 
trovador, numa tradição cavalheiresca cristianizada. 
Seu castelo se torna o locus de poder, com a tradição de 
saber, festas e espiritualidade (MELO ARAÚJO; CARVALHO, 
2017, p. 121; 122). 

 

 

 As Cantigas de Santa Maria podem ser estudadas tanto pelo 

viés da autobiografia espiritual, pois revelam e abordam a 

devoção pessoal de Dom Alfonso X à Virgem Maria, quanto como fonte 

histórica reveladora do contexto social, cultural e religioso da 

época em que foram compostas. Nesse sentido, vejamos como se dá a 

divulgação do Santuário de Santa Maria do Porto e a sua 

importância para o reinado do Rei Sábio, por meio das Cantigas de 

Santa Maria.  
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SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO PORTO 

 

Das narrativas de milagre, vinte e quatro são dedicadas à 

exaltação dos milagres, no santuário fundado por Dom Alfonso X, 

provavelmente, no ano de 1262. Com essa fundação, o Rei Sábio 

comprovou sua grande dedicação ao santuário, incorporando-o, de 

forma definitiva, à coroa de Castela e à sua trajetória política. 

Esse santuário fez parte de um audacioso projeto do rei, como a 

criação da Ordem Marítima de Santa Maria de Espanha e de um grande 

porto comercial, tendo em vista a sua privilegiada localização 

entre os mares Mediterrâneo e Atlântico. A cantiga 328 registra o 

fato: “ontr’anbos dous mares, o grand’ e o que a terra parte per 

muitos logares, que chamm Mediterrano” (CSM 328).  

As Cantigas dedicadas ao Santuário de Santa Maria do Porto 

tinham clara intenção de divulgação do local. O rei dedica a 

narrativa poética da cantiga 328 (o argumento) ao local do 

santuário, supostamente, escolhido pela Virgem Maria: Esta é 

como Santa Maria fillou um logar pera si eno Reino de Sevilla e fez 

que lle chamassem Santa Maria do Porto.   

Das 24 cantigas dedicadas ao Santuário de Santa Maria do 

Porto, escolhemos o total de 10 textos. A partir da narrativa 

poética da CSM 328, encontramos as seguintes temáticas:  

1. Construção da igreja – cantigas 356; 358; 364. 

2. Milagres em que os beneficiários são o próprio Dom 

Alfonso X ou seus familiares – cantigas 366; 367.  

3. Milagres operados em benefício dos romeiros que se 

dirigem ao Santuário de Santa Maria do Porto – cantigas: 

357; 359; 368; 371; 378; 379; 381; 385; 391; 392 e 393.   

A primeira cantiga dedicada ao Santuário de Santa Maria do 

Porto CSM 328, registra em seu argumento: Esta é como Santa Maria 

fillou un logar pera si eno reino de sevilla e fez que lle 
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chamassen Santa Maria do Porto69.  Essa cantiga apresenta a 

localização do Santuário dedicado a Santa Maria do Porto e 

reforça a ideia de que a Virgem Maria tem grande prazer em fazer 

com que seu nome seja divulgado em todos os lugares: Sabor á Santa 

Maria, / de que Deus por nos foi nado, / que seu nome pela terras 

/seja sempre nomeado70. 

 A primeira estrofe, ampliando o que relata o argumento 

inicial, expressa o desejo da Virgem que o seu nome e o de seu 

Filho, sejam divulgados para o mundo todo. O trovador não se 

admira desse fato, mas refere-se a Maomé que, no exílio, teve o 

diabo antigo como seu advogado: 

 

Ca se ela quer que seja / o seu nom’ e de seu Fillo 
nomeado pelo mundo, / desto non me maravillo, 
e corrudo del Mafomet / e deitado en eixillo 
el o diab’ antigo / que o fez seu avogado

71
 (CSM 328).  

 
 

Essa referência a Maomé, nos versos da cantiga, se justifica 

pelas guerras travadas entre cristãos e mouros, que ocuparam a 

Penísnula Ibérica durante oito séculos. A herança dessa ocupação 

na Espanha está presente na arquitetura, nas artes, na culinária, 

principalmente, na região da Andaluzia. 

Na segunda estrofe, o trovador declara que irá narrar um 

milagre realizado pela Virgem (E destro mui gran miragre / a que 

éste Madr’e Filla / mostrou ), em um local próximo a Xerez, 

Alcanate, localizado no reino de Sevilha: 

 
E desto mui gran miragre / a que éste Madr’ e Filla 
mostrou, e mui saboroso / d’oyr a gran maravilla, 
preto de Xerez, que éste / eno reino de Sevilla 
un logar que Alcanate / soya seer chamado

72
 (CSM 328).  

                                                           
69

 Esta é como Santa Maria tomou para si um lugar no Reino de Sevilha e fez que 
ali chamassem Santa Maria do Porto (CSM 328  - tradução nossa).  
70

 Desejo tem Santa Maria, que por Deus a nós foi dada, que seu nome seja sempre 
nomeado por toda a terra (CSM 328 – tradução nossa).  
71

 Se daqui ela quer que seja o seu nome e o de seu Filho anunciado por todo o 
mundo, disto não me espanto, pois ela fez correr Maomé e deitou no exílio o 
inimigo antigo, fazendo do Rei celeste seu advogado (CSM 328 – tradução 
nossa).  
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 Alcanate era o nome de El Puerto de Santa Maria, ou 

Alcanatír, na época do al-Ándaluz. Alfonso X transformou a 

mesquita árabe em uma igreja para a Santa Maria do Porto, hoje, 

Nossa Senhora dos Milagres. O santuário foi fortificado e se 

transformou no Castelo de São Marcos, El Castillito.  

A terceira estrofe descreve o local, assemelhando-o à terra 

prometida, tendo em vista a abundância de frutas, carnes, 

pescados e vinhos: 

 

Este logar jaz en terra / mui bõa e mui viçosa 
de pan, de vynno, de carne / e de fruita saborosa 
e de pescad’ e de caça; / ca de todo deleitosa 
tant’ é, que de dur seria / en un gran dia contado

73
 (CSM 

328).  

 

 

 A importância que o Santuário de Santa Maria do Porto tem 

para o Rei Sábio é tão evidente que o território localiza-se em 

posição estratégica. O espaço encontra-se próximo ao oceano 

Atlântico, à entrada do Mar Mediterrâneo, conforme se observa por 

meio da narrativa descrita, na quarta estrofe:  

 

Ca este logar é posto / ontr’ ambos e dous mares, 
o grand’ e o que a terra / parte per muitos logares, 
que chaman de Mediterran; / des i ambos e dous pares 
s’ajuntan y com dous rios, / per que ést’ o log’ onrrado

74
 

(CSM 328).  

 
 

 A quinta estrofe apresenta o nome dos dois rios que estão 

interligados à localização marítima presente na estrofe 

                                                                                                                                                                          
72

 E sobre este um grande milagre a que é Mãe e Filha realizou. É muito bom ouvir 
sobre esta maravilha que realizou perto de Xerez, que pertence ao Reino de 
Sevilha, em um lugar que chamam de Alcanate (CSM 328 – tradução nossa).  
73

 Este lugar está em uma terra muito boa e viçosa, farta de pão, de vinho, de 
carne e frutas saborosas, de pescado e de caças; por ser tão deleitosa é 
impossível apreciá-la em um único dia (CSM 328 – tradução nossa).  
74

 Este lugar é muito afamado porque situa-se entre dois mares: o grande, (isto 
é, o Oceano Atlântico) e o que divide a terra em muitos lugares, o qual chamam 
de Mediterrâneo; além disso, a eles se juntam dois grandes rios (CSM 328 – 
tradução nossa).   
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anterior: o Guadalquivir que, pela profundidade e quantidade de 

água, é navegável e o Guadalete que é responsável pela produção de 

pescado:  

 
Guadalquivir é uu deles, / que éste mui nobre rio 
en que entran muitas aguas / e per que vem gran naviu; 
o outro é Guadalete, / que corre de mui gran briu; 
e en cada uu daquestes / á muito boo pescado

75
 (CSM 328).  

 
 

 As características elogiosas do espaço e da paisagem 

marítima permitem a instalação e a presença de Dom Alfonso X e de 

toda a sua frota no território pertencente ao Santuário de Santa 

Maria do Porto, após uma grande batalha, conforme se observa na 

sexta e sétima estrofes: “Ond’ en este logar boo / foi pousar hua 

vegada el Rey Don Affonso, quando / sa frota ouv’ enviada / que 

Cale britaron toda, [...] (CSM 328).  

 A partir da oitava estrofe, o trovador narra o motivo pelo 

qual o Rei Sábio e sua tropa ali se instalaram. O porto está 

localizado na região de Sevilha, que era ocupada pelos mouros. Há 

uma preocupação do monarca para que seja realizada a mudança do 

nome do local. A escolha do local e do nome revelam a preocupação 

de cristianização do espaço ao ponto do monarca ordenar, na 

décima estrofe, que os seus súditos fossem de casa em casa 

escutando os moradores e, aqueles que não aceitassem a mudança do 

nome, fossem açoitados:  

 

El Rei [...] 
e mandou a ssa jostiça / que logo sem detardada 
que pola ost’ ascuita[n]do / de pousada en pousada 
andass’, e a quen oysse / tal nome, foss’ açoutado

76
 (CSM 

328).  

 

 

                                                           
75

 O Guadalquivir é um deles, que é rio muito nobre, onde entram muitas águas e 
por onde navegam grandes navios; o outro é o rio Guadalete que corre com grande 
ímpetos e cada um deles produz muito bom pescado (CSM 328 – tradução nossa).  
76

 O Rei [...] mandou fazer justiça. Sem tardar, fossem andando de casa em casa e 
escutando os moradores. E ordenou que açoitassem a quem falasse o tal o nome de 
Alcanate (CSM 328 – tradução nossa).  
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A grande disputa com os mouros foi revelada nas estrofes 11 a 

16, prevalecendo o nome escolhido pelo rei: Santa Maria do Porto. 

O nome não foi dado apenas ao porto onde desembarcara a tripulação 

alfonsina, mas a todo o litoral pertencente à região de Sevilha, 

por ordem e justiça da Virgem Maria, para que se cumprisse a 

vontade do Rei Sábio, conforme narra a última estrofe da cantiga:  

 

E demais lhe deu con este / logar a ribeyra 
d'outras aldeas que eran / do Gran Mar todas na beira. 
Esto fez a Virgen Santa, / a Sennor dereitoreira, 
de cujo nome o mundo / será cheo per meu grado

77
 (CSM 328).  

 

 Tendo sido escolhido o lugar onde o Santuário à Virgem 

Maria, a Senhora do Porto, seria construído, vejamos como se dá a 

construção da Igreja destinada ao culto à Mãe de Deus, por meio do 

milagre narrado na CSM 356.  

As cantigas de Santa Maria do Porto possuem uma clara 

intenção de propagação do culto à Virgem Maria e ao santuário a 

ela dedicado. Das cantigas selecionadas, três indicam a 

preocupação com a construção do templo. Vejamos como se dá a 

construção do espaço (santuário) nessas cantigas. 

 A cantiga 356 inicia a temática: [C]omo Santa Maria  do Porto 

fez viir ua ponte de madeira pelo rio de Guadalete pera a obra da 

as ygreja que fazian, ca non avian y madeira con que lavrassen78.  

Composta por sete estrofes inicia com o argumento: Non é mui gran 

maravilla / se sabe fazer lavor / a Madre do que o mundo / fezo e é 

del Sennor79 (CSM 356).  

 Tendo a corte alfonsina se instalado em Santa Maria do 

Porto, o trovador, na primeira estrofe, narra um milagre 

                                                           
77

 E além disso lhe deu com este lugar toda a costa de outras aldeias que 
existiam no litoral do grande mar. Isso fez a Virgem Santa, a senhora 
justiceira, de cujo nome o mundo ficará cheio, segundo a minha vontade (CSM 328 
– tradução nossa).  
78

 Como Santa Maria do Porto fez vir pelo rio Guadalete uma ponte de madeira para 
a construção de sua igreja que faziam, porque lá não havia madeira com a qual 
pudessem trabalhar (CSM 356 – tradução nossa).  
79

 Não é de causar espanto que saiba trabalhar a Mãe daquele que fez o mundo e 
dele é o Senhor (CSM 356 – tradução nossa).  
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realizado pela Virgem (Madre daquel que prendeu paixon e ena criz 

morte / por nos […]:  

 
 
Desto direi un miragre / que no Port’ aconteçeu, 
que fezo Santa Maria, / Madre daquel que prendeu 
paixon e ena cruz morte / por nos, e que nos tolleu 
das mãos do eemigo, / o diab’ enganador

80
 (CSM 356).  

 

Os versos seguintes narram como foi realizado o milagre para 

que a construção da igreja dedicada a Virgem Maria havia no local 

cal, areia, água e pedra, mas faltava madeira para a conclusão da 

obra ([...] mais madeira lles falia). Na terceira estrofe, Maria 

os livrou daquele dissabor:  

 

Esto foi quando lavravan / a ygreja, com’ oy, 
daquel logar; e avian / avondo, com’ aprendi, 
de cal, de pedra, d’area / e d[e] agua outrossi. 
Mais madeira lles falia, / de que estavan peor 
Ca d’outra cousa nehua / que y ouvesse mester, 
ca de tod’ avond avian; / e porend’ a com [o] quer 
punnavan de a averen. / Mais esta santa moller  
os tirou daquel enxeco, / ca de tod’ é sabedor

81
 (CSM 356).  

 
 
 Da quarta à sexta estrofe, os versos narram como ocorreu a 

solução do problema da falta da madeira. A Virgem provocou uma 

grande enchente até a porta da cidade e, pelo rio Guadalete, 

trouxe uma ponte de madeira intacta e inteira da qual os 

construtores puderam usar toda a madeira para a construção do 

santuário:  

 

E por fazer que a obra / s’acabasse ben  sen al, 
fez viir hua gran chea / d’agua, que pelo portal 
passou e troux’ hua ponte / de madeira, toda tal 
enteira com x’ estava; / nunca ome viu mellor. 
 
E per Guadalet’ o rio / a fez logo, sen mentir,  

                                                           
80

 Por isso direi um milagre que realizou no Porto, Santa Maria, Mãe daquele que 
na cruz por paixão se deu na cruz e morreu por nós, livrando-nos das mãos do 
inimigo enganador, o diabo (CSM 356  - tradução nossa).  
81

 Este aconteceu quando construíam a igreja naquele lugar. Havia ali cal, 
pedra, areia e água. Mas faltava-lhes madeira e não havia ali nenhuma outra 
coisa que pudessem usar ou onde pudessem buscar. Mas esta santa mulher os tirou 
daquele sufoco (CSM 356 – tradução nossa). 
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chegar assi com’ estava / e bees ali viir 
u faziam a ygreja, / por a obra non falir 
de ss’acabar ao tempo / que o maestro mayor 
 
Outorgara d’ acaba-la, / per como eu apres’ ey, 
a un tempo sinalado / que [lle] posera el Rey; 
mais fazer nono podera, / como por verdad’ achei, 
se a Virgen desta guisa / non lle foss’ ajudador

82
 (CSM 

356).   

 

  Os construtores logo perceberam que um milagre ocorrera, 

possibilitando que a construção da igreja fosse concluída. Na 

última estrofe, todos louvavam Maria, aclamando-a de Bendita e 

Santa dos santos, conforme os versos: 

 

E quando viron a ponte / viir a aquel logar 
pera fazer-lles ajuda, / foro-na logo fillar; 
e pois a Santa Maria / ar foron loores dar 
dizendo: “Beeyta sejas / Santa do[s] santos mayor

83
.” (CSM 

356).  
 

Ao encerrar a leitura das cantigas que relataram os milagres 

realizados no espaço sagrado do Santuário de Santa Maria do 

Porto, inferimos sua real importância para acolher as pessoas que 

vinham de todos os lados do país recorrer à bondade e o poder de 

cura das doenças físicas e espirituais. Do mesmo modo, Santa 

Maria do Porto, com a mesma doçura, recebia o culto e a devoção dos 

operários que construíram o Santuário e os abençoou com seus 

milagres.   

 

 

Considerações Finais 

  Ao finalizarmos as leituras das Cantigas de Santa Maria, 

confirmamos que a figura da Virgem Maria foi fundamental na vida e 

                                                           
82

 E para permitir que a obra fosse acabada fez vir uma grande cheia de água que 
pelo portal da cidade passou, trazendo-lhes uma ponte de madeira inteira e 
perfeita na qual nenhum homem nunca viu melhor. E pelo rio Guadalete fez com 
que chegasse logo para aqueles que construíam sua igreja permitindo que a obra 
pudesse ser acabada no tempo estabelecido pelo Rei. Mas a obra não poderia ter 
sido concluída se a Virgem, nessa empreita, não tivesse ajudado (CSM 356 – 
tradução nossa).  
83

 E quando viram a ponte vir para aquele local para ajudá-los, foram logo 
render louvores à Santa Maria, dizendo: “Bendito sejas a grande Santa dos 
santos” (CSM 356 – tradução nossa).  
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na fé católica de Dom Alfonso X, o Sábio. Desde o Trovadorismo, 

nas Cantigas de Amor, a Igreja determinou que a mulher deveria ser 

um retrato de Maria. Como afirma Ferreira (1988, p.11), esse 

modelo de mulher não tem por objetivo a realização humana, mas de 

um “sentimento convencional e platônico, que consiste 

fundamentalmente no culto da mulher, considerada modelo de 

beleza e virtude”. Nesse período, o trovador prostrava-se aos pés 

da senhora da mais alta linhagem do mesmo modo que o cristão 

reverenciava a Virgem, suplicando-lhe o dom da cura das doenças 

do corpo e da alma, além do livramento do mal provocado pelo 

demônio, causador de todo o pecado. A partir desse contexto, 

registra Huizinga (2010):  

 

Em nenhuma outra época o ideal da civilização humana se 
amalgamou ao ideal do amor feminino como ocorreu dos 
séculos XII até o XV. Todas as virtudes cristãs e sociais, 
a estrutura inteira das formas de vida, foram encaixadas 
na moldura do “verdadeiro amor” pelo sistema do amor 
cortês (HUIZINGA, 2010, p. 179).  

 

  Entre as inúmeras possibilidades de leitura das Cantigas de 

Santa Maria (CSM), o nosso objetivo, nesse trabalho, foi expor os 

milagres realizados em diferentes santuários, espaços sagrados, 

a partir de um corpus selecionado das cantigas de milagre 

(miragre), proporcionando, também ao leitor, as iluminuras que 

ilustram a maioria das cantigas, de autoria dos compositores e 

artistas miniaturistas, que faziam parte do scriptorium do Rei 

Sábio. Eles souberam interpretar pelas imagens a figura do rei, a 

imagem da Virgem, os santuários e seus altares, os animais, o mar 

e a natureza, ao comporem quadros e cenas encantadoras pela sua 

perfeição de expressões, olhares, cores e movimentos. 

  A sacralidade do espaço (santuário) de Santa Maria do Porto 

registrou a presença constante da Virgem e de todas as 

personagens das cantigas, clérigos, homens, mulheres, crianças e 

animais que lhe dedicavam esperança, adoração e a fé nos seus 

milagres. Esses testemunhos foram fundamentais não só na vida dos 
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monarcas ou clérigos do século XIII, como também na vida 

cotidiana da sociedade medieval. Nesse sentido, a relação 

existente entre santuário e o fenômeno sagrado, espaço e milagre, 

desempenha um papel essencial na experiência religiosa, cultural 

e social.  

         Os milagres desempenharam importante papel nos lugares de 

devoção, bem como as romarias e peregrinações, provas 

inquestionáveis da ação de Deus sobre os homens e mulheres 

daquela sociedade. Tratava-se de uma população carente de 

recursos, sobretudo, medicinais, que conduziam as pessoas 

doentes aos santuários dedicados à Virgem Maria em busca da cura 

milagrosa.   

    Melo de Araújo e Fonseca (2017, p. 130) esclarecem que “o 

cancioneiro narra os milagres, as maravilhas feitas pela Virgem, 

comprovando o poder que ela tem, e ao mesmo tempo coloca em 

evidência o valor de seu poeta. A subjetividade do rei-trovador 

ganha destaque nas Cantigas de Santa Maria”.   

   Depreendemos que nos foi possível verificar a existência de 

um ser humano que “se relaciona com o espaço circundante através 

de seus sentidos” (BORGES FILHO; BARBOSA, 2009, p. 169), ao 

estabelecer uma relação de proximidade familiar com o santuário, 

espaço sagrado. Logo, o fiel busca esse espaço no intuito de 

libertar-se das amarras que o prendem aos males do corpo e da 

alma.  
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<<DEX AIE!>>: GUERRA E RELIGIÃO NA BATALHA DE HASTINGS DE 1066 

Lucio Carlos Ferrarese – LEM/DHI-UEM  

Jaime Estevão dos Reis – DHI-UEM 

 

Temos por objetivo neste trabalho observar o uso da religião como 

justificadora, mesmo que parcial, das posições políticas que 

levaram à Batalha de Hastings de 1066, ocorrida entre anglo-

saxões e normandos pela sucessão do trono inglês. Na segunda 

metade do século XI, a cristandade da Europa Ocidental se 

encontrava em um contexto religioso onde a questão do Grande 

Cisma de 1054 estava presente nas questões dos dirigentes 

religiosos da Igreja Católica. Esta preocupação pode ser 

encontrada no contexto que levou à Batalha de Hastings de 1066, 

por meio das proclamações diplomáticas antes da batalha, e de 

elementos presentes mesmo dentro da batalha. Como fontes para tal 

estudo fazemos uso da Tapeçaria de Bayeux, da Crônica de 

Guilherme de Poitiers, do Roman de Rou e da Crônica Anglo-

Saxônica, fontes estas criadas ainda da geração dos combatentes 

da mencionada batalha ou de seus descendentes. Como bibliografia 

para a análise destas fontes, utilizamos trabalhos tais como os 

de Christopher Gravett, Hastings 1066 (1994) e Norman Knight 

(1993), de Maurice Keen, Historia de la guerra em la Edad Media 

(2005), e Lewis Thorpe, The Bayeux Tapestry and the Norman 

Invasion (1973). Discutimos que para o homem medieval a religião 

era um componente essencial para o entendimento da existência, e, 

portanto, concluímos que para estes era necessário muitas vezes 

haver um componente justificativo religioso para a adoção de 

ações bélicas, demonstrado pela forma como ambos os lados da 

contenda clamavam para si o favor divino tanto antes como durante 

e após o momento da batalha. 

 

Palavras-chave: Batalha de Hastings; Guerra; Religião. 
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<<DEX AIE!>>: GUERRA E RELIGIÃO NA BATALHA DE HASTINGS DE 1066 

 

Nesse texto temos por objetivo analisar o papel que a 

religião exerceu para a justificação parcial da invasão da 

Inglaterra por Guilherme da Normandia, denominado "o 

Conquistador" (1028-1087). Característica primordial da 

sociedade medieval ocidental, a religião do catolicismo estava 

conectada tanto à vivência do cotidiano pelas camadas mais pobres 

da população quanto das mais poderosas. Dentro dessas 

interrelações, a religião também foi participante de atos 

políticos e tomadas de discursos laicos diante das diferentes 

formas de condução da sociedade e do exercício do poder. Dessa 

forma, o discurso religioso também pôde ser utilizado para 

explicar a origem de conflitos, concomitantemente a outros 

fatores. Para essas análises, utilizaremos quatro fontes: a 

Tapeçaria de Bayeux, a Crônica de Guilherme de Poitiers, o Roman 

de Rou e a Crônica Anglo-Saxônica.  

Referente à Tapeçaria de Bayeux, se trata de uma fonte 

imagética, um bordado em linho e lã, com 70 metros de comprimento 

por ½ metro de largura, contendo imagens de cores variadas em sua 

extensão. Nela estão retratados episódios da vida de Guilherme, 

referente à sua conquista do reino inglês anglo-saxão e propondo 

uma narrativa de como este se tornou rei. A narrativa, pró-

normanda, apresenta a conquista de Guilherme como justificável 

como pleno restabelecimento da ordem social. Possivelmente 

criada por seu meio-irmão Odo de Bayeux em comemoração da 

vitória, a Tapeçaria era destinada a ser visualizada por uma 

grande quantidade de pessoas, tendo sido comumente exibida na 

Catedral de Bayeux, Normandia.  Destinada não apenas para exaltar 

Guilherme e seus súditos normandos, ela servia também ao 

convencimento dos novos súditos anglo-saxões de que a conquista é 

um desígnio divino e uma punição pelas falhas do antigo rei anglo-

saxão, Haroldo Godwinson (LEWIS, 1999, p. 22). 
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Após, trabalhamos com a Gesta Guillelmi Ducis Normannorum 

et Regis Anglorum, ou História de Guilherme, Duque dos Normandos 

e Rei dos Ingleses, a qual denominamos Crônica de Guilherme de 

Poitiers por sua autoria. Esta fonte se trata de uma crônica 

narrativa, que busca apresentar a vida de Guilherme de maneira a 

exaltar os seus feitos, em uma visão pró-normanda de Guilherme de 

Poitiers, o capelão de Guilherme da Normandia, para com seu 

patrono. Durante sua juventude, o autor atuou como guerreiro, o 

que fez com que compreende-se as ações de Guilherme não apenas por 

um viés religioso, como também militar (DAVIS, 1913, p. xv). 

Feita para ser mantida como um registro histórico dos feitos de 

Guilherme, essa obra também poderia ser lida em voz alta dentro da 

corte desse rei normando, o que serviria de inspiração e 

convencimento de seus súditos mais próximos, muitos dos quais 

eram cavaleiros que haviam lutado na Batalha de Hastings. 

O Roman de Rou, ou Romance de Rolo, de autoria do religioso 

Wace (por vezes também chamado Robert Wace), se trata de uma 

epopeia criada na Normandia, no século XII, no formato de uma 

crônica em versos – diferente das anteriores, em prosa. Nela 

consta a história de Rolo, chefe normando original do século X, 

bem como de seus sucessores até o ano de 1106. A conquista 

normanda da Inglaterra também é mencionada nesta narrativa, em um 

viés pró-normando, e com detalhes complementares, por vezes 

díspares das fontes anteriores. Ela foi feita para ser lida em voz 

alta, em refeições e comemorações, alcançando um público próximo 

à Guilherme e sua biblioteca, onde esta obra estaria (WACE, 2015, 

p. 1). Para Wace, a vitória de Guilherme é um exemplo de sua 

capacidade e da vontade divina. 

Por fim, a Crônica Anglo-Saxônica é uma coleção de vários 

manuscritos criados como calendários para ajudar a contabilizar 

a passagem do tempo e estabelecer a data correta para a celebração 

da Páscoa (GARMONSWAY, 1990, p. XVIII) e que depois se tornaram 

registros históricos e anais dos acontecimentos da história da 
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Inglaterra. Escritos entre os séculos IX-XII por religiosos e 

eruditos ingleses, mantidos em mosteiros e abadias, esses textos 

contam a história dos povos anglo-saxões que habitam a 

Inglaterra. Escrita por vários monges anônimos em abadias 

diferentes, essas fontes tinham um público restrito, qual seja, 

os próprios monges que habitavam o monastério. Os manuscritos 

apresentam os anos e os respectivos eventos que os marcaram, às 

vezes sucintamente, outras, extensamente, tendo como foco os 

feitos dos homens de importância ou os eventos naturais que 

causam grande ruína ao reino, normalmente considerados como 

sinais da ira divina. Os eventos anteriores à invasão de 

Guilherme e a sua vitória são retratados, e essa fonte 

proporciona uma possível visão dos “derrotados” sobre a ocupação 

normanda – assim como de conquistados favoráveis a seu novo jugo. 

Para os monges que compuseram essa crônica, o registro de eventos 

nos anos em que se passavam tinha outros objetivos, tais como 

compreender o que pensavam ser os desígnios divinos revelados na 

história. 

Referente ao contexto histórico em questão, trabalhamos com 

as ideais presentes tanto na Inglaterra Anglo-Saxônica do século 

XI, quanto da Normandia do século XI, e o panorama geral da 

cristandade no mesmo século.  

Referente à interrelação entre Inglaterra anglo-saxônica e 

Normandia, a conquista daquela se deu por esta no ano de 1066. A 

luta pelo trono, liderada pelo normando Guilherme da Normandia 

contra o anglo-saxão Haroldo Godwinson (1022-1066), se deu por 

motivos primariamente legais: Guilherme da Normandia alegava ser 

o descendente consanguíneo mais próximo do falecido rei Eduardo, 

o Confessor (1004-1066), enquanto que Haroldo Godwinson alegava 

que havia recebido o reino em herança no leito de morte daquele 

mesmo rei. Em um momento anterior à guerra, Haroldo havia feito um 

juramento sagrado – depositando suas mãos sob relíquias de santos 

– para Guilherme, juramento este o qual ele não cumpriu dizendo 
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que havia sido forçado a fazê-lo (ABBOT, 2009, p. 169-171). Ambos 

apresentavam argumentos favoráveis à suas causas, o que 

impossibilitou uma resolução diplomática. No mesmo ano em que a 

guerra se iniciou (1066), ela foi resolvida em uma única batalha 

campal, a Batalha de Hastings, com a vitória do lado normando pela 

morte de Haroldo Godwinson. Com isto, a coroação de Guilherme da 

Normandia como rei da Inglaterra ocorreu no Natal de 1066, na 

cidade de Londres.  

Todavia, concomitante à todas as narrativas referentes aos 

atos heroicos da cavalaria, dos feitos da guerra, das disputas 

políticas e dos debates diplomáticos, ocorriam também o discurso 

religioso para a compreensão dos eventos. Como parte central do 

pensamento do homem medieval, a religião cristã era 

constantemente relembrada na condução dos atos dos homens, e essa 

característica esteve presente também para a justificação de um 

conflito laico como o do trono da Inglaterra. 

A Inglaterra anglo-saxônica era considerada uma nação 

cristã desde o século VII, com o estabelecimento de toda uma 

hierarquia religiosa (arcebispos, bispos, padres, monges) 

obediente à Roma. A Normandia, embora tivesse sido convertida 

apenas a partir do século X, também era considerada uma região 

cristã, com especiais conexões com os movimentos das reformas 

gregorianas dos séculos X e XI84. Dessa forma, como poder-se-ia 

justificar a invasão de um povo cristão por outro dentro da 

cristandade? Seriam os motivos político-legais o suficiente para 

esta guerra? Estariam os participantes da guerra excomungados da 

participação da vida religiosa, ou haveria a possibilidade de que 

seus atos pudessem ser compreendidos também na visão religiosa? 

                                                           
84

 A Reforma Gregoriana foi uma série de movimentos de reforma e 
estabelecimento de novas medidas para o comportamento moral e a independência 
do clero para com os poderes políticos. Iniciada na metade do século XI pelo 
Papa Gregório VII, ela procurou estabelecer uma única lei canônica em todo o 
território do cristianismo, aplicando medidas como a exclusiva capacidade dos 
papas e bispos de ordenar outros sacerdotes e a obrigação do celibato aos 
padres. 
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Para respondermos isto, devemos nos atentar à um 

acontecimento que, no ano de 1066, ainda era recente e presente na 

memória dos religiosos do Ocidente medieval: o Cisma de 1054 

(DANIEL-ROPS, 2011, p. 437). Neste acontecimento, a cristandade 

medieval sofreu uma cisão entre as práticas religiosas da Europa 

Ocidental, voltadas para o papado romano, e as práticas 

religiosas da Europa Oriental e da Ásia Menor, voltadas para os 

variados patriarcados, em especial o de Constantinopla. Em um 

momento em que o Papa, por meio das reformas gregorianas, buscava 

confirmar sua primazia enquanto líder da Igreja Católica, vários 

patriarcas orientais se opuseram a essa noção e declararam-se 

independentes da autoridade papal. Entre os vários pontos de 

discussão, estava o debate acerca do papel que os reis e 

imperadores tinham para a nomeação de bispos e arcebispos em seus 

reinos: exclusividade papal ou bispos escolhidos pelos líderes 

laicos 

Este impasse e esta cisão estavam presentes ainda durante o 

ano de 1066. Vários reinos do Ocidente ainda adotavam 

comportamentos semelhantes aos dos cristãos orientais quanto à 

nomeação de bispos, qual seja, a de que reis e imperadores 

poderiam escolher esses bispos, e apenas requisitar a aprovação 

do papa para seus escolhidos. Esta característica estava 

presente no reino da Inglaterra anglo-saxônica, com a figura do 

Arcebispo Stigand da Inglaterra (figura 1), considerado 

excomungado por vários papas exatamente por ter adquirido sua 

posição através das mãos do rei e não das leis canônicas. Com uma 

possível vitória de Guilherme, a Igreja Católica viu a 

oportunidade de impedir a transformação da Inglaterra em um reino 

alinhado aos orientais cismáticos.  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  246 

 

Figura 1 – Tapeçaria de Bayeux, cena da coroação de Haroldo Godwinson pelo 
Arcebispo Stigand. Retirado de: GRAPE, 1994, p. 123.  

 

Ademais, Guilherme apresentou os argumentos jurídicos e 

lógicos que prescrevem a ocasião de uma “guerra justa”. Essas 

justificações preenchiam os pré-requisitos de justiça, pois fora 

requisitada a pedido de um suserano em resposta a um direito 

impedido – a ascensão ao trono que lhe pertencia por motivos de 

herança consanguínea – e que buscava retificar essa injustiça, 

que destruía a ordem e a paz85. O pedido foi aceito, e o Papa lhe 

enviou um estandarte abençoado (POITIERS, 1973, p. 39). e um anel 

com uma relíquia sagrada, um fio de cabelo de São Pedro, para 

demonstrar a justiça de sua causa (figura 2).  
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 José Dalmo Fairbanks Belfort de Mattos, ao tratar do conceito de “guerra 
justa” em Santo Agostinho, demonstra como a injustiça de um reino ilegítimo 
traz graves danos a paz, e como e a guerra é então necessária para o 
reestabelecimento da justiça e, consequentemente, da paz daquele reino 
(MATTOS, 1964, p. 60-61). 
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Figura 2 - Tapeçaria de Bayeux, cena com o estandarte papal. Retirado de: 
GRAPE, 1994, p. 161. 

 

A questão religiosa e política se interligavam: 

 

Nenhum desses argumentos [pela excomunhão de Stigand] 
afetava realmente a linha de sucessão na Inglaterra; mas 
o fato de Guilherme acreditar que eles o faziam, e que ele 
foi capaz de persuadir um vasto número de pessoas para 
terem essa mesma crença, se tornaria de grande 
importância quando o tempo estivesse certo (THORPE, 
1973, p. 8-9, tradução nossa).  

 

Influenciado pelo catolicismo e as reformas gregorianas 

romanas, Guilherme é considerado exemplar em suas obrigações 

religiosas. Quando desejoso de se casar com Matilda de Flandres, 

seus opositores apontaram para uma possível consanguinidade que 

os impedia. Todavia, ao invés de simplesmente oficiar seu 

casamento à revelia da autoridade da Igreja Católica, ele enviou 

embaixadores para o então Papa Leão IX, que eventualmente 
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permitiu o casamento, e o casal funda um hospital e dois conventos 

para oficializar o evento (ABBOT, 2009, p. 115). Guilherme adota 

a Trégua de Deus86 na Normandia, movimento originado na Igreja, e 

como tal possui o interesse em sua aplicação. Ademais, quando da 

invasão da Inglaterra, Guilherme possui ótimas relações com 

Roma, na figura de Alexandre II.  

A personagem de Haroldo, por outro lado, deve suportar todas 

as falhas e vergonhas que o povo inglês sofre por causa da 

invasão. Esse rei não é uma figura totalmente condenável, mas 

visto ser o perdedor de uma batalha campal, juízo divino quando 

todas as outras vias estão fechadas, as justificavas de sua 

derrota são buscadas. 

Isso é possível de se perceber quando a Inglaterra é 

conquistada por Guilherme – para a Crônica Anglo-Saxônica, tal 

evento ocorre por causa dos pecados do povo inglês, o que na 

concepção monacal significa maiores períodos de retiro, jejum, 

oração, penitência e exortação aos laicos para tentar se apagar 

tal mácula da alma coletiva inglesa. Os pecados da nação e o temor 

pelo futuro da Inglaterra são constantemente mencionados, como 

na seguinte passagem após a vitória de Guilherme em Hastings: 

 

O duque Guilherme voltou para Hastings, e ali esperou por 
algum pedido de rendição; mas quando ele percebeu que 
ninguém viria até ele, ele marchou ilha adentro com o 
resto de seu exército, junto com reforços que vieram de 
além-mar, e fustigou a região até chegar a Berkhamsted. 
Ali ele encontrou o bispo Ealdred, o nobre Edgar, o nobre 
Edwin, o conde Morcar, e os grandes homens de Londres, que 
se submeteram a ele por causa das circunstâncias, mas 
apenas depois que a depredação havia ocorrido. Foi uma 
grande tolice eles não terem se submetido antes, já que 
Deus não iria remediar a situação por causa de nossos 

                                                           
86

 O movimento da tregua Dei estabeleceria que, da noite da quinta-feira até a 
manhã de segunda-feira (em memória do tempo da Paixão e Ressurreição de 
Cristo), bem como durante os feriados e épocas religiosas (Natal, Páscoa, 
Quaresma, Pentecostes, etc.), era proibida a declaração de guerras e lutas 
“fratricidas” entre os cristãos, isentando-se apenas determinados tipos de 
guerras justificadas, assim como a defesa própria. Esse movimento encontraria 
maior sucesso na Europa cristã (CARDINI, 1989, p. 59). Conjuntamente, ocorreu 
o movimento da Paz de Deus, ou pax Dei, que procurava estabelecer certos grupos 
de pessoas, como os camponeses, os religiosos, e as viúvas e órfãos, como 
grupos protegidos que não deveriam ser atacados na guerra. 
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pecados. (THE ANGLO-SAXON CHRONICLE, 1990, p. 200, 
tradução e grifo nosso) 

 

Posteriormente, quando Guilherme volta para a Normandia, 

ele deixa alguns homens de confiança até seu retorno:  

 

O bispo Odo e o duque Guilherme [homônimo] foram deixados 
para trás, e eles construíram castelos por toda a terra, 
oprimindo ao triste povo, e as coisas foram de mal a pior. 
Deus queira que no fim tudo dê certo. (THE ANGLO-SAXON 
CHRONICLE, 1990, p. 200, tradução e grifo nosso) 

 

Haroldo não é um homem ímpio: ele é um cristão, respeita a 

Igreja, ou assim o é até o momento em que presta seu juramento para 

Guilherme de que o veria como rei da Inglaterra, e depois quebra 

esse juramento ao tornar-se rei da Inglaterra. Traição: pecado 

mortal que brada aos céus por vingança. Muito similar à situação 

de Stigand, o bispo excomungado, que jurara servir a Cristo na 

figura da Igreja, mas O trai ao exercer o bispado pelas mãos dos 

reis ingleses, e não dos papas. É o exercício de primados 

apostólicos cismáticos, que o modelo político do continente quer 

se afastar. Para os ingleses, no entanto, a posição de Haroldo é 

mais complexa, a ponto de torná-lo uma figura trágica, pois ele é 

o vassalo de dois homens, Guilherme na Normandia, que exige o 

trono, e Eduardo da Inglaterra, que lhe entrega o trono. Dois 

juramentos solenes, sagrados, porém conflitantes. Resta a 

Haroldo escolher qual deles quebrar. Mas referente às palavras 

ditas em público e ouvidas pelo juiz máximo, Deus - tal juramento 

não devia ter sido levianamente feito, e muito menos levianamente 

quebrado, característica fortemente utilizada pelas fontes 

normandas e implicitamente aceita por diversas fontes inglesas 

para explicar a futura derrota inglesa. O divino é presente na 

vida desses homens, e todas as ações possuem consequências, 

imediatas ou futuras. 

Todas essas características estão diante de Guilherme e de 

Haroldo durante o século XI, e os fatores que levarão às Cruzadas 

são também parte de seu dia-a-dia. Guardiã da moral, dos bons 
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costumes e das leis universais dos cristãos, a Igreja Católica 

observa seu conflito conforme sua ótica, procurando estabelecer 

qual dos dois lados está mais próximo de seu ideal de justiça, 

qual deles fere menos o direito natural que todos os homens devem 

seguir e o direito divino que os conversos devem obedecer – e 

procurando evitar que eles buscassem a visão dos orientais 

cismáticos.  

Hastings será portanto o juízo final de Deus, nesse caso, 

para um conflito entre aquele a quem o reino fora prometido e 

aquele que prometera ter o reino. A batalha campal, incerta, 

verdadeira alea jacta est, estabelece quem está certo e quem está 

errado quando não existe qualquer possibilidade de resolver a 

questão que não de maneira violenta, assim como Bouvines o seria 

em 1214 (DUBY, 1993, p. 87). Os participantes do evento já estão 

cientes de que Deus age através dos homens no campo de batalha, 

pois quando Haroldo recebe a última tentativa diplomática de 

Guilherme para resolver o conflito, logo antes da batalha, 

Guilherme de Poitiers assinala: 

 

Ele [Guilherme] estava bem convencido que era Haroldo 
quem seria morto, pois ele era o homem menos corajoso e a 
sua causa não era justa. Então Haroldo levantou seu rosto 
aos céus e exclamou: ‘Deixai Deus decidir hoje onde a 
justiça se encontra entre Guilherme e eu!’ Ele estava tão 
cego por seu desejo pela realeza e, em sua temerária 
presa, tão absorto do mal que estava causando que, para 
sua ruína, ele aceitou sua própria consciência como o 
verdadeiro árbitro de seu destino (1973, p. 47, tradução 
e grifo nosso). 

 

A causa de Haroldo é considerada injusta pelo papado, vista 

a já bem estabelecida ideia de guerra justa defendida por Santo 

Agostinho de Hipona e Isidoro de Sevilha (MATTOS, 1964, p. 59; 65) 

e já incorporada à Igreja no século XI. Deveras, a Crônica de 

Guilherme de Poitiers aponta a condução da Igreja Católica 

referente à guerra de Guilherme nesse período: 
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Neste tempo o trono de São Pedro estava ocupado pelo Papa 
Alexandre, um homem digno de ser obedecido a por todos. 
[...] Ele não transigia com homem algum e, ao redor do 
mundo, onde quer que seu poder alcançasse, ele travava 
guerra contra o pecado. 
[O] Duque Guilherme contou ao Papa o que ele planejava 
fazer e pediu pelo seu apoio. Como um símbolo de sua 
aprovação e como um mandado de São Pedro o Papa enviou a 
ele seu estandarte, atrás do qual ele podia marchar com 
toda confiança contra seu inimigo (1973, p. 39, tradução 
e grifo nosso). 

 

 Guilherme e o Papa Alexandre II entram em comum acordo de 

que a invasão de Inglaterra é por uma razão legítima, feita para 

adquirir aquilo que lhe é por direito de herança. Se Haroldo a 

mantém, a paz do reino da Inglaterra periga, porque ele não é o 

líder estabelecido por Deus, aquele que devia sentar-se ao trono, 

e de suas ações egoístas muitos males virão aos anglo-saxões – a 

guerra, ação de exceção para restabelecimento da ordem, é o 

último meio possível. As boas relações que o papado exerce com a 

Normandia também são importantes para a decisão, e o distante 

Haroldo, com uma Inglaterra onde um bispo excomungado atuava à 

revelia de Roma, é uma preocupação constante em uma Igreja que 

busca implementar as reformas gregorianas centralizadoras.  

Talvez a única condenação possível para a causa de Guilherme 

seja o tempo em que a exerce: adepto da tregua Dei, Hastings cai 

durante um sábado, período de recolhimento. Mas, se essa 

condenação é levantada – nenhuma das fontes a menciona, mesmo a 

Crônica Anglo-Saxônica, cujos escritores talvez não conhecessem 

tal recente trégua –, provavelmente o é apenas pelo lado inglês, 

lado que já contava com o excomungado Stigand, e, portanto, que 

não possuía validade alguma. 

Dessa forma, entendemos como as fontes normandas procuram 

demonstrar o caráter de Guilherme como que em contraposição ao de 

Haroldo: o de um cristão verdadeiramente fiel ao cristianismo (na 

figura do Papa) contra um irmão cristão que, todavia, agiu 

contrário à fé ao se tornar perjuro – ter mentido em seu juramento 

– e que se aproxima dos cismáticos orientais ao permitir a 
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existência de um arcebispo excomungado, na figura de Stigand. 

Quando próximos da Batalha de Hastings, compreendemos então 

porque Wace se debruça sobre a forma como cada exército se prepara 

para o conflito: 

 

Ouvi dizer que na noite anterior à batalha, os ingleses 
estavam muito alegres, rindo e se divertindo. Durante 
toda a noite comeram e beberam, sem dormir. [...] mas os 
normandos e os franceses ficaram a noite toda em oração, 
estando muito a sério. Eles confessaram seus pecados, e 
se acusaram para os sacerdotes; [...] (WACE, 2015, p. 
155-157, tradução nossa). 

 

Estas respectivas visões, laica contra sacra, serão 

reforçadas novamente quando do próprio grito de guerra dos 

combatentes: “Os normandos gritaram <<DEX AIE>> [Deus nos 

ajude!], os ingleses gritaram <<UT>> [Fora!]” (WACE, 2015, p. 

191, tradução nossa). 

Em conclusão, observamos que a invasão da Inglaterra no ano 

de 1066 possuiu justificações religiosas concomitantemente às 

justificações legais e políticas. Dentro de uma sociedade onde a 

religião ocupa um papel central na identidade individual e 

social, as narrativas normandas buscaram aproximar sua posição 

política e militar com as ideias de justiça e favorecimento 

divino presentes no pensamento cristão. Pautados por uma 

preocupação com o afastamento do cristianismo anglo-saxão para 

com a autoridade papal, bem como na interrelação então existente 

entre os laços sociais e religiosos – em referência ao juramento 

de Haroldo – a intervenção militar promovida pelos normandos foi 

proposta como uma reorientação para os desígnios divinos, ao 

invés de uma mera atividade secular de conquista militar. 
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Neste trabalho apresentamos alguns apontamentos teórico-

metodológicos acerca da guerra e expansão territorial realizada 

pelo rei Fernando III de Castela e Leão (1217-1252). Objetivamos 

uma análise das ações expansionistas do monarca a partir das 

ideologias de guerra justa e guerra santa, investigamos como 

essas ideias cristãs contribuíram para a unificação política, 

religiosa e territorial durante o seu reinado. O desenvolvimento 

de uma ideologia bélica ao longo da Idade Média foi determinante 

para a forma de organização política e social daquela sociedade 

e, consequentemente, para o processo de Reconquista territorial 

realizado pelo monarca. Assim, para atingirmos o objetivo 

proposto, evidenciamos os referenciais teóricos necessários 

para o desenvolvimento da pesquisa, como as definições de 

ideologia, guerra justa, guerra santa, Reconquista e da guerra 

medieval. Em seguida, identificamos as crônicas hispânicas como 

fontes que podem ser utilizadas pelo historiador para analisar a 

influência da ideologia bélica na justificação e legitimação dos 

conflitos durante as conquistas de Fernando III. Entre essas 

fontes destacamos a Crónica Latina de los Reyes de Castilla; a 

Primeira Crónica General de España e a Crónica de Veinte Reyes. 

Além desses documentos, apresentamos um possível caminho 

metodológico para a análise documental a partir de autores como 

Leonardo Funes (1997), Gabrielle M. Spiegel (1999) e Sophia 

Menache (2006). 

 

Palavras-Chave: Fernando III; Guerra Justa; Guerra Santa. 
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GUERRA JUSTA E GUERRA SANTA NA EXPANSÃO TERRITORIAL DE FERNANDO 

III (1217-1252): ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 

  

Introdução 

 

 Na primeira metade do século XIII o monarca de Castela e 

Leão, Fernando III foi responsável pela maior ampliação 

territorial realizada pelos cristãos durante o processo da 

Reconquista. Em fins de seu reinado (1252), quase todo o 

território de al-Andaluz estava sob domínio direto dos cristãos, 

com exceção do reino de Granada que mantinha-se como reino 

vassalo do rei.  

 Em seu seus enfrentamentos com os muçulmanos, Fernando III 

utilizou-se de uma justificação teórico-religiosa para a 

realização das campanhas militares. Tais justificações faziam 

parte de um contexto sociocultural mais amplo do que aquele que 

abrangia apenas a Península Ibérica. E é nesse contexto que se 

encontra a formação e desenvolvimento de uma ideologia bélica ao 

longo de toda a alta Idade Média. 

 A influência religiosa na construção dessa ideologia de 

guerra resultou na elaboração de dois conceitos fundamentais que 

iriam normatizar todo o enfrentamento entre cristãos e 

muçulmanos: guerra justa e guerra santa. No presente trabalho 

temos como objetivo apresentar esses conceitos como instrumentos 

de análise da guerra de Reconquista na Península Ibérica 

medieval. Somada à ideia de guerra justa e guerra santa, 

acrescentamos a de Reconquista. Essa tríade conceitual permite 

entendermos os enfrentamentos, bem como os resultados obtidos 

por Fernando III, durante o seu reinado. 

 O conceito de ideologia utilizado no presente texto baseia-

se na concepção de Georges Duby, em seu texto História Social e 

Ideologia das sociedades (1995). Nessa obra, o conceito de 

ideologia é empregado de forma ampla, em que o autor busca separa-
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lo das conotações pejorativas desenvolvidas ao longo do tempo. 

Para Duby (1995) entende-se por ideologia “[...] um sistema 

(possuindo sua lógica e rigor próprios) de representações 

(imagens, mitos, idéias ou conceitos, segundo a ocasião) dotado 

de uma existência e de um papel histórico no seio de uma dada 

sociedade” (DUBY, 1995, pp. 132-133).  

 O historiador militar espanhol, Francisco García Fitz, 

entende ideologia de uma forma próxima ao que apresenta Georges 

Duby, e explica que: “qualquer ideologia se caracteriza por sua 

capacidade para oferecer a sociedade que a contraiu uma 

representação global de seu dever histórico, integrando passado, 

presente e futuro em uma dinâmica e evolução coerente” (GARCÍA 

FITZ, 2009a, p. 150). 

 Francisco García Fitz (2009) explica as três funções que as 

ideologias desempenhavam na sociedade medieval hispânica. 

Primeiro, as ideologias bélicas de guerra justa, guerra santa e 

jihad forneciam à população um sentido para sua história. 

Partindo das representações do passado - o antigo reino visigodo 

- concebiam a ideia de que foram despossuídos de suas terras de 

forma injusta e violenta pelos muçulmanos, assim cada geração 

tinha de cumprir a missão de lutar pela restauração da herança 

perdida. Essas ideologias apresentavam a essas sociedades um 

passado desejável, um presente que apesar de doloroso, levaria a 

um futuro cheio de esperança. Em segundo plano, essas ideologias 

funcionavam como sistemas de representações que proporcionavam 

justificações aceitáveis para as condutas cotidianas das 

pessoas. Um objetivo superior, justo e bendito para lutar contra 

seus adversários. E, por fim, elas forneciam a sociedade uma 

identidade, além de reforçar ou criar uma legitimidade política 

de qualquer monarquia ou governo que estivesse disposto a liderar 

uma luta contra o inimigo, no caso, o islamismo (GARCÍA FITZ, 

2009a, pp. 150 e 151). 
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Conceitos bélicos cristãos: Guerra Justa, Guerra Santa e 

Reconquista 

 

 Delimitado teoricamente o conceito de ideologia, iniciamos 

a nossa definição das ideias que colaboraram no processo de 

expansão territorial realizado por Fernando III. Iniciamos pelo 

conceito de guerra justa. Formulado ao longo da Alta Idade Média, 

surgiu como uma necessidade de justificar os conflitos militares 

realizados pelos cristãos. O primeiro autor cristão a elaborar 

esse conceito foi Santo Agostinho de Hipona. A partir da 

concepção da inevitável falibilidade do homem, atribuido ao 

pecado original, este pensador encontra na natureza humana e na 

vulnerabilidade do homem frente ao mal, a justificação para a 

guerra. Sendo o homem fruto do pecado original e, portanto, 

imperfeito, a guerra passa a ser algo consubstancial à sua 

própria natureza: 

 

Ora esta guerra jamais teria existido, se a natureza 
humana tivesse persistido pelo seu livre arbítrio na 
rectidão em que foi criada. Mas agora, ela que, feliz, não 
quis ter a paz com Deus – infeliz, está em guerra consigo 
própria e, embora seja este um mal calamitoso, este mal é, 
todavia, melhor do que os primórdios desta vida. 
Realmente, é melhor combater contra os vícios do que por 
eles ser dominado sem combate. É melhor, digo eu, a guerra 
com a esperança duma paz eterna do que o cativeiro sem 
pensamento algum de libertação (SANTO AGOSTINHO, A 
Cidade de Deus, Liv. XXI, cap. XV, p. 2180). 

  

 Assim, a guerra, como algo inevitável ao homem, por ser 

fruto do pecado, torna-se a ferramenta para combater os vícios e 

estabelecer a ordem de volta à sociedade. Ora, se os homens trazem 

em si um mal que é inevitável, que esse mal seja utilizado para 

algo virtuoso como a busca pela paz.  

 O conceito de guerra justa havia de passar por mais algumas 

alterações e principalmente complementações por parte da Igreja 

Cristã e seus pensadores. Isidoro, bispo de Sevilha, em sua obra 

Etimologias, deu continuidade à ideia de justificação da guerra 
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ao definir como justa “aquela que se realiza por prévio acordo, 

depois de uma série de feitos repetidos ou para expulsar ao 

invasor”87 (SAN ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, L. XVIII, I, p. 

1215). 

 A partir do século IX outro conceito passa a ser propagado 

pela Igreja: o de guerra santa. Os primeiros passos rumo à 

sacralização da guerra ocorreram com as chamadas segundas 

invasões, nos séculos IX e X. A Igreja viu-se pressionada por 

todos os lados, a guerra se converteu em uma necessidade. Criou-

se a ideia de que a morte em combate poderia ser um caminho para a 

salvação eterna, passando a guerra a ser considerada como um ato 

que conferia bens espirituais aos combatentes.  

 De suma importância para esse processo de santificação da 

guerra foi a declaração do Papa Leão IV (847-855) ao afirmar a 

salvação de todos os cristãos que lutassem a guerra contra os 

sarracenos no Mar Mediterrâneo. O primeiro e fundamental passo 

foi dado. Morrer em batalha lutando contra os infiéis se 

convertia em forma de salvação e o homicídio em um meio para a 

redenção dos pecados (GARCÍA FITZ, 2010, pp. 141-143). 

 Em fins do século XI a Igreja lançou mão das ideias de Santo 

Agostinho e Isidoro de Sevilha, referentes à guerra para reclamar 

um território que julgava seu por direito. No ano de 1095, o papa 

Urbano II declara guerra aos muçulmanos na Terra Santa88. 

Utilizando-se do poder adquirido pela Igreja ao longo da Alta 

                                                           
87

 No original: “Guerra justa es la que se realiza por previo acuerdo, después 
de una serie de hechos repetidos o para expulsar al invasor”. San Isidoro de 
Sevilla. Etimologia. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2004, p. 1217.  
88

 No tocante ao processo que levou à proclamação da Primeira Cruzada, podemos 
apontar alguns fatores que convergem aos da guerra justa e guerra santa. O 
Império Romano dominou por muito tempo a região de Jerusalém. E com a conversão 
de Constantino, em 312, o Império Romano passou a ser cristão. Com a morte do 
imperador Teodósio, em 395, o Império Romano se dividiu definitivamente entre 
Oriental e Ocidental. Após a queda do Império ocidental romano, o do Oriente 
prosseguiu, tendo como capital Constantinopla e governando grande parte do 
Oriente, inclusive a Palestina. No ano de 614, os Persas tomaram Jerusalém no 
reinado do monarca Cosroes o Khusro II. O Império Bizantino recuperou a cidade 
de Jerusalém, ainda que por pouco tempo, no governo de Heraclio (610-641), mas 
a perdeu para o islã em 638, e os cristãos só voltaram a recuperá-la em 1099, no 
final da Primeira Cruzada (NICHOLSON, 2006, p. 32 - 33). 
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Idade Média, o sumo pontífice conclama a todos os cristãos e, 

principalmente, aos senhores da guerra a lutarem pela Igreja na 

Terra Santa e recuperar Jerusalém em uma guerra santa desejada e 

inspirada por Deus.  

 Os ideais de guerra justa e guerra santa aplicados no 

contexto da Primeira Cruzada (1095-1099) foram igualmente 

incorporados ao longo processo da Reconquista Ibérica. Antes de 

iniciarmos a análise acerca da Reconquista como justificação 

ideológica, faremos uma breve justificação acerca da utilização 

desse conceito. De acordo com Miguel A. Ladero Quesada (2010), o 

termo Reconquista é um neologismo formado nos finais do século 

XVIII e tem sido o núcleo principal da interpretação da história 

espanhola relativa ao processo de recuperação territorial levado 

a cabo pelos cristãos na Península Ibérica (2010, p. 26).  

 Em fins do século XIX e início do século XX, há uma 

recuperação do conceito de Reconquista identificando a luta dos 

hispânicos frente aos muçulmanos como o elemento principal da 

formação da identidade espanhola. Assim, o termo Reconquista 

tornou-se um dos principais mitos originários do nacionalismo 

espanhol, utilizado até mesmo por general Franco para 

identificar o seu governo como uma “reconquista” contra os 

comunistas que há havia tomado e subjugado a nação espanhola. 

 A desvinculação do termo das ideias nacionalistas começou a 

ser posta de lado a partir dos trabalhos de Abilio Barbero e 

Marcelo Vigil no final da década de 1960 e início da década de 

1970. Atualmente, a utilização do termo pode ser criticada devido 

à sua formação anacrônica e às cargas ideológicas que pode 

transmitir. Entretanto, uma nova forma de se pensar o conceito de 

Reconquista é apresentado pelo historiador contemporâneo García 

Fitz (2009), que o emprega sem nenhuma conotação ideológica. A 

sua utilização na historiografia moderna ocorre apenas pela sua 

capacidade de neutralizar no tempo um processo de expansão 

territorial protagonizado pelos reinos cristãos peninsulares à 
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custa da Al-Andaluz durante a Idade Média (GARCÍA FITZ, 2009, p. 

152).  

 O historiador Derek Lomax define Reconquista como a 

passagem do poder político das mãos muçulmanas para as mãos dos 

cristãos durante os anos de 711 a 1492 (LOMAX, 1984, p.9-10) 89. 

Para Julio Valdeón Baruque, o termo Reconquista 

 

[...] se refere à atividade militar desenvolvida pelos 
combatentes cristãos ao longo dos diversos séculos da 
Idade Média, com a finalidade de recuperar todos aqueles 
territórios que caíram, durante as primeiras décadas do 
século VIII, em poder dos invasores muçulmanos 
procedentes das terras ocidentais do norte da África

90
 

(VALDEÓN BARUQUE, 2006, p. 9). 

 

Justificada a utilização do conceito de Reconquista, 

adentremos na especificidade da incorporação da ideia de 

sacralidade e justiça da guerra cristã nos reinos hispânicos 

medievais. 
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 Em sua obra La Reconquista, Derek Lomax faz um resgate historiográfico a 
respeito da utilização desse termo, apresentando a sua utilização pelos 
espanhóis durante a Idade Média, porém de maneira artificial, como um ideal 
dos cristãos hispânicos após 711. A sua consumação de forma positiva conservou 
tal termo como uma tradição historiográfica que passou por várias fases, até 
chegar a sua forma neutra que aqui utilizamos. No século XIX, fomentou-se que 
todas as atividades cristãs durante esse período foram exclusivamente pelo 
desejo de reconquistar sem nenhuma característica altruísta. Para Lomax, um 
“absurdo” fomentado pelo movimento romântico e a “decadência” intelectual da 
Espanha no século XIX o que gerou uma reação em 1900, que de modo geral acabou 
por denegrir os aspectos do conceito. Todavia, uma reação mais refinada a essa 
ideia romântica de reconquista foi a teoria originada entre os historiadores 
da Institución Libre de Enseñanza, da qual fizeram parte importantes 
historiadores como Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz e Américo Castro. Surgiu 
depois o termo Reconquista como um desejo de recuperar a herança perdida dos 
visigodos ao afirmarem que a religião contemplada como fanatismo religioso se 
havia convertido em dos motivos principais da Reconquista. Essa interpretação 
seguiu recebendo adeptos, porém foi perdendo seu prestígio pouco a pouco 
devido às mudanças na orientação das pesquisas históricas (LOMAX, 1984, p.10-
12). Para mais informações acerca de tal debate historiográfico, consultar o 
artigo de García Fitz: La Reconquista: un estado de la cuestión. In: Clio & 
Crimen, nº6, 2009, p.142-215 assim como: VEREZA, Renata. Reconquista: 
conceito polissêmico. In: Anais do I Encontro de História Militar Antiga e 
Medieval. Rio de Janeiro, 2011. p. 40 – 53. 
90

 No original: [...] se refiere a la actividad militar desarrollada por los 
combatientes cristianos a lo largo de los diversos siglos de la Edad Media, con  
la finalidad de recuperar todos aquellos territorios que cayeron, durante las 
primeras décadas del siglo VIIII, en poder de los invasores musulmanes 
procedentes de las tierras occidentales del norte de África (VALDEÓN BARUQUE, 
2006, p. 9). 
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 Quando ocorreu a invasão muçulmana, no ano de 711, tais 

povos já possuíam uma conduta guerreira e expansionista com bases 

extremamente seguras em sua religião. A yihad 91 ou jihad islâmica 

era – e continua a ser – um dever coletivo de expandir e levar o 

conhecimento do islã a todos os infiéis, se necessário, pelo uso 

da violência. Isso lhes propiciou uma ampla vantagem inicial, 

porque possuíam uma concepção de guerra que encontrava apoio na 

religião. Os cristãos, ao contrário, tiveram que construí-la 

durante séculos.  

Quando os muçulmanos, impulsionados por essa obrigação do 

jihad, conquistaram grande parte da Península Ibérica, na 

maioria dos casos não o fizeram pelo derramamento de sangue, mas 

sim se utilizando do expediente de pactos. Conforme Miguel Ángel 

Ladero Quesada, esse sistema era regulado pela religião 

muçulmana, no qual se dava a oportunidade ao inimigo derrotado – 

cristão ou judeu – de manter seu regime econômico, tributário e 

até mesmo religioso, caso reconhecessem a superioridade do islã 

mediante o pagamento de tributos aos califas. Desta maneira, 

muitos aristocratas cristãos conseguiram conservar 

propriedades, rendas e até mesmo formas de participações no poder 

(LADERO QUESADA, 2010, p. 21).  

Maria Pérez de Tudela Velasco (2007) explica que a política 

muçulmana de oferecer um pacto, no momento da invasão, aparentava 

ser uma proposta tentadora, porém ressalta que, ao aceitarem 

esses acordos, os cristãos não possuíam a noção de que tais pactos 

fixados não podiam ser desfeitos. Não sabiam que para os 

muçulmanos as terras conquistadas adquiriam um caráter sagrado, 

porque seriam terras “dadas por Alá aos seus combatentes”. Essa 

concepção religiosa fazia com que esses homens lutassem de forma 

veemente para manter as fronteiras conquistadas. Dessa forma, as 

gerações cristãs posteriores compreenderam que os pactos eram 
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 A palavra em árabe analisada por uma conotação religiosa de guerra contra o 
infiel e de expansão da religião islâmica, pode ser traduzida como “esforço no 
caminho de Deus” (LADERO QUESADA, 2010, p. 19). 
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irreversíveis, e que a permanência no meio sociocultural árabe 

criava, na realidade, uma situação de marginalidade. Diante 

dessa realidade, só lhes restavam três escolhas: a aceitação 

diante da sociedade como um grupo marginal, a conversão à fé 

muçulmana ou a busca por refúgio no exílio (TUDELA VELASCO, 2007, 

p. 8-10). 

Os pactos firmados adquiriam o mesmo caráter sagrado dos 

territórios conquistados. A quebra do acordo era um motivo para a 

aniquilação total do inimigo, ou seja, da mesma forma que o islã 

possibilitava a assinatura de um acordo, também punia com a morte 

aqueles que o quebrassem. Essa atitude explica a relação entre 

cristãos e muçulmanos ao longo de todo o processo da Reconquista, 

especialmente durante os séculos XII e XIII, momento de maior 

avanço das forças cristãs sobre os territórios ocupados pelos 

muçulmanos (TUDELA VELASCO, 2007, p. 11). 

A compreensão da necessidade do uso da força para recuperar 

o território perdido levou à elaboração de um “jihad cristão”, ou 

seja, de uma ideologia que justificasse o uso da força e da 

violência na recuperação de um território que por direito 

pertencia aos cristãos. Tal justificação teria como base 

principal a ideia de recuperação de um direito perdido, algo que 

já havia sido legitimado no pensamento cristão desde Santo 

Agostinho e Isidoro de Sevilha.  

A Reconquista encontra, portanto, fundamento na ideia 

cristã de guerra justa. Para os cristãos ibéricos tratava-se da 

recuperação da herança visigoda que por direito lhes pertencia. A 

ideia de hereditariedade legitimava a luta pela recuperação 

política e jurídica do antigo território visigodo. Há ainda um 

segundo elemento justificador: a eliminação do mal, ou seja, dos 

infiéis, o que qualifica a Reconquista como uma guerra santa.                  

 Segundo Francisco García Fitz, para alguns historiadores a 

ideia de guerra santa na Península Ibérica é anterior ao século 
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XI92, enquanto que para outros, o conceito chegou às terras 

hispânicas nesse século devido às cruzadas. A pouca documentação 

existente carece de uma análise mais aprofundada, mas para o 

autor, há evidências suficientes para se afirmar que nos reinos 

cristãos peninsulares desenvolveu-se, desde muito cedo, a ideia 

de que a guerra contra Al-Andaluz era uma luta pela recuperação da 

Igreja abatida e humilhada (GARCÍA FITZ, 2009, p. 179; 182). 

Ainda na visão de García Fitz, existem algumas 

diferenciações entre a luta cruzadista e o movimento 

reconquistador ibérico: 

 

[...] se a Reconquista se apresenta como um modo de 
interpretação primitivo e autóctone da guerra contra o 
Islã, na qual o povo é protagonista de uma empresa de 
salvação coletiva, encabeçada pelos monarcas e destinada 
a recuperar a pátria e a Igreja perdida, a Cruzada 
representa um modelo de interpretação mais tardio – 
surgiria a finais do século XI –, no qual a salvação se 
estende a uma escala individual, liderado pelos 
pontífices e destinado a procurar um objetivo universal 
que abrange o conjunto da cristandade

93
 (GARCÍA FITZ, 

2009, p. 182). 
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 De acordo com García Fitz, autores como Goñi Gaztambide defendem a ideia de 
que as guerras na Península Ibérica, anteriores ao século XII e contra os 
muçulmanos, já possuíam características religiosas, o que permitiu ao autor 
identificar como uma guerra santa. Esse pensamento está presente em sua obra: 
GOÑI GAZTAMBIDE, José: Historia de la bula de cruzada em España. 2 vols., 
Vitória, 1958. A obra de Ladero Quesada também analisa a guerra santa na 
Península Ibérica como um processo anterior às Cruzadas. Para este autor, já 
existiam justificações religiosas na hispania no ano de 1064 no assédio a 
Barbastro LADERO QUESADA. M. A. España: Reinos y Señorios Medievales. 
Lecturas sobre la España Histórica. Madrid, 1998, p.11-69. Ou ainda Bronisch, 
que analisou, nas atividades guerreiras visigodas, características 
religiosas que se mantiveram nos reinos cristãos posteriores mesmo diante da 
invasão islâmica. Para o autor, herdaram uma noção sacralizada das atividades 
bélicas que estavam presentes nos visigodos. BRONISCH, Alexander P. 
Reconquista y Guerra Santa. La concepción de la guerra em la España cristiana 
desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2007. 
93

 [...] si la Reconquista se presenta como un modo de interpretación primitivo 
autóctono de la guerra contra el Islam, en la que el pueblo es protagonista de 
una empresa de salvación colectiva, encabezada por los monarcas y destinada a 
recuperar la patria y la Iglesia perdidas, la Cruzada representa un modelo de 
interpretación más tardío – surgiría a finales del siglo XI -, en el que la 
salvación se entiende a escala individual, encabezado por los pontífices y 
destinado a procurar un objetivo universal que involucra al conjunto de la 
Cristiandad (GARCÍA-FITZ, 2009, p.182). 
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Considerações Finais 

  

 A guerra contra o islã na Península Ibérica firmou-se na 

ideia de uma confrontação inspirada e dirigida por Deus, cujo 

resultado dependia da vontade divina. Uma das mais famosas 

batalhas campais medievais foi a de Las Navas de Tolosa, de 1212, 

liderada pelo rei de Castela Alfonso VIII. Acredita-se que a 

vitória dos cristãos nessa batalha marcou o início da derrota 

definitiva muçulmana na Península Ibérica. Todavia, tal sucesso 

só foi possível – segundo as crônicas – devido a um enviado 

divino. O caminho pelo desfiladeiro que levava à Navas de Tolosa 

estava bloqueado pelos muçulmanos. No momento em que os nobres 

estavam reunidos com Alfonso VIII para decidirem os rumos da 

cavalgada sem cair na armadilha do inimigo, Deus enviou, na forma 

de um pastor, um anjo que lhes ensinou um caminho alternativo. 

Segundo o anônimo cronista, o caminho misterioso permitiu aos 

cristãos surpreender os muçulmanos:  

 

[…] Enviou então Deus sob a aparência de pastor um homem 
que, falando em particular com o rei glorioso, prometeu-
lhe que indicaria a quem ele ordenasse um lugar muito 
próximo por onde todo o exército pudesse atravessar sem 
perigo os altíssimos montes. […] Acredita-se pelos que 
julgam com retidão que não era ‘um homem comum’, senão um 
espirito bem aventurado, que, em tanta angustia, ajudou o 
povo cristão

94
 (CRÓNICA LATINA DE LOS REYES DE CASTILLA, 

1999, p. 52). 

 

O mesmo acontecimento é narrado na Crónica de Veinte Reyes: 

 

Chegou um homem bom pela misericórdia de Deus, semelhante 
a um pastor, que exigia a presença do rei com urgência. 
Mas como quer já um pastor semelhante, certo que era anjo 
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 Envió entonces Dios bajo la apariencia de pastor a uno que, hablando en 
privado al rey glorioso, le prometió que indicaría a quien él ordenara un lugar 
muy cercano por donde todo el ejército pudiese atravesar sin peligro los 
altísimos montes. [...] Se cree por los que juzgan con rectitud que no era “un 
puro hombre”, sino alguna virtud divina, que, en tanta angustia, ayudó al 
pueblo cristiano (CRÓNICA LATINA DE LOS REYES DE CASTILLA, 1999, p.52). 
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enviado por Deus
95

 (CRÓNICA DE VEINTE REYES, 1991, p. 
283). 

 

 Em tais passagens, fica evidente que para os cristãos, a 

intervenção divina foi o fator decisivo na vitória da Batalha de 

Las Navas de Tolosa. A luta por um direito – o território cristão 

ocupado – e o combate contra o mal – os muçulmanos – definiram a 

Reconquista como uma guerra justa e santa.  

 Fernando III utilizou-se desses esquemas ideológicos para 

justificar as suas campanhas. Por meio delas o monarca expandiu, 

mais do que qualquer outro rei cristão, seu território na 

Península Ibérica. Em 1217, havia herdado o reino de Castela, com 

aproximadamente 153.000 km²; em 1230, se somaram os 100.000 km² do 

reino de Leão. Em sua política de expansão e consolidação 

territorial, agregou outros 104.000 km², uma extensão cinco vezes 

maior do que a conquistada por Jaime I, de Aragão, no mesmo 

período (GONZÁLEZ apud RODRÍGUEZ LÓPEZ, 1994, p. 137). 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDUTA IDEAL DO MERCADOR SEGUNDO 

BENEDETTO COTRUGLI (1416-1469) 

Liliana Grubel Nogueira – PPH/LEM/UEM / CAPES/CNPq 

Jaime Estevão dos Reis – DHI/PPH/LEM/UEM (Orientador) 

 

Na presente comunicação buscamos refletir sobre a conduta moral e 

civil que deve ser seguida pelos mercadores medievais, no manual 

intitulado Libro de l’arte de la mercatura de Benedetto Cotrugli 

(1416-1469). Este manual de mercador é a fonte da nossa pesquisa 

de Mestrado em andamento. Temos duas edições: a primeira, uma 

versão crítica, com base em um manuscrito que foi descoberto 

recentemente, publicada em italiano pela Ca’Foscari University 

Press, em 2016;  a segunda, é a edição em inglês traduzida por John 

Francis Phillimore, publicada em 2017. Esta edição é 

particularmente importante para nossa investigação, pois 

apresenta ensaios acadêmicos que contextualizam o trabalho de 

Benedetto Cotrugli, trazendo maior clareza não apenas em relação 

à atuação do autor em sua época, como à própria estruturação deste 

manual. Suas obras são consideradas de grande relevância no 

âmbito literário e profissional na esfera comercial de fins da 

Idade Média. De um lado, ele foi um personagem influente no ditame 

das práticas comerciais e de navegação. De outro, foi um filósofo 

humanista que dedicou grande parte da sua vida na composição de 

obras de interesse cultural. A partir da análise da fonte e do 

diálogo com a historiografia relativa ao mercador na Idade Média, 

especialmente, ao mercador italiano, isto é, das republicas 

italianas, buscamos entender a conduta definida como ideal por 

Benedetto Cotrugli em seu manual.  

 

Palavras-chave: Conduta; Mercadores; Benedetto Cotrugli.  

 

 

 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  270 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A CONDUTA IDEAL DO MERCADOR SEGUNDO 

BENEDETTO COTRUGLI (1416-1469) 

 

Introdução  

Até hoje podemos encontrar em várias prateleiras livros que 

argumentam sobre como obter sucesso nos negócios. Todavia, não é de 

hoje que eles vêm sendo produzidos para o auxílio daqueles que querem 

prosperar por meio desta "arte".  O manual Libro de l'arte de la 

mercatura é uma prova disso. No entanto, não podemos comparar esta 

obra escrita nos finais da Idade Média (século XV) com o livro Art 

of the Deal escrito por Donald Trump no século XX, por exemplo. 

Para Benedetto Cotrugli não havia Trump e, inclusive, ele chama a 

atenção para o fato de que um comerciante que se preze não se 

envolve em assuntos políticos. Segundo ele, são áreas 

inconvenientes e perigosas. Mercador e humanista procurava 

combinar as virtudes de um cidadão comum às virtudes gregas e 

romanas, que foram revigoradas pelos renascentistas, sendo os 

italianos pioneiros, nos inicios da modernidade (FERGUSON apud 

COTRUGLI, 2017, p. 3). 

É preciso analisar as obras de Benedetto Cotrugli de acordo 

com o contexto histórico no qual se inserem. O documento é 

monumento, pois exprime o poder que uma sociedade do passado 

possui sobre a memória do futuro. Devemos respeitar suas 

especificidades tomando cuidado para não sermos anacrônicos e 

usarmos conceitos que não cabem a determinadas épocas, mesmo 

sabendo que somos frutos do nosso tempo e sofremos diversas 

influências dele na hora de narrar um acontecimento histórico 

(BURKE, 2015, p. 158-159).  

É tarefa do historiador, interpretar de forma coerente e 

crítica os documentos. Para tanto, é preciso ter a delicadeza e o 

cuidado de saber que eles são permeados por vários fatores, 

porque nós, como historiadores, não podemos tratar o documento 

com mero fetiche e não podemos ser simplesmente acumuladores de 

dados, mas temos que ter em mente que o fazer historiográfico deve 
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ter por essência esse afã de renovar o seu sentido, em que devemos 

utilizar nosso senso crítico buscando entender o importante 

papel por nós desempenhado naquilo que produzimos para a 

sociedade (MITRE, 2003).  

Quando jovem Benedetto Cotrugli estudou na Universidade de 

Bolonha, na Itália, no entanto, com tristeza diz que em meio a 

esses estudos filosóficos que ele tanto amava, por destino e má 

sorte, teve de se fazer um comerciante depois da morte do seu pai. 

Assim, obrigado a seguir os caminhos mercantes, deixou de lado os 

estudos filosóficos aos quais sempre havia se dedicado, voltando 

a dirigir os negócios da sua família em Ragusa (atual Dubrovnik, 

na região da Croácia, fig.1) (FERGUSON apud COTRUGLI, 2017, p. 

4).  

 

 

Figura 1: Mapa da atual Croácia. Disponível em: 
http://coisasqueamamos.com/wp-

content/uploads/2016/07/mapa.png. Acessado em: 
11/07/2018. 

 

Vendo o baixo nível intelectual dos mercadores, Cotrugli 

sentiu que havia a necessidade de escrever um manual contendo 

instruções para a educação mercantil formal. No entanto, ele 

procurava vias para elevar não somente o padrão educacional 

comercial, mas também o status dos negócios (FERGUSON apud 

COTRUGLI, 2017, p. 4).  

http://coisasqueamamos.com/wp-content/uploads/2016/07/mapa.png
http://coisasqueamamos.com/wp-content/uploads/2016/07/mapa.png
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Destarte, logo na introdução do seu manual argumenta que, 

vendo toda essa profissão desorganizada, fez uma promessa a si 

mesmo dizendo que iria pegar na pena e escrever um tratado inédito 

para que tal arte fosse executada com dignidade e honra. 

Oferecendo nele instruções, axiomas saudáveis e eliminando os 

erros e abusos que reduziam esta profissão, tão cara e essencial, 

em uma verdadeira piada, sem fé e licenciosa diante daqueles que 

deveriam ter modéstia e compromisso com a própria humanidade. 

Dessa forma, ele resolveu escrever sobre a arte do comércio, 

fazendo assim, um serviço para muitos, porque seus escritos se 

eternizariam auxiliando os mercadores a negociar sem desagradar 

a Deus e ao próximo (COTRUGLI, 2017, p. 24).  

O contexto histórico em que ele se encontrava para fazer 

tais afirmações era de grandes transformações culturais da 

sociedade que vivera no decorrer do século XV, especialmente, na 

região da Itália. Diante da tamanha complexidade que o comércio 

estava adquirindo, para os mercadores organizarem-se melhor, os 

estudos da escrita, cálculo, geografia e línguas vivas se 

tornaram indispensáveis. Consequentemente, fora criada uma 

verdadeira “cultura mercantil e financeira” que precisava ser 

memorizada em escritos. Os diversificados manuais de mercadores 

são a prova concreta dessa necessidade revelada (CAUNEDO DEL 

POTRO, 2011, p. 804). 

Podemos ver esta preocupação quando Benedetto Cotrugli 

menciona que os homens que tem certa educação e consciência da 

humanidade ao qual estão inseridos derivam os prazeres menos da 

beleza física e da boa fortuna do que da inteligência e das 

virtudes que possui uma mente. Para o autor, não existe nada mais 

agradável e necessário do que as coisas que são colocadas no 

papel, possibilitando a difusão do conhecimento teórico 

(COTRUGLI, 2017, p. 22-23). 

Esses manuais possibilitaram uma organização sistemática 

das práticas mercantis. Em grandes linhas, esse gênero literário 
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em formação, tinha como principais autores os “mercadores ou 

representantes comerciais vinculados, em sua maioria, às grandes 

companhias de comércio, sobretudo as das republicas italianas de 

Veneza, Florença, Gênova e Pisa, que controlavam a quase 

totalidade das rotas de comércio” (REIS, 2016, p. 64-65).  

Em suma, ocorreram mudanças fundamentais na forma de 

executar as práticas comerciais e, controlando-as de forma mais 

sistematizada, fomentou-se o espírito empreendedor dos “homens 

de negócios”.  

O Libro de l’arte de la mercatura de Benedetto Cotrugli 

(1416-1469) é a fonte da nossa pesquisa de Mestrado em andamento. 

Suas obras são consideradas de grande relevância no âmbito 

literário e profissional na esfera comercial de fins da Idade 

Média. De um lado, ele foi um personagem influente no ditame das 

práticas comerciais e de navegação. De outro, foi um filósofo 

humanista que dedicou grande parte da sua vida na composição de 

obras de interesse cultural. A partir da análise da fonte e do 

diálogo com a historiografia relativa ao mercador na Idade Média, 

especialmente, ao mercador italiano, isto é, das republicas 

italianas, buscamos entender a conduta moral e civil definida 

como ideal por Benedetto Cotrugli em seu manual.  

 

Benedetto Cotrugli (1416-1469) 

 

Dos primeiros mercadores no século XI até as grandes 

companhias comerciais no século XV, as condições e meios se 

transformaram enormemente. Reymond de Roover observando o ímpeto 

comercial atingido no século XIII criou o termo Revolução 

Comercial da Idade Média (REIS, 2016, p. 104).  

Segundo Betsabé Caunedo del Potro (2012), ele se referia ao 

conjunto de transformações que levaram ao desenvolvimento 

crescente dos modos, usos, formas e técnicas envolventes aos 

negócios comerciais, que se expandiram e fizeram também com que o 
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mercador se tornasse sedentário. Fatores comuns, mas de suma 

importância, foram essenciais para que houvesse esse grande 

crescimento ao longo desses anos, mais homens, mais produtos e 

mais paz: 

 Crescimento demográfico; 

 Crescimento da produção agrária; 

 Maior estabilidade política. 

Com o crescimento da população, ampliaram-se os arredores 

dos terrenos já cultivados e depois se cultivou também os campos 

onde havia bosques e pântanos. O comércio alimentado pelos 

excedentes agrários foi adquirindo caras diferentes. 

Primeiramente, formou-se um comércio pequeno de curta distância, 

que era constituído por pequenos comerciantes, vendedores 

ambulantes, lojistas e demais participantes. Em segundo, um 

comércio a longas distâncias, caracterizado pela participação 

dos grandes mercadores e comerciantes de produtos tanto em nível 

nacional quanto em nível internacional, sendo que um número 

diminuto fazia parte dele, no entanto, possuíam um capital 

significativo e importante. E é justamente devido a esta parcela 

que encontramos várias das expressivas transformações (CAUNEDO 

DEL POTRO, 2012, p. 204). 

Benedetto Cotrugli foi um comerciante oriundo de Ragusa, 

mas que passou parte de sua vida no reino de Nápoles, na Itália, 

sob o domínio aragonês. Sua família é originária de Kotor, mas por 

volta de 1350, seu bisavô, o comerciante Zivo (Johannes) Ktrulj, 

mudou-se para Ragusa, onde um de seus três filhos chamado Rusko 

tornou-se membro da confraria (tipo de associação ou conjunto de 

pessoas do mesmo ofício, categoria ou que levam um mesmo modo de 

vida) de mercadores e comerciantes de Santo Antônio, o bom. 

Benedetto nasceu por volta de 1416 de Nicoletta Ilic (de uma 

família da mesma confraria) e Giacomo (Jakov) Cotrugli, um dos 

filhos de Rusko. Por volta do ano de 1430, Cotrugli mudou-se para 

Itália e foi estudar direito e filosofia na Universidade de 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  275 

Bolonha, mas em 1436 seu pai faleceu e ele teve que voltar para 

Ragusa e administrar os negócios familiares. 

Ele se tornou membro da confraria da St. Antônio (1436) e 

casou-se em 1944 com Nikoleta Dobric-Bozic, de outra família da 

mesma confraria. Desde o momento em que assumiu os negócios até 

quando se casou ele estava viajando e aprendendo as técnicas 

comerciais e de negociação. 

O sucessor e filho ilegítimo do rei Alfonso de Aragão, 

Ferdinando, nomeou Cotrugli como embaixador em Ragusa em 1458, 

mas, devido à propagação da Peste Negra que assolava Nápoles, ele 

foi forçado a se instalar temporariamente no Castelo de Serpico, 

onde escreveu o Libro d’arte de la mercatura, concluindo-o no dia 

25 de agosto deste mesmo ano. 

Em 1460, Ferdinando nomeou Cotrugli como o chefe da Casa da 

Moeda em Nápoles, mesma posição que ocupara seu pai antes dele, 

mantendo-o até 1468 quando foi transferido para a Casa da Moeda de 

L'Aquila, onde veio a falecer no ano de 1469. Com isso, seu filho 

Iacopo (Jakov) sucedeu-o até 1474 e continuou as atividades 

mercantis da família. Também, uma filha, Caterina, casou-se em 

L'Aquila, e outra, Eleonora, em 1483, tornou-se uma freira no 

mosteiro de San Girolamo em Nápoles, seu filho mais novo, 

Girolamo (Jeronimo), permaneceu em Ragusa. 

 

O manual Libro de l’arte de la mercatura (1458) 

 

Benedetto Cotrugli foi, provavelmente, autor de quatro 

trabalhos: Dela nature del fiori (1460); Dela muliere (1458); De 

navigatione (1464-1465); Libro de  l’arte de la mercatura (1458), 

mas somente os dois últimos acima são concretamente conhecidos 

por terem chegado aos nossos dias no formato de manuscritos e 

pioneiras edições. 

Nas últimas páginas, Cotrugli dedica o Libro de l’arte de la 

mercatura ao seu cunhado Francesco di Stefano, também mercador. 
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Busca se desculpar se acaso não o satisfazer completamente, pois 

nos tempos que escreveu esta obra passava por grandes 

adversidades como os desconfortos e inconvenientes por estar 

isolado no Castelo de Serpico fugindo da praga que assolava 

Nápoles, também por estar longe de sua biblioteca pessoal em 

Ragusa (ZANATO apud COTRUGLI, 2017, p. 183-184). 

A escolha da língua vulgar foi devido ao seu uso corrente 

entre os mercadores, para os quais o trabalho foi escrito. Neste, 

os mercadores deveriam ganhar dinheiro de maneira honrada e 

honesta, sem ofender a Deus e ao próximo. A obra foi dividida em 

quatro livros (chamados de Libro I, Libro II, Libro III, e Libro 

IV) e uma introdução (Prefátio) (FAVERO apud COTRUGLI, 2017, p. 

16 e 17): 

1º - (Libro I) Origens, tipos e essência da negociação;  

2º - (Libro II) A maneira como o comerciante deve fazer suas 

observâncias religiosas; 

3º - (Libro III) as atitudes do comerciante em relação a essas 

observâncias e as virtudes políticas e morais; 

4º - (Libro IV) O comerciante em seu ambiente doméstico e como ele 

deveria administrar a sua casa, sua família e seu orçamento.  

O primeiro livro se concentra em assuntos que dizem respeito 

propriamente ao comércio, enquanto os outros à própria figura do 

comerciante, em suas ações nos diferentes âmbitos da vida. Além 

disso, o primeiro capítulo do Libro I funciona como um prefácio 

extra para as seções da obra, como ele mesmo aponta no início: 

“[...] pela autoridade dos filósofos (COTRUGLI, 2017, p. 27, 

tradução nossa)” 96 (ZANATO apud COTRUGLI, 2017, p. 191-192). 

Embasando-se em Cícero ele diz que para entendermos a 

essência de algo primeiro temos que defini-lo. Assim ele define o 

que é a mercatantia (mercadoria) e mercatura (uma arte de 

comercializar, uma disciplina, praticada entre pessoas 

qualificadas, governada pela lei e preocupada com todas as coisas 

                                                           
96

 No original: “by the authority of the philosophers” (COTRUGLI, 2017, p. 27).  
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comercializáveis para a manutenção da raça humana e também para 

ganhos financeiros) (ZANATO apud COTRUGLI, 2017, p. 192). 

O livro foi impresso pela primeira vez em Veneza no ano de 

1573. Nos períodos anteriores à primeira publicação da obra, 

entre os séculos XV e XVI, existiam apenas manuscritos produzidos 

por copistas italianos (SUÀREZ PINEDA, 2012, p. 102).   

Foi Giovanni Giuseppi, outro ragusano, que fez este 

manuscrito ser transcrito e depois o levou a Veneza, onde passou 

pela correção de Francesco Patrizio para ser, enfim, publicado 

com o título Della Mercatura et del mercante perfetto. Libri 

quattro di M. Benedetto Cotrugli raugeo. Scritti già pitù di anni 

CX & hora dati in luce. Utilissimi ad ogni mercante, apenas com a 

referência “In Venegia, all’Elefanta, 1573” (INFELISE apud 

COTRUGLI, 2017, p. 213-214). 

 

 

Considerações sobre a conduta ideal dos mercadores medievais no 

Libro de l’arte de la mercatura 

 

Para Mark Hanssen (2016), com o surgimento das ordens 

mendicantes franciscanas e dominicanas a Igreja se reformulou. 

Foi como se ocorresse uma reelaboração da caridade, da clareza 

intelectual e da concepção sobre a ordem sagrada e a vida moral. 

Isso se refletiu na figura pública do comerciante, haja vista 

que, as autoridades eclesiais e intelectuais influenciavam as 

concepções culturais e as práticas religiosas leigas.  

Os leigos contribuíam para a ordem moral religiosa com seus 

bens e serviços para o bem comum de todos.  Com o valor religioso e 

social adquirido pela atividade econômica, diante da sua 

significativa importância para a civilidade da época, o espaço 

público para a atividade e deferência foram cada vez mais 

constantes. No entanto, tal legitimação era louvável não entre 

todos os comerciantes, mas a um estereótipo caracterizado nos 
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moldes religiosos que se estabeleceram. Os comerciantes deveriam 

ser honestos, pacientes, moderados e prudentes, mercadores com a 

mentalidade aberta e, principalmente, cristãos católicos 

(HANSSEN, 2016, p. 158).  

O historiador e medievalista Jaime Estevão dos Reis 

demonstra no capítulo intitulado A instrução nos manuais de 

mercadores medievais: o Zibaldone da Canal do livro Visões de 

mundo da Antiguidade e Medievo: abordagens historiográficas 

(REIS, 2016), que existem três tipologias de manuais: didáticos, 

para a formação dos jovens aprendizes; técnicos, com instruções 

concisamente econômicas e, por fim, aqueles que apresentam não 

somente instruções econômicas, mas que envolvem uma gama de 

conteúdos voltados também para concepções políticas, 

filosóficas e morais, objetivando demonstrar o ideal de mercador 

a ser seguido.   

A terceira tipologia deste gênero literário popularizou-se 

principalmente no decorrer dos séculos XIV e XV ao longo da costa 

norte mediterrânea, trazendo consigo toda uma transformação dos 

valores profissionais dos mercadores, mostrando-nos traços de 

uma Renascença mediterrânica e influências da filosofia 

humanista em suas novas possibilidades. Dessa forma, esses 

manuais apresentam a legitimação e renovação da ética mercantil e 

de sua linguística, sintomas que significam a consolidação do 

seguimento social dos mercadores nos fins da Idade Média (AURELL, 

2009, p. 75). 

Segundo Reis (2016), o L´arte de la mercatura faz parte da 

terceira tipologia de manuais de mercadores medievais. Sendo 

assim, destacaremos algumas características sobre a conduta 

civil e moral ideal nele exposta, segundo Benedetto Cotrugli, 

principalmente no Libro III.  

Logo no primeiro capítulo Benedetto Cotrugli (2017, p. 113-

115) ressalta quatro aspectos principais para que um mercador 

seja honrado: em primeiro lugar, respeito ao bem estar comunal, 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  279 

porque o lucro para o bem de todos é oriundo de um ganho honesto. 

Faz isso buscando justificar a grande importância dos mercadores 

para a sociedade daquela época. Os mercadores estimáveis são 

responsáveis, em grande parte, pelas vantagens e solidez 

encontradas no Estado que derivam, pois é por meio do comércio que 

os alimentos e suprimentos são trazidos para as cidades as quais 

não são elas mesmas produtoras. Dessa forma, são os comerciantes 

que adquirem os mais diferentes e variados produtos em locais 

onde se encontram em abundância para revendê-los onde são 

escassos. E é por causa desses mercadores que existem diferentes 

alimentos, joias, metais preciosos e moedas nas cidades, como 

também, trabalhos e ofícios. Não só isso, são eles que ajudam no 

estímulo do cultivo da terra e da criação de animais, fazendo com 

que as rendas cresçam e aumentando também a quantidade de 

riquezas arrecadadas pelos governantes e repúblicas por meio dos 

impostos com a importação e exportação das mercadorias, 

consequentemente enriquecendo o erário público e comunal. 

Em segundo, o mercador deve ter uma conduta honesta, 

esplêndida e opulenta dentro de sua casa e acerca de todo seu 

patrimônio, buscando acumular participações sociais. 

Em terceiro, o mercador deve saber dialogar com sabedoria, 

principalmente quando vai falar com príncipes, barões e senhores 

que são mais confiáveis do que aqueles que levam uma vida solta e 

desregrada. 

Em quarto, o mercador cuida do depósito dos outros com 

honestidade e paga suas dívidas no tempo adequado. Cotrugli até 

coloca que os homens em quem se podia confiar eram os bons 

comerciantes e homens de armas. 

Em suma, o mercador deve aplicar todas estas indicações 

acima mencionadas e deve falar com maciez e elegância, livre de 

petulâncias, superficialidades, falsidade e agitação mental, 

estes não podem ser atributos de um homem sábio. Além disso, deve 

sempre marchar com austeridade e prudência.  
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Para Benedetto Cotrugli, é muito importante que o mercador 

seja aberto a novos conhecimentos. Essa sabedoria pode ser 

alcançada lendo, sempre que houver um momento, uma oportunidade 

de ler, assim o deve fazer (COTRUGLI, 2017, p. 117). Ele vai além, 

é nobre da parte do mercador saber ser um filósofo entre os 

filósofos, um orador e historiador entre oradores e 

historiadores, ser um lógico entre os lógicos, como também não 

ignorar a fé cristã entre os piedosos, não se esquecendo de ser um 

comerciante entre os comerciantes e um cortesão entre os 

cortesãos, ser um homem universal, saber lidar com as mais 

diferentes categorias de pessoas e situações, tendo, também, 

conhecimentos práticos do mundo por meio da experiência 

(COTRUGLI, 2017, p. 120-121).  

Cabe ao mercador, mais do que qualquer outro tipo de homem 

ser reto e honesto, agindo sempre com modéstia. Ele deve ser um 

homem sociável e hábil na conversa, amável e bondoso, inclusive 

ao efetuar seus negócios. Deve ser esplendido e aspirar a glória 

que impregnará todo seu ser com essa virtude, fazendo com que o 

vício seja desprezível aos seus olhos (COTRUGLI, 2017, p. 135).  

Ele não concorda com os jogos de azar e outras distrações 

que, a seu ver, são fúteis e desnecessárias. Além disso, o 

mercador deve cuidar da sua maneira de se vestir, não deve se 

deixar levar pela seda, pois parecerá um macaco com vestido 

elegante ou um rei abelha. Ele deve se vestir de forma limpa, 

simples e elegante, centrar sua mente em coisas superiores 

(FERGUSON apud COTRUGLI, 2017, p. 7). 

Inclusive, o mercador que se preza deve ser casto e 

respeitar a sua esposa, pois, ao contrário, causará infortúnios, 

perda de dinheiro e também de diminuição do intelecto. Cotrugli 

coloca um exemplo relatado por Angelo Conti: certo cavaleiro em 

Veneza se casou e morreu no mesmo ano, não podendo identificar a 

doença, os médicos fizeram uma autópsia do corpo e constataram 

que ele não possuía nenhum cérebro e assim deduziram que sua morte 
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foi causada devido ao coito desregulado. Cotrugli conclui que é 

por isso também que existem muitos tipos lunáticos que não 

possuem cérebro e se entregam a todos os prazerem da carne, 

estragando-se inteiramente (COTRUGLI, 2017, p. 135).   

Portanto, muitas descrições semelhantes a essas são 

encontradas em vários manuais daquela época. Desde o século XIV, 

os temas referentes às virtudes morais públicas e privadas 

estavam constantemente presentes neles (HANSSEN, 2016, p. 182).    

 

Considerações finais 

 

O manual Libro de l’arte de la mercatura coloca no centro da 

discussão a figura do mercador pertencente a um grupo social que 

adquiriu certa identidade e posicionamento dentro da sociedade 

da costa norte mediterrânea, caracterizada no contexto italiano 

da Baixa Idade Média, pelo caráter ideológico voltado para o 

humanismo civil. Este manual se destaca na terceira tipologia dos 

manuais medievais, uma vez que traz observações detalhadas dos 

modos de vida da sociedade daquela época, particularmente, 

acerca do mercador, traçando um ideal utópico em diferentes 

âmbitos da vida (PIETROWICZ, 2013, p. 358-359). 

Benedetto Cotrugli menciona que uma arte tão útil, nobre e 

necessária não pode ser efetuada de maneira vil e pecaminosa, sem 

regras, licenciosa, mas sim favorecer o desenvolvimento da 

sociedade como um todo. Por meio dessa justificativa, ele dita em 

seu manual os preceitos a serem seguidos pelos mercadores diante 

do importante papel por eles desempenhados na manutenção e 

desenvolvimento da sociedade, trazendo à tona as virtudes civis e 

morais de um personagem modelo dentro do humanismo civil e da 

mentalidade mercantil medieval considerada pelos eclesiásticos, 

pregadores e humanistas da época, apontando um ideal cada vez 

mais refinado de comerciante perfeito, em que eles devem não 
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apenas ter regras particulares para comercializar, mas também 

devem possuir um modo de vida ideal (HANSSEN, 2016).  

Em meio a uma sociedade que estava moldando e adequando seus 

valores morais, o manual de Benedetto Cotrugli destina-se não 

apenas aos mercadores, mas também a todos os cidadãos, pois 

identifica na figura do mercador as virtudes morais e 

profissionais de um pai de família, um personagem público e, numa 

perspectiva muito mais abrangente, representante da sociedade 

(PIOTROWICZ, 2013, p. 349-350). 
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O APRENDIZ NA DOCUMENTAÇÃO DAS  

CORPORAÇÕES DE OFÍCIOS DA IDADE MÉDIA 

Elizandro Chaves de oliveira – LEM/UEM 

                                          Jaime Estevão dos Reis – DHI/PPH/LEM/UEM 

(Orientador) 

 

As Corporações de Ofícios na Idade Média apresentavam uma divisão 

hierárquica entre aqueles que realizavam os trabalhos no seu 

interior. Mestres, aprendizes e jornaleiros tinham funções, 

responsabilidades e direitos diferenciados, tendo-se por base, 

sobretudo, seus conhecimentos sobre o segredo de ofício. Esta 

estrutura de organização das instituições corporativas é 

verificável em diversos documentos, sobretudo no Livro dos 

Ofícios de Paris redigido no século XIII, que apresenta uma ampla 

visão sobre as instituições corporativas do mundo do trabalho em 

um importante centro de produção e consumo da Idade Média. Os 

contratos de aprendizagem, formulados entre mestres e aprendizes 

e confirmados pelos responsáveis jurídicos das corporações, 

também nos permitem observar algumas das características dessas 

relações hierárquicas. Nesta comunicação temos por objetivo 

discutir a figura do aprendiz de oficio, buscando observar as 

características especificas desse grupo de trabalhadores, que 

possuía um tipo de “status transitório”, entre um trabalhador sem 

qualquer qualificação e um profissional capaz de conduzir a 

feitura de uma obra-prima, partilhando todos os conhecimentos de 

uma elite de artífices. Utilizamos as propostas de crítica 

documental apresentadas por Le Goff (1990) sobre o trabalho com 

documentos e as formas de análise dos mesmos, destacando as 

condições de produção destes e os elementos que auxiliam na 

elucidação das questões relativas à organização das Corporações 

de Ofícios e dos grupos que as compunham. 

 

 
Palavras Chave: Aprendiz; Corporações de Ofícios; Idade Média. 
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O APRENDIZ NA DOCUMENTAÇÃO DAS  

CORPORAÇÕES DE OFÍCIOS DA IDADE MÉDIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do século XII o Ocidente europeu passou por grandes 

transformações, caracterizadas por um crescimento populacional, 

aprimoramento das técnicas de cultivo e o consequente aumento da 

produtividade rural. Tais mudanças promoveram a estabilização 

das estruturas sociais do feudalismo e permitiram que formas 

diferentes de organização da produção e das relações de produção 

se afirmassem. 

Tanto o campo, em que o crescimento da população dinamiza as 

relações de exploração e a própria organização jurídica (DUBBY, 

1991), quanto as cidades, ganham destaque. É neste último em que 

se centrará nossa discussão. Sua dinâmica é de múltiplas facetas 

e envolve diversos fatores até o final da Idade Média. 

As relações de produção e as formas de organização do 

trabalho são o que buscamos destacar. Estas acontecem em um 

ambiente já monetizado e com relativo empenho de tecnologia e 

divisão do trabalho. Denis Menjot cita a percepção impressionada 

dos contemporâneos do processo de urbanização da Europa, através 

da narração do cavaleiro Gauvin, no roman de Chretien de Troyes em 

1182: 

 
Observa as praças e ruas cheias de trabalhadores que 
exercem todo tipo de ofícios [...]. Uns tecem panos, 
outros os arrematam e os mais adiante os penteiam e 
cortam; mais adiante se trabalha o ouro e a prata, em 
trabalhos delicados e esplendidos: copos, moedas, joias 
esmaltadas, anéis, cintos, fivelas. Na verdade, poder-
se-ia acreditar que a cidade é uma feira permanente, tal é 
a riqueza que guarda: cera, pimenta, outras especiarias e 
grande diversidade de peles (MENJOT, 2011, p. 5-6)

97
. 

                                                           
97

   No original: Observa las plazas y calles llenas de obreros que ejercen todo 
tipo de oficios (…). Unos tejen paños, otros los rematan y los de más allá los 
peinan y los tunden; más lejos se trabaja el oro y la plata, en labores 
delicadas y espléndidas: copas, escudillas, joyas engastadas con esmaltes, 
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Como se observa, nessas aglomerações nesse ambiente 

executavam-se diversas atividades e, por conseguinte, numerosos 

serviços eram necessários. É destacável o fato de que a produção 

citadina não está mais ligada, majoritariamente, à subsistência. 

A ourivesaria e a tecelagem são os exemplos mais expressivos, 

contudo, podemos seguir a observação de Guy Fourquin (1991, p. 

254) de que nas cidades menores ofícios de produção local eram 

executados mais comumente, tais como a sapataria e a produção de 

roupas para consumo em um mercado de curta distância. Mas, nas 

cidades maiores poderiam haver atividades diversas e algumas 

delas direcionadas à exportação, canalizando a produção de 

diversas outras regiões, tais como as cidades da região da 

Flandres, onde se realizava uma produção de tecidos de alta 

qualidade, baseada na importação de lã da Inglaterra e na 

exportação para toda a Europa. 

No interior das cidades para organizar as relações de 

trabalho e a produção formaram-se instituições juramentadas de 

diversas atividades. Essas instituições receberam várias 

denominações por toda a Europa: ghildes, na França, arti, na 

Itália, artes na Catalunha, mestres ou ofícios em Castela 

(MENJOT, 2011, p. 06). Contudo, tornaram-se mais conhecidas pelo 

nome que posteriormente lhes atribuíram os autores modernos, 

Corporações de Ofícios. 

As corporações eram, basicamente, o agrupamento de 

indivíduos que exerciam as atividades produtivas no interior de 

uma determinada jurisdição. A razão da formação desses 

grupamentos, as suas origens, bem como sua caracterização são 

objetos de amplas discussões na historiografia sobre a Idade 

Média. 

Quanto ao primeiro ponto é possível ressaltar que os 

grupamentos tiveram múltiplas funções e estas podem estar na 

                                                                                                                                                                          
anillos, cinturones, hebillas. En verdad, podría creerse que la ciudad es una 
feria permanente, tal es la riqueza que atesora: cera, pimienta, otras 
especias y gran diversidad de pieles. 
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ordem dos motivos de sua constituição. A função religiosa pode 

ser destacada primeiramente. A organização das confrarias nas 

cidades medievais é um processo de grande importância e muito 

amplo (ROSSUAD, 1989). Estas eram compostas de diversos 

grupamentos, desde nobres até prostitutas (GONZALES ARCE, 2008, 

p.10). A realização de missas e a manutenção de velas acesas para 

as almas dos confrades falecidos, bem como a realização de 

funerais, eram as principais preocupações dessas instituições 

(GONZALES ARCE, 2008). Como sua formação tinha como pré-

requisito um elemento comum entre seus membros a profissão foi o 

verniz que revestiu a coesão entre os artesãos em suas 

confrarias. Embora elas estivessem, segundo as alegações de sua 

constituição, focadas nos interesses posteriores à vida, as 

regulamentações promovidas por algumas coroas europeias 

demonstram que interesses políticos e econômicos também às 

permearam (ALFONSO X, p.139, 1843). 

As organizações de artesãos expandiram suas funções, em 

geral, tendo como base provisão de ações sociais quanto aos seus 

membros os familiares destes. Organizaram sistemas de 

assistência aos membros enfermos, aos que já não estavam na idade 

ideal para o trabalho, bem como para os familiares destes quando 

da morte ou invalidez do patriarca (GONZALES ARCE, 2008b). 

A função econômica das corporações, porém, se destaca de 

forma evidente. Pois, para organizar todas as ações coordenadas, 

elas precisavam de um caixa comum, mantido com os auxílios de 

todos os membros. Esses derivavam dos ganhos que esses obtinham 

com seu trabalho. Além do que, um dos motivos que um artesão teria 

para se atrelar à uma dessas organizações era a do amparo e 

estabilidade que elas garantiam. Nesse sentido, era vital para as 

corporações controlar o mercado, tanto para manter a fonte de 

ganho da qual subsistia, quanto para manter a igualdade de ganhos 

entre seus membros. Com essa finalidade corporações 

estabeleceram instrumentos jurídicos, em parceria com os poderes 
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seculares para que ninguém que não estivesse autorizado pelo 

corpo de artífices de uma cidade exercesse a profissão, o que 

podemos ver na ordenação dos ofícios de Paris sobre os tecelões:  

 

I. Ninguém pode ser tecelão de lã em Paris se não comprar o 
ofício do Rei. E ele é vendido pelo Rei, aquilo que o 
costume comprou do Rei, a um mais e a outro menos, segundo 
o que lhe parece bom. 
XX. Quando os tecelões tintureiros de guede morrem, o 
preboste de Paris, por conselho dos mestres e dos jurados 
dos tecelões, deve por um outro tecelão em seu lugar, que 
tenha o mesmo poder de tingir em guede que os outros 
tinham. Em seu ofício de tecelagem não se 124 pode tingir 
em guede senão em duas oficinas [...] . (BOILEAU apud 
BARRETO, 2013, p. 118)

98
. 

 

Para coordenar essas ações políticas e econômicas as 

corporações precisaram manter uma ordem burocrática. Essa era 

composta de indivíduos eleitos entre os membros matriculados. 

Maria Isabel Falcón Peres (1994, p.65-66) observa como a 

estrutura política das confrarias de oficio organizava as 

eleições e representação no interior destas instituições. Esta 

era formada por Homens Probos, responsáveis pela manutenção e 

guarda da jurisdição da corporação, pela mediação dos conflitos 

internos entre os membros; o caixeiro sob quem recaía o cuidado 

das contas; o notário, que deveria convocar as reuniões; também 

haviam funções menores, como a de correr à casa dos confrades para 

entregar avisos aos confrades e a do lumieiro, quem deveria 

manter velas acesas às almas de membros vivos e mortos da 

corporação. 

Com exceção da última função listada, que em geral era dada a 

um clérigo, os demais postos eram ocupados por mestres. Isso 

                                                           
98 No original: I. Nus ne puet estre Toisarrans de lange a Paris, s’il n’achate 
le mestier du Roi. Et le vent de par le Roi, cil qui la coustume a achaté du Roi, 
l’um plus et l’autre mains, selone xe qui li semble; 
XX. Quant li Toissarans tainturiers de gueide muert, li prevos de Paris par le 
cosiel des mestres et des jurez des Toissarans doivent metre i autres avoit. Em 
leur mestier de toissaranderie ne puet on taindre de gueide, fors que [em] 
hostex; et ce meesmes leur otria la roine Blance, si come il a esté dit para 
desus. Todas as passagens do Livro dos Ofícios mencionadas neste texto foram 
traduzidas por Luiza Z. Barreto e constam como anexo de sua Dissertação de 
Mestrado, indicada nas referências. 
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expressa a hierarquia interna das corporações. Esta era formada 

por três grupos: Mestres, companheiros e aprendizes. Os 

primeiros constituem o topo da hierarquia, mantendo o controle 

dos meios de produção, do capital intelectual e da organização 

política das corporações (BARRETO, 2013, p. 77). Nesse sentido, 

as decisões eram todas concentradas por esses indivíduos e se 

relacionavam aos seus interesses. 

O acesso ao grau de mestre era dado por uma carreira. Esta 

tinha seu início com a aceitação do jovem como aprendiz de uma 

oficina. Terminado o processo de aprendizado o indivíduo, 

portando os segredos da produção era empregado pelo seu preceptor 

e permanecia como assalariado até ter condições e a autorização 

dos demais mestres para abrir sua própria oficina (BARRETO, p. 

75). Enquanto permanecia nessa condição o artífice fazia parte do 

grupo dos companheiros. Esse grupo tendeu a aumentar devido ao 

interesse dos grupos superiores em manter no interior de suas 

famílias o controle das corporações, exigindo a condição de filho 

de mestre fosse pré-requisito para assumir o posto de mestre. 

O outro grupamento era constituído por jovens aprendizes. 

Estes eram entregues por seus pais ou responsáveis, a um mestre 

com quem passavam a conviver em ambiente de trabalho e, 

geralmente, na própria casa do mestre. Durante seu período de 

convivência na oficina o mancebo deveria respeitar o mestre e ter 

a instrução básica de como produzir. Isso era obtido das 

instruções do mestre e dos companheiros. Não existem textos sobre 

as formas de ensino, seus ritmos, instrumentos e costumes, o que 

demonstra um caráter eminentemente tácito quanto a sua forma de 

condução (RUGIU, 1998, p. 42). 

O status de aprendiz significa a abertura para a entrada em 

uma organização das relações de trabalho amplamente 

regulamentadas. Por essa razão, embora não existam fontes que 

descrevam diretamente a vida do aprendiz no interior da oficina, 

há uma série de referências a esse grupo nas ordenações jurídicas 
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dessas instituições, além de contratos pelos quais os 

responsáveis pelos jovens os entregavam à tutela do mestre, 

estabelecendo neles as obrigações de ambas as partes. 

Pretendemos, portanto, que essa documentação pode ser explorada 

para compreendermos o papel que esses indivíduos desempenhavam 

na hierarquia, o tratamento que recebiam, as suas obrigações e 

direitos, bem como demais aspectos de seu estatuto e da 

convivência com os outros grupamentos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Para a análise da figura do aprendiz devemos recorrer à 

documentação das corporações de ofícios, na medida em que 

mencionam direta ou indiretamente esse grupo social. Dentre elas 

elencamos as ordenações de ourivesaria e tecelagem de lã do Livro 

dos Ofícios de Paris e alguns contratos de aprendizagem relativos 

à Península Ibérica nos séculos XIV e XV. 

 

2.1. A DOCUMENTAÇÃO 

 

A formulação da narrativa historiográfica deve se pautar na 

análise documental, sobretudo em na desconstrução dos diversos 

interesses que intervém na sua formulação e que pretendem que 

esta lhes represente de alguma forma. Esse, nos parece, é o 

argumento principal da obra de Bloch (2001). É pertinente que a 

análise do contexto de produção das fontes seja elucidada, ainda 

que de forma breve, pois como observa Le Goff (1991, p. 495): 

O documento não é qualquer coisa que fica por conta do 

passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 

relações de forças que aí detinham o poder. Só a análise 

do documento enquanto monumento permite à memória 

coletiva recupera-lo e ao historiador usá-lo 

cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de 

causa. 
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2.1.1. O Livro dos ofícios 

  

A primeira fonte à que nos referimos é o Livro dos Ofícios de 

Paris. Esta obra foi redigida no século XIII, por ordens do 

preboste da capital francesa, Étienne Boileau (1200-1270). Este, 

teria compilado as ordenações de 101 corporações de ofícios da 

cidade, passando a guardar cópia delas para o uso da 

administração pública. Isso marca um dos passos da passagem da 

prática do direito consuetudinário para o direito escrito, já que 

as ordenações eram, em sua maioria, mantidas pela memória dos 

oficiais das corporações. Mesmo os grupamentos que antes 

mantinham sob sua tutela as ordenações escritas têm, a partir de 

então, de as partilhar com os oficiais reais (BARRETO, 2013, p. 

84). 

Dentre as ordenações selecionamos duas delas, a dos ourives 

e a dos tecelões de lã. O primeiro constituiu um oficio de luxo 

restrito, enquanto o segundo é um oficio de proporções maiores, 

cuja ressonância no mercado tinha maior amplitude e, portanto, 

tem ordenações com pontos mais específicos regulando suas 

relações quanto aos demais artífices dos têxteis.  

A ordenação dos ourives constitui-se de XII leis. Estas 

podem ser divididas em quatro grupos: o que define o monopólio do 

oficio pelo grupo de confrades ligados ao Rei; os pré-requisitos 

para que se possa ter aprendiz e como esse deve ser tratado; as 

regulamentações sobre o tempo de trabalho; e a organização da 

estrutura administrativa e jurídica da corporação (BOILEAU, pp. 

33-34, 1879 [1324]). Os aprendizes são mencionados diretamente 

nas leis IV e V. 

As leis que regem o ofício de tecelões da lã são 

consideravelmente maiores, tendo cinquenta e uma leis. Embora, 

assim como a ordenação dos ourives, não haja uma clara linha 

divisória entre os temas das leis, podemos fazer alguns 

grupamentos pela leitura: a primeira lei define quem pode exercer 
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a profissão, tendo-a comprado do Rei; da II à VII há a 

regulamentação dos teares e sua distribuição por unidade 

familiar; as regras XVIII à XXXII normatizam a produção, medidas 

e materiais a serem utilizados, por exemplo, sendo que a lei L 

retoma a necessidade de se usarem as braças para medição de 

tecidos grandes a serem comercializados; XXXIII à XLIII tratam da 

venda e dos impostos devidos ao Rei; as leis XLV e XLIX tratam, 

respectivamente, do início da jornada de trabalho e seu fim; 

entre estas últimas, as leis XLVI à XLVIII regulamentam o auxílio 

devido pelas corporações quanto à proteção da cidade de Paris; a 

lei XLI trata das formas de pagamentos das multas devidas ao Rei. 

 

2.1.2. Os contratos de aprendizagem 

 

No interior das corporações para ascender ao posto de mestre 

era necessário ter passado pelo processo de ensino, que tinha 

início pelo exercício do posto de aprendiz. Esse início poderia 

ocorrer de duas formas: pela herança do posto pelo filho ou membro 

familiar próximo; pela formulação de um contrato de aprendizado e 

permanência do jovem junto do mestre, ao menos em tempo parcial de 

seu dia, o acompanhando nas funções produtivas (RUGIU, 1998, p. 

40). Nesse sentido, os contratos eram formulados apenas quando os 

aprendizes eram estrangeiros, denominação atribuída aos que 

vinham de grupos externos ao seio familiar do mestre. Isso 

demonstra que essa documentação está ligada à um contexto de 

casos específicos (RUGIU, 1998, p.42). 

Para o objetivo proposto analisamos alguns contratos 

firmados na Península Ibérica, especificamente em Zaragoza. 

Neles se estabelecem as obrigações de duas partes, a dos mestres e 

a do aprendiz e seus responsáveis. A formulação desses documentos 

aponta para uma forma de organização das relações de trabalho 

pautadas na garantia escrita das partes do cumprimento dos termos 

da relação firmada. 
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2.2. Os aprendizes nas ordenações 

 

Os primeiros aspectos ligados aos aprendizes na 

documentação são, a quantidade deles que um mestre poderia ter, o 

período de tempo que este deveria permanecer e quanto deveria ser 

cobrado dos seus responsáveis. Podemos observar nos seguintes 

regimentos: 

IV. Nenhum ourives pode ter mais que um aprendiz 
estrangeiro; mas de sua linhagem, ou da linhagem de sua 
mulher, seja distante ou próximo, pode ter tantos quantos 
lhe agradar. 
V. Nenhum ourives pode ter aprendiz privado ou 
estrangeiro por menos de dez anos, se o aprendiz não sabe 
ganhar cem sous ao ano, além de cobrir suas despesas com 
bebida e comida . (BOILEAU, apud BARRETO, 2013 pp. 32-
33)

99
. 

 

Quanto aos tecelões: 

 

VIII. Cada tecelão de lã pode ter em sua casa um aprendiz 
sem mais; mas ele não o pode ter por menos de quatro anos de 
serviço a quatro libras parisienses, ou por cinco anos de 
serviço e sessenta sous parisienses, ou por seis anos de 
serviço e a vinte sous parisienses, ou por sete anos de 
serviço sem dinheiro. 
IX. O mestre tecelão pode bem tomar seu aprendiz por mais 
tempo de serviço e a mais 
dinheiro, mas por menos ele não o pode tomar. 

X. O aprendiz pode recomprar seu serviço se isso agradar 
ao mestre, mas deve ter servido quatro anos. Mas o mestre 
não o pode vender nem deixar se ele não serviu quatro anos, 
nem tomar outro aprendiz, a menos que o aprendiz fuja, ou 
se case, ou vá para além-mar. 123 
XI. Os mestres tecelões de lã não podem ter aprendiz 
enquanto durarem os quatro anos que seus outros 
aprendizes devem servir, a menos que o aprendiz tenha 
morrido ou abdicado do ofício para sempre. Mas tão logo 
ele esteja morto ou tenha abdicado do ofício, os mestres 
poderão tomar outro aprendiz, tão somente da maneira 
acima informada . (BOILEAU, 1879 [1324], p. 94)

100
. 

                                                           
99   No original: VI. Nus Orfevres ne puet avoir que um aprentis estrange; mès 
de sou linage ou du lignage de as fame, soit de loing, soit de près, em puet, il 
avoir tant come il li plaist; 
V. Nus Orfevres ne puet avoir que um aprentis estrange; a mains de X aus, se li 
aprentis n’est tex qu’il sache gaignier C S. l’na, et son despens de boivre et 
de maugier. 
100  No original: VIII. Chascuns Toiserrant de lange pue[t] avoir em as meson i 
aprentiz sanz plus; mès il ne puet avoir a mains de IV anz de service et a IV L. 
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Podemos relacionar a quantidade diminuta de aprendizes que 

um mestre poderia contratar à tentativa de alguns grupos 

familiares, já tradicionais nos ofícios, de manter sob seu 

controle as instancias jurídicas e políticas das corporações. 

Tal como as cidades, as corporações não eram democráticas. A 

representação política nessas instituições era, sem dúvida, 

limitada. Como observa Fourquin (1991, p. 251): “Sendo o oficio 

dirigido pelos mestres, o regulamento protegia antes de mais o 

seu lucro e tornava mais pesado possível o seu domínio sobre 

companheiros e aprendizes”. Nesse sentido, há uma maior abertura 

a manutenção de aprendizes quando estes fossem parentes dos 

mestres, o que reforça a tendência intrafamiliar de organização 

das instituições. 

Observamos, ainda, a restrição quanto ao período de 

permanência do aprendiz. Este fator suscita vários debates na 

historiografia sobre as corporações de oficio, tendo duas 

respostas principais para a sua motivação – não necessariamente 

contraditórias.  

A primeira está relacionada a intenção de restrição ao cargo 

de mestre. Nesse sentido, o prolongamento do período de trabalho 

como aprendiz e o aumento dos custos de execução da obra prima, 

trabalho que o aprendiz deveria executar no fim de seu estágio 

para comprovar suas habilidades, seriam meios de impedir que 

                                                                                                                                                                          
de parisis, ou a V anz de cervise et LX S. de parisis, ou a vi anz de cervise et a 
XX S. de parisis. Ou a VII anz de servisse sanz argent. 
IX. Li mestre Toiserrant puet bien prendre son aprentiz a plus servisse et a 
plus argen, mès a mains ne les puet pas prendre. 
X. Li aprentiz puet rchater son serviser s’il plest a son mestre, mès que il ait 
servi IV anz; Mès li maitre ne le puet vendre ne quiter, se il n’a servi IV anz, 
ne prendre autre aprentiz, já fust chose que li aprentiz s’em fouist ou que il 
se mariast ou que il alast outre mer. 
XI. Li mestre Toiserrant de la lange avoir aprentiz tant que li IV anz durent 
que ses autres aprentiz le doient servir, se cil aprentiz n’est morz ou s’il ne 
forjure le mestier a toujours. Mès si tost comme il seroit morz ou il auroit le 
mestier forjuré, li mestres pourroit prendre i autre aprentiz tant seulement, 
em la menniere desus devisée. 
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muitos indivíduos ascendessem ao grau superior das corporações 

de ofício (BARRETO, 2013, p. 76).  

A segunda está relacionada às formas de exploração de mão de 

obra que ocorria nas oficinas. O custo de manter o sistema de 

aprendizagem era extremamente alto, devido ao potencial risco de 

se criar um mestre competidor e à possiblidade de o aprendiz fugir 

ou morrer. Dessa forma, o prolongamento do período de trabalho 

gratuito que o aprendiz oferecia em seu estágio era vital para o 

sistema corporativo (WALLIS, 2008). 

É necessário se destacar, porém, que o sistema de 

aprendizado mantido pelas corporações de ofícios era seu meio de 

manutenção e reprodução. Portanto as regulações deixam expressa 

a grande responsabilidade que constituía tomar um aprendiz, que 

se torna sinônimo, em alguns casos, de ser mestre (BARRETO, 2013, 

p. 75). Observamos nas ordenações de tecelões: 

 

XVI. Se o mestre é tão pobre que ele não possa devolver o 
dinheiro, todo ou em parte, ao aprendiz que fugiu por sua 
culpa, como está dito acima, se ele não morreu nem fugiu 
[definitivamente], o mestre do ofício deve ressarci-lo 
suficientemente através da comunidade dos mestres. Pois 
é ordenado em seu ofício que ninguém deve tomar aprendiz 
se não for consenso entre o mestre e dois dos quatro 
jurados, pelo menos. 
XVII. O mestre e os dois jurados, ou os três, ou os quatro, 
se estão tratando de tomar aprendiz, devem avaliar se o 
mestre possui suficiente em haveres e em juízo para tomar 
um aprendiz. E se os mestres e os jurados veem que o mestre 
que está tomando aprendiz não é suficientemente bom para 
ter e manter o aprendiz, eles podem tomar boas garantias, 
suficientes para assegurar as conveniências em relação 
ao aprendiz, de forma que o aprendiz não perca seu tempo e 
seu pai não perca seu dinheiro . (BOILEAU apud BARRETO, 
2013, p. 95)

101
. 

                                                           
101 No original:  XVI. Se li mestres est si povres que il ne puist rendre a son 
aprentiz qui d’entour li s’em va par as defaute son argent em tout ou em partie, 
si comme il est dit desus, ou il muert ou il s’efuit, li mestre du mestier li 
doit fere du coumun querre mestre souffisanment. Quar il est ordené em leur 
mestier que nus ne doit prendre aprentiz se ce n’est par le consuell du mestre 
et de u des um jurez au mains. 
XVII. Li mestre et li dui juré ou li III o li IIII, se il sout a l’aprentiz 
prendre, il doivent regarder se li mestres est soufisant d’avoir et de sens 
pour aprentiz prendre. Et se li mestre et li juré voient, que li mestres qui 
prent aprentiz n’est bien soufisant d’avoir l’aprentiz et tenir, il puent 
prendre bom [plege] et soufisant d’enterinner les couvenances envers 
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Estes excertos nos permitem observar que o mestre, para ter 

o direito de treinar um jovem nas dependências de sua oficina, 

tinha de atestar sua capacidade de manter o jovem aprendiz. Isso 

fica evidenciado, também, nos contratos de aprendizado, em que 

ficavam obrigados a arcar com certas despesas especificadas: 

 

[...] E no primeiro ano nós (os responsáveis) lhe daremos 
para sua provisão XV soldos e a vestiremos e calçaremos. E 
os outros dois anos vos (o mestre) que dê a ela de comer e 
beber, vestir e calçar. E prometemos que a dita Constança 
não se partira de vossa companhia. 
[...] E vos que lhe mostre bem e lealmente o vosso oficio 
de sapateiro. E que lhe dê de comer, vestir e calçar neste 
primeiro ano, e que nos IX anos seguintes eu que o vista de 
roupas e abrigo [...] . (FALCON PÉREZ, 1998, pp. 694-
695)

102
. 

 

Nestes contratos podemos observar, portanto, que, embora 

sua formulação interessasse sobretudo aos mestres, eles também 

regulamentavam as obrigações desses, impondo-lhes manter o bem-

estar do aprendiz. Esses exemplos permitem dizer que o tratamento 

dispendido ao aprendiz era de, pelo menos, a manutenção de 

condições básicas de subsistência pelo mestre. 

Contudo, a relação entre estas partes não parece ter sido 

apenas pacifica e ordenada. As ordenações das corporações também 

preveem os casos de fuga do aprendiz: 

 

XII. Se o aprendiz foge para longe de seu mestre, por sua 
loucura ou por sua juventude, está obrigado a entregar e 
ressarcir de todas as coisas e de todos os prejuízos que 
ele tenha tido por sua falta, de forma que ele possa 

                                                                                                                                                                          
l’aprentiz, si que li aprentiz ne perdent leur lans et son pere ne perde son 
argent. 
102 No original: [...] Et el primer anno que le demos nos pora provision XV 
sueldos e la vistamos e la calçemos. E los otros dos annos vos que le dedes 
comer e bever, vestir e calçar. Et prometemos que la dita Costança no se 
partira de vos, etc. 
[...] E vos que le mostrades bien e lialment el mester vuestro de la çapateria. 
E vos que le dedes comer e bever e nientes e calcero, et este anno primero vos 
que lo vistades, e los otros IX annos roanientes yo que lo viesta de sayas, 
camisetas, panyos e abrigadoras [...]. 
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retornar ao ofício, ao redor daquele mestre ou de outro, 
se os mestres não os querem liberar. 
XIII. Se o aprendiz foge para longe de seu mestre por 
culpa de seu mestre, ele ou seus amigos devem ir ao mestre 
dos tecelões e lho devem demonstrar; e o mestre dos 
tecelões deve fazer vir diante de si o mestre do aprendiz, 
e culpá-lo e dizer-lhe que ele mantenha o aprendiz 
honradamente como filho de homem probo, de vesti-lo e de 
calçá-lo, de dar-lhe de beber e de comer, e todas as outras 
coisas, dentro de uma quinzena. E se ele não o fizer, se 
transferirá o aprendiz para outro mestre. 
XIV. Se o mestre do aprendiz não age segundo a ordem do 
mestre dos tecelões, ele deve 
alocar o aprendiz com outro mestre onde lhe parecer 
melhor; e deve fazer pagar  dinheiro ao aprendiz, se ele os 
sabe ganhar; e se o aprendiz é tal que não sabe ganhar 
dinheiro, o mestre dos tecelões deve requerê-lo junto à 
comunidade do ofício, e o deve prover. 
XV. Se o aprendiz foge para longe de seu mestre por culpa 
de seu mestre pelo período de um quarto de ano, o mestre 
lhe deve retornar a terça parte de seu dinheiro; e se ele 
permanece fora por meio ano, o mestre lhe devolve a 
metade; se ele permanece fora tanto tempo que não faça 
senão o serviço de um quarto de ano, o mestre não lhe 
devolve senão a quarta parte de seu dinheiro; e se ele 
ficou longe de seu mestre o ano inteiro, ainda que tenha 
partido por culpa do mestre, o mestre não lhe devolve 
absolutamente o seu dinheiro; pois no primeiro ano ele 
não ganha nada; e quatro libras ou cem sous, se ele os 
tinha de seus, ele bem os pode ter gasto junto ao mestre . 
(BOILEAU apud BARRETO, 2013, p. 95)

103
. 

 

                                                           
103 No original: XII. Se li aprentuz s’en va d’entour son mestre par as folie ou 
par sa joliveté, il est lenuz  de rendre et de restorer au mestre louz les coux 
et touz les doumages que il aura cu par as defaute, ainz qu’il pauist revenir au 
mestier entour cel mestre ne autre, se li mestres ne le veut quiter. 
XIII. Se li aprentiz s’em va d’entour son mestre par la defaute de son mestre, 
il ou si ami dovient venir au mestres des Toisserranz et li doivent monstrer; 
et li mestres des Toiserranz doit mander li mestres de l’aprentiz devant soi, 
et lui blaumer et direi l tiengne l’aprentiz honorablement comme filz de 
preud’oume, de vestir et de chaucier, de boivre et de mangier, et de toutes 
autres choses, dedenz quinzainne. Et s’il ne fait, on querra a l’aprentiz i 
mestre. 
XIV. Se li mestres mestres de aprentiz ne le fait au commandement du mestre des 
Toisserranz, il doit prendre l’aprentiz et mestre le aillurs ou il li semblare 
boen; et doit fere donner deuiers l’aprentiz, se il les set gaaingnier; et se 
li aprentiz est tieux qu’il ne sache gaaingnier deniers, li mestre des 
Toisserranz li doit querre mestre au coumun du mestier, et le doit pourvoier. 
XV. Se li aprentiz se part d’entour son mestre par la defaute de son mestre 
dedenz l quart de l’na, li mestres li rente les III parz de son argent; et se il 
s’enpart dendez demi an, li mestre li rente moitié; et se il s’en part que il 
n’ait a fere de sou servise que le quart de l’na, li mestres ne li rente que le 
quart de sou argent; et se il a l’na entier este entour son mestre et lors s’en 
part par la defaute du mestre, li mestre ne li rente point de son argent: car la 
première anée ne gaaingne il riens; et IV L. ou C S., se il les a cu du sien, il 
les puet bien avoir despandu entour le mestre. 
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O fato de estipularem resoluções quanto às fugas nos 

demonstra que este era um fator de relativa importância e 

notoriedade nas corporações. As causas mais imediatas apontadas 

são: a juventude do aprendiz e maus tratos por parte do mestre. 

Observamos também, que o aprendiz tinha a quem recorrer 

quando se sentisse lesado e a corporação definia meios de 

apuração de suas alegações. Isso demonstra um complemento aos 

contratos, que previam as obrigações do mestre. Embora a 

restrição de documentos dificulte fazermos afirmações sobre a 

prática, fica evidente que haviam recursos ao aprendiz e uma 

certa preocupação de que o mestre cumprisse com suas obrigações 

de forma razoável. 

2.3. Os aprendizes nos contratos. 

 

Os contratos firmam, como já observado, a relação de duas 

partes: os responsáveis pelo aprendiz e o mestre. Estes eram 

apresentados frente a um oficial das corporações e das 

testemunhas.  

Sua estrutura formal segue uma regra geral que pode ser 

explicitada: Primeiro se citam os contratantes e o mestre 

contratado; após isso, são colocadas as condições e obrigações 

das partes; posteriormente o mestre aceita as condições 

propostas; em alguns dos contratos ainda há, no final, a 

apresentação do nome das testemunhas do ocorrido. 

Neles ficam identificados as obrigações. Destacam-se a 

manutenção do aprendiz pelo mestre com fornecimento de alimento, 

vestimenta e abrigo e o tempo de aprendizado que, no caso 

observado, varia de 3 a 10 anos (FALCÓN PERES, 1998, pp. 694-695). 

Também há a garantia de que o aprendiz não se distanciará do 

ambiente de trabalho, a não ser sob condições pré-estabelecidas, 

incluindo nessa restrição disposições em que os responsáveis – ou 

os próprios aprendizes nos casos em que escrevem em primeira 

pessoa – sofrem encargos no caso do abandono da oficina por parte 
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do aprendiz.   Também fica garantido que ele respeitará a 

autoridade do mestre enquanto subsistisse o vinculo. 

Deles não podemos observar a dinâmica da relação entre 

mestre e aprendiz, pois captam apenas os termos gerais em que esta 

deveria ocorrer. Podemos analisar, contudo, os papeis exercidos 

por cada parte e alguns aspectos específicos dos aprendizes, como 

a duração períodos de aprendizado e a divisão dos encargos de 

sustento do jovem entre o mestre e os familiares. 

 

3. Conclusão 

 

O estudo das corporações de ofícios na Idade Média e das 

relações sociais e de poder que envolveram estas instituições se 

mostra de grande relevância à discussão de vários temas no campo 

das ciências sociais. Podemos citar, dentre alguns, a história do 

direito, história econômica e a história da educação. As 

discussões sobre o desenvolvimento da jurisdição, as relações de 

trabalho e produção e de aprendizagem nas corporações de ofícios 

são temas que parecem privilegiados pela tipologia da 

documentação. 

Nesse sentido pudemos demonstrar que a figura do aprendiz 

teve grande relevância nessas instituições. Esses indivíduos 

faziam parte do sistema educacional pelo qual as corporações 

reproduziam seus quadros institucionais e sua organização 

ideológica. Fica expresso, portanto, a preocupação com esta 

categoria de membros pela organização jurisdicional para 

garantir seu bem-estar e o retorno de seus investimentos na 

carreira. 

Não obstante as diversas possibilidades de análise que a 

documentação selecionada proporcione, devemos destacar que ela 

tem um caráter estático. Nesse sentido, para maiores elucidações 

quanto à dinâmica das relações de trabalho e de aprendizagem no 

interior destas instituições, seria necessário complementar o 
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estudo com os embates jurídicos que subsistiram entre mestres e 

aprendizes.  

Contudo, devemos dar por cumprida a proposta inicial deste 

trabalho, que era a de observar as regras que normatizam a 

aprendizagem na documentação relativa às corporações de ofícios, 

na Idade Média. 
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A CAVALARIA NA LITERATURA MEDIEVAL 

Jeferson Silva Ribeiro – PPH/UEM/LEM 

Jaime Estevão dos Reis – PPH/UEM/LEM (orientador) 

 

Durante o período medieval, a cavalaria foi retratada em uma gama 

bastante variada de fontes, destacam-se os tratados, os 

exemplas, as iluminuras, as tapeçarias, etc. Desde a 

constituição desta instituição, em fins do século XI e início do 

XII, a documentação revela a atuação deste grupo social, 

incorporado à nobreza e confundindo-se com ela. Ao observarmos a 

literatura elaborada com o objetivo de louvar as ações da 

cavalaria, percebemos uma vasta produção, que pode ser agrupada 

em alguns gêneros, tais como as canções de gesta, os romans e as 

novelas. Ao analisarmos tais gêneros, identificamos uma 

transformação conceitual na maneira de se referir ao cavaleiro e 

ao seu mundo de atuação devido às “regras” definidas em cada um 

dos gêneros, mas, também, pela forma que o personagem 

cavaleiresco é encarado em momentos diferentes durante a Idade 

Média. Notamos, nessas transformações, a figura do cavaleiro 

seguro de si e consciente de sua missão única de combate e defesa, 

tal como Rolando, ceder espaço ao cavaleiro cortês que divide sua 

missão entre a luta armada e o amor de uma bela donzela, tal como 

Eric, ou, ainda, Amadís de Gaula, sendo este último, objeto de 

nossa investigação Assim, analisamos a produção literária 

cavaleiresca medieval em diferentes momentos, respeitando os 

gêneros correspondentes e as diferentes noções sobre a imagem e 

função do cavaleiro na sociedade. 

 

Palavras-chave: Cavalaria; Literatura; Medieval. 
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A CAVALARIA NA LITERATURA MEDIEVAL 

 

1. Sobre Literatura e História 

Como historiadores, contamos com um grande volume de 

documentação para interpretarmos o passado. A escolha desses 

documentos podem variar de pesquisador para pesquisador, dessa 

forma podemos ter várias noções diferentes sobre acontecimentos 

inúmeros. Diante de tamanha complexidade e problemática na 

análise dos documentos o historiador deve presar por estabelecer 

uma boa metodologia de análise dessas fontes. O desenvolvimento 

da metodologia, aplicável ao tema sugerido, é tão importante 

quanto a própria escolha da fonte, pois é por meio desta que o 

historiador provará o valor e a validade de sua pesquisa para a 

historiografia. 

Sendo assim, nossa investigação tem como objetivo analisar 

a imagem do cavaleiro e as normas de conduta presentes na 

literatura medieval. Nosso primeiro passo, portanto, se dá em 

direção ao gênero de nossas fontes. Será que, por meio de uma 

fonte literária, poderemos satisfazer nossos questionamentos 

sobre o modelo de cavalaria para os períodos que analisamos? E, 

além disso, como a literatura poderá ser usada para 

compreendermos parte da História da Espanha entre os séculos XI e 

XV? 

As metodologias da pesquisa histórica passaram por várias 

transformações no decorrer de sua existência. Com essas 

transformações podemos evidenciar a forma que a fonte literária 

era encarada pelos historiadores. Durante o século XIX e inicio 

do XX a literatura não era vista pela historiografia como 

possível objeto de análise. Era encarada, pelos historiadores da 
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Escola Metódica104, como proposta de lazer e ócio, de onde nenhuma 

verdade histórica poderia ser construída. Nesse período, quando 

a História passa a conquistar seu espaço ao lado das ciências, a 

literatura será encarada como a sua principal opositora, pois é 

dela que tentavam se distanciar para não parecer tão efêmera. Tal 

oposição era criada, pois a história queria ser chamada de 

ciência e não de literatura. A História tinha o objetivo de 

desvendar o passado enquanto uma escrita que decifrasse os 

acontecimentos de outrora criando uma objetividade da memória 

humana. As fontes que os historiadores buscavam, para cumprir 

esse objetivo, eram as chamadas “fontes oficiais”, ou seja, 

aqueles documentos emitidos pelo próprio Estado, ou pela 

burocracia do dia a dia. Dessa forma, segundo os historiadores 

desse período, a literatura não poderia fazer parte do arsenal 

documental utilizado pelos historiadores, pois era subjetiva 

demais (BOURDÉ apud REIS, 2004, p. 17). 

 A mudança empreendida pelos Annales na metodologia da 

história, a partir de 1929, favoreceu consideravelmente a 

utilização de obras literárias assim como uma grande variedade de 

outros documentos, como fontes para se escrever a História, 

fazendo com que a proximidade entre História e Literatura se 

tornasse possível. Interpretar ou escrever História deixa de ter 

o rigor da oficialidade objetiva e nacional e passa a adentrar no 

mundo humano com seus sentimentos e subjetividades. A noção de 

história das mentalidades – que diferente da busca pelos grandes 

nomes como era feito pela Escola Metódica tenta englobar uma 

visão da coletividade social – será muito forte nesse momento e 

tanto Marc Bloch quanto Lucien Febvre protagonizam a escrita da 

                                                           
104

 Escola Metódica, também chamada de positivista, teve como seu principal 
expoente o alemão Leopold Von Ranke, no século XIX. Foi uma das primeiras 
manifestações da história entendida como ciência e defendia a busca de uma 
história objetiva, para isso consagrava o uso das fontes oficiais, como 
documentos emitidos pelo estado e priorizava os grandes nomes de pessoas 
relacionadas à história política. 
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História que prioriza essa abordagem105. 

 Nesse sentido, a literatura passa a auxiliar no 

entendimento não de nomes, datas e acontecimentos do passado, mas 

contribuindo para compreendermos a “representação” que os homens 

faziam de seu próprio meio social, ou seja, como eles se viam e 

viam sua sociedade, criando assim várias possibilidades 

ficcionais pelas quais podiam fazer uma leitura de seu mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2012, p. 113-114)106. 

 Entre as décadas de 70 e 80 do século XX iniciou-se uma 

abordagem historiográfica conhecida como Nova História, ou 

História Cultural, fundamental para a abordagem da literatura no 

campo da História, devido aos métodos que propõem para seu uso e 

de grande valia para o desenvolvimento do nosso trabalho.  

A literatura fornece ao historiador uma visão de mundo que 

ele não poderia encontrar em qualquer outra fonte. A 

“liberdade107” concedida aos literatos para criar contos, 

romances e poesias é capaz de evocar um mundo que só é possível na 

mente dos homens, porém, que se transforma nas mãos do 

historiador na história do possível e do desejável. O espelho da 

literatura reflete, além da imagem do próprio escritor, o mundo 

em que se insere lançando luz a uma realidade mais sensível, 

oculta à oficialidade dos arquivos. 

 Antes de Roger Chartier e da “Nova História Cultural”108, as 

                                                           
105

 Marc Bloch (1886 – 1944) e Lucien Febvre (1878 – 1956) são os fundadores da 
escola dos Annales em 1929, na França. Suas publicações a partir desse período 
ficaram muito conhecidas por conta das novas abordagens e novas fontes 
utilizadas para a pesquisa histórica. A noção de História das mentalidades é 
por eles enriquecida, principalmente por Lucien Febvre em obras como O 
problema da incredulidade no século XVI: a religião de Rabelais, publicada em 
1942; e de Marc Bloch, Os reis taumaturgos em 1924. 
106

 Nesta obra, A prosa do Mundo, Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) emprega a 
leitura que o homem faz de seu meio como forma de atribuir sentido a vida e de se 
fazer compreender em meio a ele. Aqui utilizamos a noção de leitura do mundo 
dessa forma, porém aplicando-a restritamente a escrita e produção da 
literatura.  
107

 Refiro-me à liberdade no sentido de criação narrativa, não da arte 
literária que envolve gêneros e métodos próprios de escrita. 
108

 Utilizamos o termo “Nova História Cultura”, como distinção à História 
Cultural elaborada até a década de 70 do século passado. Lynn Hunt, em seu 
prefácio à obra A nova História Cultural, 1992, deixa clara essa divisão em que 
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pesquisas sobre cultura davam-se de forma elitista, entendendo a 

cultura como uma produção oficial, seja uma grande obra 

literária, uma clássica peça teatral, ou uma pintura de um 

renomado artista. Essa elitização da cultura, segundo José 

D'Assunção Barros, levava os pesquisadores a “negligenciarem o 

fato de que toda a vida cotidiana está inquestionavelmente 

mergulhada no mundo da cultura” (BARROS, 2005, p. 127-128). 

 A leitura vista como produto criado não apenas pelo autor 

dos livros, mas também pelos seus próprios leitores faz 

desmitificar a concepção que encarava, segundo Michel de 

Certeau, a leitura como algo que influenciara diretamente aquele 

que lê, fazendo crer que “o público é moldado pelo escrito (verbal 

ou icônico), torna-se semelhante ao que recebe, enfim, deixa-se 

imprimir pelo texto e como o texto que lhe é imposto” (CERTEAU, 

1998, p. 261). 

 Ao fazer essa observação, Michel de Certeau remete-se à 

construção da cultura a partir de uma complexidade bem maior que 

aquela vista pela noção de cultura elitista. Nesse sentido, 

podemos entender melhor o que Roger Chartier pretende chamar de 

práticas culturais, a forma como uma cultura é produzida e lida 

pelo próprio contexto que a produz, envolvendo os mais variados 

seguimentos.  

 A proposta de Roger Chartier aproxima o historiador do 

momento de produção da obra, desmistificando a figura do autor 

visto outrora como o grande produtor e disseminador do saber e da 

cultura. A noção de práticas culturais tem como objetivo 

evidenciar a formação da cultura dando ênfase ao conjunto que 

compõe a sociedade que forma tal cultura a partir de suas inter-

relações. Ao complementar uma frase de Michel de Certeau, 

Chartier explica que: 

Os autores não escrevem livros: não, eles escrevem textos que 
se tornam objetos escritos, manuscritos, gravados, impressos 

                                                                                                                                                                          
a primeira faz oposição a dicotomia entre cultura popular e a aristocrática, e 
sugere, por meio dos artigos compilados na obra, uma leitura mais dinâmica da 
sociedade. 
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e, hoje, informatizados. Essa clivagem, espaço onde, aliás, 
constrói-se um sentido, foi, durante muito tempo, esquecida. A 
história literária clássica percebia a obra como um texto 
abstrato cujas formas tipográficas não importavam. O mesmo 
ocorreu com a “estética de recepção”, que postula – malgrado o 
seu desejo de “historicizar” a experiência que os leitores 
absorvem das obras – uma relação pura e imediata entre os 
“sinais” emitidos pelo texto – jogando com as convenções 
literárias aceitas – e o “horizonte de expectativa” do público 
ao qual é dirigido (CHARTIER, 1999, p. 17-18). 

 Antonio Candido, professor emérito da USP, faz uma análise 

da história e da literatura através da sociologia. Em Literatura 

e Sociedade (1965), o crítico literário e sociólogo apresenta uma 

importante inovação para o campo de estudos da literatura, com 

base na sociologia, que contribui aos estudos dos historiadores. 

Ele apresenta sua abordagem da literatura de forma a observar, 

não apenas as contribuições externas da obra, como era feito pela 

sociologia clássica, mas a crítica da obra em si, seu formato 

textual desde a escrita do autor até às formas adotadas pela 

editoração. Sugere que a crítica e a pesquisa nas fontes 

literárias priorizem esses dois lados da obra, criando uma inter-

relação entre autor – obra – público, em que cada parte depende da 

outra, não apenas para sistematizar o conhecimento do 

pesquisador, mas para a própria criação, transformação e leitura 

da obra (CANDIDO, 2006, p. 46-49). 

 

2. Os gêneros literários e os modelos de cavalaria 

Analisaremos, portanto, três gêneros literários referentes 

aos livros de cavalaria medievais. Tais gêneros, embora não 

apresentem uma delimitação temporal rígida, possibilitam uma 

visão acerca dos modelos de cavalaria sugeridos em alguns 

períodos da Idade Média. Nossa análise, vai no sentido, de 

classificar tais gêneros: canções de gesta; romans e novela, no 

intuito de verificarmos as regras presentes em suas produções 

literárias, associadas à seus contextos de produção, o que 

influenciará na forma de se pensar o cavaleiro.  

 A canção de gesta foi a primeira manifestação da literatura 

de cavalaria. Muito próximos ainda dos heróis épicos da 
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antiguidade, os protagonistas dessas canções passam, no decorrer 

de suas vidas, por várias dificuldades que provam o seu valor e 

sua honra. Suas habilidades guerreiras devem ser usadas na defesa 

de um grande senhor, pois o herói épico deve ser um vassalo por 

excelência. Apresentam também, um forte espírito de cruzadas, 

prontos para lutar contra o infiel – principalmente os 

muçulmanos. Além disso, os cavaleiros são apresentados nessas 

obras como defensores de ideais coletivos muito bem definidos, 

confundindo suas tramas fictícias com acontecimentos, ou 

personagens históricos. 

 A Canção de Rolando (c. 1100), por exemplo, apresenta um 

cavaleiro totalmente submisso à vontade de seu senhor – imperador 

Carlos Magno –, após caminhar em direção a uma emboscada, 

elaborada pela inveja do cavaleiro Ganelão, Rolando luta até a 

sua morte contra os sarracenos perecendo ali, no campo de 

Roscesvalles, com os doze Pares de Carlos Magno (ROLANDO, 1960, 

pp.83-87). Durante o confronto com os sarracenos, o diálogo entre 

Rolando e seu amigo Olivério revela algumas lições sobre coragem 

e temeridade, pois, para Olivério, seu amigo deveria ter tocado o 

corne pedindo a ajuda do imperador no momento que eles se 

depararam com os sarracenos, porém, Rolando decidiu enfrentá-

los, mesmo em menor número. Logo depois, ao perceber a derrota 

eminente, Rolando pergunta a seu amigo se é prudente tocar o 

corne, ao que ele responde: 

 
Seria grande vergonha e causa de censura por parte de todos os 
teus parentes. Esta injúria duraria toda a vida![...] Amigo, 
quando eu falei, tu não quiseste fazer nada [...] Amigo, tu és o 
culpado, pois coragem é bom senso, não loucura: vale muito mais 
temperança do que soberbia (ROLANDO, 1960, p. 68). 
 

 Interessante notarmos que mesmo Rolando sendo um exemplo de 

bom cavaleiro ele também comete suas falhas, e, na pior delas, 

falha pelo excesso de coragem, ou melhor, pela sua temeridade. 

Olivério o acusa pela morte de todos os cavaleiros franceses 

presentes na batalha já que ele era o comandante e devia tomar 
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atitudes mais sábias. O autor utiliza-se da situação para 

aplicar, pelas palavras de Olivério, noções de moralidade, ou de 

ações que devem ser evidenciados pelos nobres leitores de sua 

obra. 

 Entendermos, portanto, que a literatura das canções de 

gesta, mesmo tendo por objetivo principal o divertimento da 

aristocracia cavaleiresca dos séculos XI – XIII (ARIAS, 2002, p. 

35), ainda influenciava o comportamento dos cavaleiros que 

buscavam nas obras exemplos do procedimento cavaleiresco. 

Segundo Lucila Lobato Osorio, a forma que o cavaleiro herói é 

apresentado tem o objetivo de identificação e aproximação do 

leitor, criando diretamente um modelo para que eles possam 

direcionar seus atos (LOBATO OSORIO, 2009, p. 109 – 110). Dessa 

forma a figura do protagonista, nas canções de gesta, apresenta, 

durante os séculos XI ao XIII, o cavaleiro que deve submissão ao 

seu senhor, privilegiando o modelo de vassalagem ideal, 

caracterizado como contrato social estabelecido 

tradicionalmente entre a aristocracia feudal. Além das 

características individuais como força, bravura e coragem. 

Além das canções de gesta e antes da novela de cavalaria 

atingir o seu auge, tem-se ainda outro gênero literário, muito 

importante e que lançara as bases para a novela: o roman. Segundo 

Fernando Carmona Fernández, diferente da canção de gesta, no 

roman a aventura terá um caráter biográfico e individualizador, 

além de que, em distinção às canções de gesta que apresentavam uma 

realidade fixa, em um espaço dificilmente alterado, seu 

protagonista gozará de maior liberdade de movimento, abrindo-se 

um horizonte de experiências e descobertas a partir das aventuras 

que dão o tom às narrativas. O herói, não surge na trama com suas 

características e virtudes já definidas, ele só será alguém a 

partir de seus atos, construídos no decorrer de sua trajetória, 

por meio da qual irá descobrir sua identidade. O horizonte lhe é 

aberto para conhecer o mundo e conhecer-se. Dessa forma o herói 
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pode buscar sua própria história e a forma como ele o fizer lhe 

garantirá a consagração, assim, a identificação pessoal será uma 

de suas principais sagas e o herói deixa de ser um modelo 

genérico, como nas canções de gesta, tornando-se modelo 

individual, ou seja, o leitor passa a identificar-se com as 

crises individuais do personagem, um dos fatores que já 

manifestam o tipo de escrita e leitura característicos da 

modernidade, ou ainda que serão apresentados nas novelas de 

cavalaria. Para Fernando Carmona Fernández,  

O herói se converte em personagem; passa a deixar de ser 
arquetípico e representativo. Este processo de 
individualização se vê favorecido por um elemento que já 
estava ausente na épica, ou que lhe era secundário: o 
sentimento amoroso

109
 (CARMONA FERNÁNDEZ, 1986, p. 80).  

 

Contrariando o cavaleiro épico ou de gesta, que têm seu 

horizonte definido pela missão de cruzado ao defender os ideais 

de sua classe e da cristandade, ele passa, no roman, a ser guiado 

pelo amor de sua senhora, o grande direcionador de suas 

aventuras, tudo que ele faz é para obter a honra necessária para 

tornar-se digno de sua amada.  

 Para Lucila Lobato Osorio, existem três elementos culturais 

presentes no roman, pelos quais podemos definir sua 

especificidade. São eles: a poesia trovadoresca; a literatura 

clássica vinculada à retórica escolástica; as histórias e 

lendas, mitos e personagens da cultura tradicional. A união 

desses elementos em um novo gênero, em que o cavaleiro é o 

protagonista, possibilita ao personagem que se agreguem 

distintos interesses, outros conflitos e novas atitudes. Tais 

características somadas à cortesia, ao amor e a ideologia 

religiosa, assim como a ajuda do maravilhoso, foram incorporados 

às características guerreiras convertendo o protagonista, 

paulatinamente, em cavaleiro novelesco (LOBATO OSORIO, 2009, p. 

                                                           
109

 “El héroe, así, se convierte en personaje; empieza a dejar de ser 
arquetípico y representativo. Este proceso de individualización se ve 
favorecido por un elemento que en la épica estaba ausente o era secundário: el 
sentimiento amoroso”. 
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116-117). 

 Nos romans de Matéria Antiga110 mantêm-se os aspectos 

guerreiros e valentes dos cavaleiros, mas outras características 

lhes são acrescentadas, como a beleza física e a cortesia, que é a 

forma de se comportar socialmente e principalmente na presença de 

uma dama. Tanto no Livro de Tebas, quanto no Livro d' Eneas111, 

essas características são evidentes. As descrições físicas dos 

heróis ganham um maior espaço nos relatos, pois se a chave 

narrativa será o amor cortês ela se dará a partir das descrições 

tanto da beleza do cavaleiro como de sua dama. Segundo Lobato 

Osorio, essa transformação será maior com o roman 

octossilábico112, pois, mais próximo da prosa, permite maior 

liberdade do autor para descrever as características físicas 

dentro da possibilidade métrica da poesia.  (LOBATO OSORIO, 2009, 

p. 118).  

Assim, dois elementos, tanto o amor, quanto a mulher, se 

destacaram no auxílio e na motivação dos cavaleiros apaixonados. 

Eles serão a fonte inspiradora de todas as aventuras e contendas, 

e conhecedoras deste fato, as personagens mulheres fazem o 

possível para motivar seus amados cavaleiros, como podemos ver 

nas palavras de Lavina, personagem do roman Libro d’Eneas: 

 
- Tenho demostrado pouco sentimento, disse, e tenho pouca 
sabedoria por não ter dado minha manga a meu amigo. Assim 
poderia golpear melhor com sua lança, ou, se eu lhe tivesse 
enviado minha …, poderia ter-se empenhado com mais afinco, e 
golpear melhor com sua espada, para que Turno recebesse mais 
duro castigo. (…) Mas se pensa ainda em meu amor, sem dúvida me 

                                                           
110

 Matéria Antigo refere-se ao conteúdo dos livros de cavalaria que tratam das 
histórias relacionadas a Antiguidade Clássica, ou a personagem presentes 
desse período como: Alexandre o Grande, Julio Cézar, Enéias ou a História de 
Troia e de Tebas. Devido aos últimos exemplos podem ser chamados também de 
Ciclo Troiano. 
111

 Tanto o libro de Eneas quanto o libro de Tebas, são obras escritas sob a 
influências do roman. Suas referências narrativas baseiam-se nas historias 
clássicas decorridas na Grécia Antiga, assim as histórias de Eneias e da 
cidade de Tebas recebem uma roupagem medieval pelos contos cavaleirescos. 
112

 Versos formados por oito silabas métricas (que diferente das silabas comuns 
são separadas de acordo com a métrica e o ritmo das poesias) dando o ritmo à 
poesia ou a canção. Ao abranger mais silabas que os poemas em trova 
(normalmente sete silabas poéticas) abre-se a possibilidade de apresentar 
mais adjetivos aos heróis e às damas envolvidas. 
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verá na janela e isso o fará sentir-se mais empolgado
113

 (Libro 
d'Eneas apud LOBATO OSORIO, 2009, p. 120). 
 

 Os romans do ciclo artúrico também apresentaram essas 

qualidades, mas com algumas diferenças que os aproximam do gênero 

das novelas. Fernando Carmona Fernández comenta que as 

narrativas de Chrétien de Troyes114 apresentam um “relato da crise 

do equilíbrio entre a aventura e o amor no esquecimento do 

protagonista – principalmente de Erec – de suas obrigações, 

trocadas pelas delícias do amor” (CARMONA FERNÁNDEZ, 1986, p. 

80). O tema da crise que o herói vivencia durante a sua jornada 

resultou no gênero da novela de cavalaria, onde o cavaleiro está 

cada vez mais livre dos laços da coletividade para viver suas 

próprias experiências, conduzindo seu caminho e buscando suas 

honras. Porém, a escolha é a grande questão desse herói, e saber 

escolher é que o classificará como modelo entre seus leitores. O 

rompimento com a historicidade – como era comum na gesta – é bem 

mais evidente, os personagens conduziram suas vidas no mundo 

“pseudo-histórico” da corte do rei Artúr. Influenciado pela 

historiografia de Geofrey de Monmouth115, Chrétien de Troyes dá 

vida às suas ficções criando um mundo e heróis modelos, como os 

Cavaleiros da Távola Redonda, fiéis também ao modelo de realeza 

de Artur. (CACHO BLECUA, 2012, p. 24). 

 Lembrando que todas essas transformações presentes nas 

obras literárias correspondem diretamente às transformações 

ocorridas no decorrer da Idade Média, e os heróis dos romans 
                                                           
113

 He demostrado poco sentido, dice, y tengo poco seso al no haber dado mi manga 
a mi amigo. Así podría golpear mejor con su lanza, o, si yo le hubiese enviado 
mi impla, se habría podido emplear a fondo, y tajar mejor con su espada, para 
que Turno hubiera recibido más dura colada. (...) Pero si piensa aún en mi 
amor, sin duda me verá en la ventana y por ello habrá de sentirse más arrojado. 
114

 Poeta francês do século XII que contribuiu para a popularização do ciclo 
arturico com as obras Erec (1150-1170), Cligés (1170-1176), Chevalier au lion 
(Yvain), Chevalier à la charrete (Lancelot) (1177-1181) e Conte du Graal 
(Perceval) (1181-1190). Sua capacidade em relacionar os motivos folclóricos 
mais populares em uma estrutura culta ou mesmo clerical, contribuíram para o 
sucesso de suas obras (CACHO BLECUA, 2012, p. 25). 
115

 Autor das obras que introduziram a tradição arturica na Grã Bretanha: 
Prophetiae Merlini (c. 1135) e Historia regum Britanniae (c. 1136), contendo a 
história da Grã Bretanha desde a chegada de Bruto, bisneto de Eneias, até a 
morte de Cadvaladro, em 689, marcando o fim da independência bretã. 
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aproximam-se aos cavaleiros pertencentes ao momento de transição 

da configuração de uma cavalaria bélica, que ainda ganhava seu 

espaço na sociedade dos séculos XI e XII, para a cavalaria 

cortesã116, já ligada à nobreza do século XIII e a luta para manter 

sua posição. 

 Outro momento, é o da cavalaria definitivamente cortesã e a 

novela, como expressão literária, representa a figura do 

cavaleiro diante de sua condição social entre os séculos XIV e XV. 

Esse cavaleiro novelesco, próximo ao cavaleiro do roman, é gerado 

da continuidade literária deste, portanto, estabelecendo mais 

proximidades que distanciamentos, tanto que Fernando Camona 

Fernández é enfático em afirmar que “a novela se inicia com a 

decomposição do roman”117 (CARMONA FERNÁNDEZ, 1986, p. 79). Essa 

transição tão sútil poderá ser notada, principalmente, com a 

prosificação das narrativas. Se o roman havia encontrado mais 

liberdade de atuação e de adjetivação dos personagens quando 

tornou-se octassílabo, quanto mais à medida que os contos foram 

prosificados, dando maior liberdade criativa aos autores que 

deixam de objetivar a métrica, pensada no canto ou na poesia, para 

tornar evidente o enredo e a narrativa tornando seus desenlaces 

ainda mais fantásticos e sedutores. Sobre essa continuidade do 

roman para a novela, Lucila Lobato Osorio afirma que: 

o cavaleiro épico se transformou em cavaleiro novelesco desde 
os romans de matéria antiga quando ao modelo de guerreiro épico 
e vassalo se acrescentaram características tais como uma bela 
fisionomia, distintas motivações para obter honra, atitudes 
refinadas em relação as damas e, sobre tudo, a exibição de 
sentimentos de amor. Todas essas florescentes características 

                                                           
116

 Fazemos aqui a distinção entre “cavalaria bélica” e “cavalaria cortesã” a 
partir das conceituações teóricas de Franco Cardino no texto O guerreiro e o 
cavaleiro. In: LE GOFF, Jacques. O homem Medieval. Assim o primeiro caso seria 
daquela cavalaria que se formava entre os século X – XII juntando-se a classe 
nobre e conquistando seu espaço na sociedade; o segundo caso trata-se da 
cavalaria já assentada socialmente, com seus privilégios e compartilhando com 
o clero a autoridade social, essa cavalaria cortesã, preocupa-se com a 
manutenção da ordem estabelecida e da glorificação lúdica de sua posição por 
meio das festas e dos torneios. Não que sua função bélica tenha-se 
deteriorado, mas deixa de ser o essencial para o grupo. 
117

 Deve-se notar que a distinção estabelecida por F. Carmona, entre a canção de 
gesta, o roman e a novela, parte do sentido e da função dos conceitos em que se 
sustenta as narrativas literárias estudadas(tempo e espaço, herói e ação). 
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são frutos do enlace entre a ação bélica e o interesse amoroso. 
A partir desses romans o cavaleiro novelesco começa seu 
caminhar literário que tantas transformações, aventuras e 
devotos têm-lhe destinados

118
 (LOBATO OSORIO, 2009, p. 124). 

 

 Sobre a prosificação da matéria artúrica119, encontramos um 

ciclo iniciado no século XIII denominado Vulgata ou Lanzarote-

Graal. Esse ciclo é formado por contos específicos sobre o amor de 

Lancelote e a rainha Ginebra, e sobre a busca do Santo Graal, além 

da própria lenda desse objeto sagrado. Poderíamos considerá-lo, 

desde já, como uma espécie de popularização da matéria artúrica, 

que são os elementos presentes nessa matéria, principalmente das 

obras em verso de Chrétien de Troyes e de Robert de Boron, que 

auxiliaram na elaboração desses livros tornando-os mais 

populares pela narrativa prosificada (CACHO BLECUA, 2012, p. 26-

29).  

 Esse ciclo apresenta, de forma geral, os protagonistas como 

os melhores guerreiros e melhores amantes, sua honra consiste em 

ser melhor do que todos, formando epítetos que os classificam 

como “o melhor cavaleiro do mundo” - no caso de Lanzarote. Esse 

tipo de afirmação sobre os cavaleiros fictícios está atrelado, 

além da própria ordem narrativa presente nas prosas, à crise que 

se estabelece na sociedade feudal no fim do século XIII, fazendo 

com que a imagem já desgastada do guerreiro medieval ganhe nova 

representatividade na figura do cavaleiro cortês, pois há uma 

necessidade clara da manutenção de seu estamento no processo de 

transformação e desagregação de seus valores. 

Dessa forma, tendo o correspondente extraliterário dos 

                                                           
118

 “el caballero épico se transformó en caballero novelesco ya desde los 
romans de materia antigua cuando al modelo de guerrero épico y vasallo se le 
añadieron características tales como una fisonomía hermosa, distintas 
motivaciones para ganar honra, actitudes refinadas en su relación con las 
damas y, sobre todo, la exhibición de sentimientos amatorios. Todos estos 
flamantes rasgos son fruto del enlace entre la acción bélica y el interés 
amoroso. A partir de estos romans el caballero novelesco empieza su andadura 
literaria que tantas transformaciones, aventuras y devotos le tiene 
destinados”. 
119

 Matéria que trata das narrativas referentes ao Rei Artúr e aos Cavaleiros da 
Tavóla Redonda. Pode ser chamada também de Ciclo Bretão. 
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livros de cavalaria perdido muito da sua referência “real”, seus 

relatos adentraram ainda mais na ficção como forma de resgatar 

aquele mundo em decadência (CARMONA FERNÁNDEZ, 2006, p. 127-

128). 

 Devemos ter a ciência de que essas produções literárias da 

Idade Média sofrem suas alterações de acordo com os momentos em 

que são escritas. Dessa forma, uma produção cultural atrelada 

diretamente à classe dirigente que pagava por esses retratos 

literários em forma de crônicas (a partir da vida dos senhores, 

nobres e reis), ou de poesias e narrativas ficcionais que 

retratavam um modelo de vida aspirado por aqueles que 

encomendavam tais obras, servirá de representação do modo de vida 

aspirado pela nobreza ou pelo clero. Como afirma Carla A. Lima da 

Silva “a literatura medieval é a confluência entre o imaginário 

do poeta e o trabalho artístico da linguagem, guiados pelos 

interesses da nobreza e da Igreja (SILVA, 2013, p. 22). Tal 

conclusão permite-nos analisar com mais clareza as aspirações da 

classe nobre nos diferentes períodos da Idade Média, por exemplo, 

nas canções de gesta notamos um cavaleiro forte, sempre pronto 

para a guerra e para defender o seu senhor e o seu território. Já, 

desde o roman até a novela, o cavaleiro ideal será apresentado a 

partir de sua beleza física, astúcia e principalmente pelo amor 

cortês que dedicará a sua dama, e as regras de cortesia que passam 

a definir as relações sociais entre o nobres. 

 A literatura apresenta-se para o nobre, portanto, como um 

modelador das suas ações. A cavalaria, enquanto instituição, 

recebe a contribuição da literatura para ajustar as condutas dos 

nobres apresentando ideais universais que eram almejados pelos 

seus leitores. Ideais como a defesa dos fracos e oprimidos, 

proteção das mulheres e dos órfãos, os cavaleiros apresentavam-

se como sustentáculos das causas justas, além de demonstrarem os 

mais virtuosos sentimentos de lealdade, fidelidade e coragem 

(FLORI, 2005, p. 43). 
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 A representação da sociedade medieval ganha, pelas mãos 

desses artistas, novas cores e novas formas. O cavaleiro cortês, 

das novelas, é o defensor do Deus Cristão e de suas verdades, da 

honra cavaleiresca, pois luta com toda sua força e coragem para 

conquistar sua fama e defender a justiça, além de lutar 

constantemente em prol do seu amor pela dama quase inacessível – 

no caso dos romances de Chrétien pela condição matrimonial, e no 

caso de Amadís pelo que o personagem trata como excessivo valor da 

dama em comparação a sua condição. As aventuras dão o tom da 

novela, tanto que Mikhail Bakhtin afirma que: 

 

 

Nos romances de cavalaria, o ‘de repente’ como que se 
normaliza, torna-se algo absolutamente decisivo, quase 
normal. O mundo inteiro se torna maravilhoso e o próprio 
maravilhoso se torna habitual (sem deixar de ser maravilhoso). 
O próprio eterno ‘imprevisto’ deixa de ser algo imprevisto. O 
inesperado é esperado e só se espera o inesperado. O mundo 
inteiro limita-se a categoria do ‘de repente’, a categoria do 
acaso maravilhoso e inesperado (BAKHTIN, 1998, p.269). 
 

A aventura, portanto, será o condutor principal do enredo 

das narrativas. Se a construção da identidade do herói se dá no 

decorrer da novela, ele deverá passar por diversas provas através 

das quais terá suas virtudes consagradas. Segundo Erich 

Auerbach: 

 

O caráter pessoal das virtudes cortesãs não é dado 
simplesmente por natureza, nem é obtido simplesmente por 
nascença, no sentido em que a situação prática conferida pelo 
nascimento dentro de um estamento colocava exigências 
práticas determinadas, nas quais aquelas virtudes se 
desenvolviam normalmente de forma espontânea. Agora precisa, 
além do nascimento, de uma educação para ser implantado, e da 
provação constante, voluntária e incessantemente renovada 
para ser conservado. O meio da provação e da verificação é a 
aventura, aventure, forma extremamente peculiar e estranha de 
acontecimento, criada pela cultura cortesã (AUERBACH, 1987, 
117). 
 

 Deste último modelo – as novelas de cavalaria – é que veremos 

despontar Amadís de Gaula, o cavaleiro que percorrerá o mundo 

para satisfazer seu desejo de unir-se à sua amada princesa 
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Oriana, busca através da qual veremos emergir o modelo de 

cavalaria aspirado na Espanha do século XVI. O cavaleiro cortês, 

proveniente das novelas de cavalaria e, sobretudo, a figura do 

cavaleiro andante revelam uma Espanha, no século XV, 

extremamente dependente de novas conquistas para a afirmação de 

uma nobreza decadente que tende a desaparecer pelas inovações 

políticas e culturais provenientes do despontar do Mundo 

Moderno. 

 Percebemos, portanto, a novela de cavalaria como um gênero 

que possibilita uma visão mais detalhada sobre a cavaleiro e sua 

individualidade. Todavia, Amadís de Gaula, cumpre seu dever como 

cavaleiro, e, ainda mais importante, como vassalo. Amadís torna-

se, no decorrer da narrativa, o melhor cavaleiro do mundo, 

portanto, as virtudes que lhes são atribuídas por Garcí Rodriguez 

de Montalvo são as mesmas que deveriam ser observados pela 

nobreza do período. A fidelidade de Amadís é que mais nos chama a 

atenção: 

- Assim, nos convém, que, como temos sido obedientes na 
concordia e amizade, que na discordia e na inimizade também o 
sejamos, cumprindo aquilo que ele [Lisuarte] crê, por bem, se 
faça

120
 (MONTALVO, 2012, p. 900 – tradução nossa). 

 

Estando a batalha em tal estado como ouvís, Amadís viu como o 
lado do rei Lisuarte ia perdendo sem nenhum recurso, e que, se o 
confronto continuasse, que não caberia a sua mão poder salvar, 
nem aqueles grandes amigos que com ele estavam. E sobre tudo, 
lhe veio a memória ser este o pai de sua senhora Oriana, aquela 
que sobre todas as coisas do mundo amava, e as grandes honras 
que ele e sua linhajem em tempos passados haviam recebido

121
 

(MONTALVO, 2015, p. 1482 – tradução nossa). 
 

 Os dois momentos da obra, aqui destacados, levariam, diante 

de uma leitura rápida, uma percepção de revolta de Amadís para com 

                                                           
120

 - Así que nos conviene que, como en la concordia y amistad obedientes le 
hemos sido, que así en la discordia y enemistad lo seamos, cumpliendo aquello 
que él por bien tiene que se haga. 
121

 Estando la batalla en tal estado como oís, Amadís vio como la parte del rey 
Lisuarte iva perdida sin ningún remedio, y que, si la cosa passasse más 
adelante, que no sería en su mano de lo poder salvar, ni aquellos grandes 
amigos suyos que con él estaban. Y sobre todo, le vino a la memoria ser éste 
padre de su señora Oriana, aquella que sobre todas las cosas del mundo amava y 
tenía, y las grandes honras que él y su linaje los tiempos pasados avían dél 
recebido 
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o rei Lisuarte, porém, a construção da narrativa prioriza, apesar 

dos erros do rei, uma postura de fidelidade do herói. Todavia, 

tanto no primeiro trecho, quanto no segundo, Amadís de Gaula 

comprova sua fidelidade e submissão ao rei. No primeiro trecho, 

Amadís é expulso injustamente da corte do rei, mesmo após seu 

auxílio em diversas batalhas. Desta forma, o que poderia ser um 

sinal de revolta, torna-se sabiamente, nas palavras do virtuoso 

cavaleiro, um belíssimo conselho para seus amigos que também 

pertenciam a corte do rei Lisuarte. Compreendendo sua posição de 

submissão ao rei, Amadís simplesmente acata ao desejo de Lisuarte 

de retirar-se de sua corte e convence seus companheiros a 

aceitarem tal condição com submissão e humildade. 

 No segundo trecho, chama-nos a atenção a batalha travada 

entre Amadís e o rei Lisuarte. Todavia, o confronto tem início 

devido a postura licenciosa e avarenta do rei que, entrega sua 

filha Oriana ao imperador de Roma, contra a vontade da donzela, 

para selar um acordo político que lhe possibilitaria mais poder. 

Porém, mesmo diante do fato, Amadís, lembrando-se do histórico de 

honra do rei, pois, fora este rei que contribuíra em sua formação 

como cavaleiro, decide amenizar a batalha para que o rei e seu 

valorosos homens não sejam feridos ou mortos. O próprio Amadís, 

portanto, sugere um momento de descanso, justamente quando ele 

estava para vencer o rei. 

 A fidelidade que o protagonista devota para o rei Lisuarte 

torna-se característica fundamental para o modelo de conduta 

elaborado por Montalvo. Diante das transformação ocorridas ao 

fim da Idade Média, a cavalaria perde seu prestigio, sua posição é 

questionada devido ao novo formato bélico da modernidade, com 

seus exércitos profissionais e mercenários. Porém, a nobreza 

ainda busca seu modelo de atuação entre essa classe social. A 

reprodução dos torneios e justas faz lembrar um passado glorioso. 

Desta forma, a realeza moderna utiliza também a literatura como 

um forma de disciplinar a nobreza, tão conflituosa entre os 
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século XIII e XIV. A imagem do cavaleiro fiel – independente das 

circunstâncias – contribui para a concentração de poder dos Reis 

que formarão na Espanha um Estado Moderno, e contribuíra para a 

manutenção do governo absolutista. 

 

REFERÊNCIAS: 

Fonte: 

Canção de Rolando. São Paulo: Editora Atena, 1960. 

MONTALVO, Garcí Rodríguez de. Amadís de Gaula. vol. I. Madrid: 
Edições Cátedra, 2012. 
MONTALVO, Garcí Rodríguez de. Amadís de Gaula. vol. II. Madrid: 
Edições Cátedra, 2015. 
MONMOUTH, Geoffrey de. Historia de los reyes de Brutania. Ebook: 
Lectulândia, 2012. Disponível em: 
https://www.lectulandia.com/book/historia-de-los-reyes-de-
britania/. Acesso em: 04/02/2017. 
 

Bibliografia: 

ARIAS, Ademir Aparecido de Morais. Canções de gesta e imagens da 
realeza: três exemplos. Revista Imagens da Educação, v. 2, n. 3, 
2012, pp. 35-44. Disponível em: 
periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc/article/download
/18783/9903. Acesso em: 02/02/2017. 
AUERBACH, Erich. A saída do cavaleiro cortês. In: ______. 
Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 1987, pp. 107-124. 
BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de Estética. São 

Paulo: Hucitec, 1998. 

BARROS, José D’Assunção. A História Cultural e a contribuição de 
Roger Chartier. Revista Diálogos, v. 09, n. 01, p. 125-141, 2005. 
CACHO BLECUA, Juan Manuel. Introdução. In: MONTALVO, Garci 
Rodríguez de. Amadís de Gaula. Madri: Catedra, 2012. 
CARMONA FERNÁNDEZ, Fernando. Le Petit Jehan de Saintré y la 
Transformacion del relato caballeresco en el siglo XV. Revista 
Estudios Románicos, n.º 3, 1981 – 1986, pp. 78-88. Diponível em: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/.../2667394.pdf. Acesso 
em 20/04/2016. 
CARMONA FERNÁNDEZ, Fernando. Pervivencias medievales: Chrétien 
de Troyes, Boccacio y Cervantes. Murcia: Universidad de Murcia, 
2006. 
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 

Petrópolis: Editora Vozes, 1998. 

https://www.lectulandia.com/book/historia-de-los-reyes-de-britania/
https://www.lectulandia.com/book/historia-de-los-reyes-de-britania/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/.../2667394.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/.../2667394.pdf


XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  321 

CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: leitores, autores e 

bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Brasília: 

Editora UnB, 1999. 

FLORI, Jean. A cavalaria: origem dos nobres guerreiros da Idade 

Média. São Paulo: Madras, 2005. 

HUNT, Lynn. A Nova História Cultural. São Paulo: Martins Fontes, 

1992. 

LOBATO OSORIO, Lucila. Del caballero épico al caballero 
novelesco: Acercamiento a la evolución del personaje. Revista 
Tirant, nº. 12, 2009, pp. 109-131. Disponível em 
http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.12/Art_5_Lobato_caball
ero.pdf.  Acesso em 20/04/2016. 
MERLEAU-PONTY, Maurice. A prosa do mundo. São Paula: Cosac Naify, 

2012. 

REIS, José Carlos. A História entre a filosofia e a ciência. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2004. 
SILVA, Carla Araújo Lima da. Diálogos entre a novela de cavalaria 

e o cavaleiro inexistente, de Italo Calvino. Recife, 

Universidade Federal de Pernambuco. Dissertação de Mestrado, 

Teoria da Literatura, Centro de Artes e Comunicação, 

Universidade Federal de Pernambuco, 2013. Disponível em: 

http://www.pgletras.com.br/2013/dissertacoes/Diss-Carla-

Araujo-Lima-da-Silva.pdf. Acesso em: 03/02/2017. 

  

http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.12/Art_5_Lobato_caballero.pdf
http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.12/Art_5_Lobato_caballero.pdf
http://www.pgletras.com.br/2013/dissertacoes/Diss-Carla-Araujo-Lima-da-Silva.pdf
http://www.pgletras.com.br/2013/dissertacoes/Diss-Carla-Araujo-Lima-da-Silva.pdf


XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  322 

CRÔNICAS MEDIEVAIS: ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA 

Luiz Augusto Oliveira Ribeiro – UEM/PPH/LEM  
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A relação teórico-metodológica entre História e Literatura é 

ampla e permite alguns apontamentos acerca da compreensão de 

determinadas fontes históricas, sobretudo, para o medievo. 

Objetivamos neste trabalho, estabelecer algumas considerações 

acerca destes dois campos teóricos a fim de compreender as 

crônicas medievais como um documento histórico que transita 

entre essas áreas, tanto no momento de sua produção como na forma 

como foi lido ao longo do tempo. As crônicas constituem-se 

importantes fontes para a análise do contexto medieval, 

sobretudo, da Península Ibérica. Abordaremos a construção da 

ideia de História para o homem medieval, considerando a 

elaboração do conceito, e a busca pela intenção de verdade 

assimilada e declarada nas crônicas medievais. A partir disso, 

apontaremos as contribuições da Literatura para a análise destes 

documentos. Tomaremos como fonte a Crónica de Alfonso X, 

elaborada no século XIV, com a justificativa de registro dos 

acontecimentos referentes ao século XIII, momento em que, 

segundo o cronista, havia uma lacuna histórica em relação ao 

registro dos feitos reais, especialmente em relação ao reinado de 

Alfonso X, o Sábio. Encomendada por Alfonso XI, a CAX não atende 

apenas ao preenchimento das lacunas históricas, mas também aos 

interesses políticos e sociais, sobretudo, aqueles relacionados 

à nobreza e à monarquia castelhano-leonesa no século XIV. 

 

Palavras-chave: História, Literatura; Crônica Medieval. 
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CRÔNICAS MEDIEVAIS: ENTRE A HISTÓRIA E A LITERATURA 

 

Introdução 

 Pensar as crônicas medievais como documentos históricos 

implica na consideração de alguns aspectos teórico-

metodológicos. Antes de qualquer coisa, é preciso analisá-las em 

seu contexto de produção, levando-se em conta o momento em que 

foram escritas e quem as escreveu. Além disso, é fundamental que 

se conheça o patrocinador ou a autoridade política que ordenou 

sua elaboração, além dos aspectos literários como a própria 

construção da narrativa. Isso permitirá ao pesquisador perceber 

questões fundamentais à análise desse tipo de fonte, tais como as 

intencionalidades do autor, sejam elas declaradas ou não. 

 Quando partimos dessas informações básicas para a análise 

de qualquer documento histórico, percebemos que é preciso ter 

ainda mais cautela quando falamos das crônicas medievais, pois 

essas apresentam, muitas vezes, características peculiares 

vinculadas a contextos bastante específicos. Atualmente é 

consenso entre os pesquisadores, que as crônicas medievais são 

documentos que exigem olhares multidisciplinares, e que seu 

estudo exige, muitas vezes, o diálogo entre historiadores, 

literatos, filólogos, etc. A tipologia das crônicas exige do 

pesquisador a percepção e a confrontação documental para 

averiguar a própria narrativa de quem as escreveu.  

 Inicialmente objetivamos compreender a noção de História e 

de Literatura na Idade Média para, num segundo momento, 

analisarmos a Crónica de Alfonso X como fonte de estudo e 

pesquisa. 

 

  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  324 

História e Literatura: considerações teórico-metodológicas 

 Atualmente as crônicas medievais têm sido objeto de estudo 

dos mais diversos campos de estudo. As análises acerca desta 

fonte estão situadas no âmbito da transdisciplinaridade, ou 

seja, inter-relacionando todas as disciplinas para a construção 

de uma interpretação mais completa e coerente. 

 Definimos, neste trabalho, duas ciências que oferecem ao 

pesquisador das crônicas medievais ferramentas metodológicas 

para sua análise, a História e a Literatura. Portanto, faremos, 

primeiro, um resgate conceitual para a compreensão da ideia de 

História do homem medieval. Segundo Bernard Guenée, 

 

A história é um relato simples e verdadeiro, visando 
transmitir à posteridade a memória do que passou. [...] 
Naturalmente, a história não podia conservar a memória de 
tudo o que havia passado. Só devia fixar o que era digno de 
lembrança e relatar coisas memoráveis. Isto é, os 
prodígios, as guerras, os atos de príncipes e santos 
(GUENÉE, 2006, p. 526). 

 

 O autor delimita, dessa forma, algumas das características 

da crônica medieval enquanto escrita da História. Apesar de seu 

caráter universal, na tentativa de selecionar os fatos, Guenée 

(2006) aponta que se faz necessário considerar os fatos 

“memoráveis”, dignos de serem registrados e relegados à 

posteridade. 

Se considerarmos que na Idade Média as crônicas eram uma das 

maneiras de registrar a história, podemos elegê-las como fonte de 

pesquisa para a compreensão do homem medieval e seu contexto. 

Segundo Marcella Lopes Guimarães,  

 

A crônica histórica tardo-medieval é uma realização 
discursiva narrativa, [...] com intenção de verdade, 
ainda que incorpore elementos ficcionais que servem a 
essa verdade. [...] Ora, ao afirmar ser a crônica um texto 
narrativo, isso significa que seu estudo inclui 
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elementos como foco, espaço, tempo, personagens, enredo, 
figuras e intertextualidade que, dentre mais 
componentes, interessam aos Estudos Literários 
(GUIMARÃES, 2012, p. 70). 

 

 O trecho do texto de Marcella Lopes Guimarães, exposto 

acima, evidencia a necessidade de compreender a crônica como um 

objeto de análise interdisciplinar, que exige dos pesquisadores, 

independentemente da área, cuidados específicos de um texto 

narrativo. Neste caso, alguns elementos teóricos do campo que 

compete à Literatura se faz fundamental, dentre eles, buscar 

informações sobre a escrita, contexto de elaboração, forma da 

narrativa, autor e característica do gênero. 

 No que diz respeito aos elementos da História, temos a 

necessidade de conhecer a documentação, o contexto em que foi 

produzida e, a partir disso, questionar de forma adequada cada 

uma das informações, confrontando com outros documentos, mas 

também pensando a partir de conceitos específicos como tempo, 

espaço e personagens. Além disso, compete ainda à História uma 

reflexão sobre a ideia de “verdade”, elemento definidor e que 

garantia autoridade à obra frente aos homens, naquele contexto. 

Segundo Antonio Candido (2006, p. 28), teórico e crítico 

literário, dois elementos são fundamentais quando pensamos uma 

obra como literatura. Por um lado, pensá-la como uma expressão da 

sociedade e, por outro, uma reflexão sobre em que medida a obra é 

social ou interessada nos assuntos sociais. Para o autor, 

qualquer obra literária pode ou não ser representação social, mas 

o que a torna um instrumento social e/ou de reconhecimento de uma 

maneira de viver não são os agentes produtores ou receptores da 

obra, mas a própria obra (CANDIDO, 2006, p. 29). 

 Quando analisamos a forma como se constitui o objeto de 

estudo e levamos em conta todos os elementos de relação com os 

aspectos teóricos de uma análise literária, podemos perceber que 

o objeto não é natural ou preexistente à pesquisa histórica, ou 
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seja, não existe por si só. Mas, se constitui na interação com o 

sujeito e, portanto, “[...] nem o objeto impõe condições 

absolutas ao sujeito, o obrigando a uma adaptação total para 

ascender a seu conhecimento, nem o sujeito projeta suas 

categorias e inventa um objeto de outro modo inexistente [...]122” 

(FUNES, 1997, p. 123). 

 Como apresenta Leonard Funes (1997), pensar o objeto de 

estudo como algo construído na relação com o sujeito pesquisador 

pressupõe a dialética da produção historiográfica e, ao mesmo 

tempo, a constituição do documento como fonte de estudo.  

As crônicas medievais recuperam em sua narrativa documentos 

de época, e que só chegaram até os nossos dias devido à 

preservação por meio destas documentações. Portanto, ao pensar 

sobre a crônica, é preciso cuidados para a compreensão dos 

documentos – em sua maioria cartas e documentos de corte – 

inseridos na narrativa, mas também a própria construção textual, 

que pertence ao seu tempo e, responde às expectativas e anseios 

daqueles que estavam envoltos na produção e elaboração do texto, 

cuja narrativa visava atender a interesses e públicos 

particulares. 

Dessa forma, o cronista tem papel fundamental na elaboração 

desta tipologia documental, afinal é preciso levar em conta 

“[...] a maneira como o cronista narrou: seus juízos, 

interferências, interlocução, metáforas e natureza das 

compilações realizadas.” (GUIMARÃES, 2012, p. 74). Portanto, o 

cronista  

 

[...] é um homem que escreve para mover os reis até 
determinados tipos de ações e aos súditos fazia formas de 
obediência. Seu objetivo não consiste tanto em 
justificar qualquer coisa, como acontece com a mera 

                                                           
122

 “[...] ni el objeto impone condiciones absolutas al sujeto, obligándolo a 
una adaptación total para acceder a su conocimiento, ni el sujeto proyecta sus 
categorías e inventa un objeto de otro modo inexistente [...]” (FUNES, 1997, 
p. 123) 
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propaganda, mas sim em refletir um conjunto de valores 
políticos que se consideram essenciais para o bom governo 
[...]

123
 (VILLACAÑAS BERLANGA, 2005, p.7). 

 

 O trabalho do historiador se encontra justamente na 

capacidade de averiguar a forma da escrita, e de investigar a 

fonte e o papel do autor frente à elaboração do texto. A crônica 

medieval apresenta em si elementos literários e históricos, 

atrelando em si a reprodução documental de épocas anteriores ao 

discurso do período no qual está sendo escrito.  

 Dessa forma, a relação entre a Literatura e a História é 

importante, muito mais quando se trata de análises de crônicas 

medievais, uma vez que além dos elementos históricos, as crônicas 

trazem em seu corpus “[...] a elucidação dos modos de viver, de 

desejar ser visto, de pensar, de se relacionar com a tradição, com 

o passado e com o futuro” (GUIMARÃES, 2012, p. 74). 

 

A Crónica de Alfonso X: uma análise histórico-literária 

 Ao pensarmos um caso específico, é possível delimitar e 

mapear as formas e os caminhos de análise disponíveis ao 

historiador que se propõe pensar a crônica medieval, sobretudo, 

no que diz respeito a uma análise transdisciplinar tomando como 

base a Literatura. A Crónica de Alfonso X, como exemplo, é um 

documento do século XIV, escrito durante o reinado de Alfonso XI, 

mas que remete diretamente a meados do século XIII. 

 Há muito, a Crónica de Alfonso X tem sido objeto de pesquisa 

dos historiadores e demais pesquisadores, buscando compreender 

não só a narrativa, mas também o discurso histórico desta 

tipologia documental, refletindo acerca das temáticas que ela 

                                                           
123

 “En este sentido, el cronista no es un historiador positivista, neutro y 
frío: es un hombre que escribe para mover a los reyes hacia determinados tipos 
de acciones y a los súbditos hacia formas de obediencia. Su meta no consiste 
tanto en justificar cualquier cosa, como le sucede a la menra propaganda, sino 
en reflejar un conjunto de valores políticos que se consideran essenciales 
para el buen gobierno [...]” (VILLACAÑAS BERLANGA, 2005, p. 7). 
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apresenta e das inúmeras possibilidades de compreensão do 

medievo castelhano-leonês. 

 O que se evidencia nas crônicas é uma busca por delimitar ao 

leitor os objetivos da obra, a forma como ela vai ser constituída 

e a intencionalidade. Geralmente o cronista pontua isso ao leitor 

ainda no prólogo, assim como no caso da Crónica de Alfonso X124 

(CAX, 1998, p. 3). 

 Portanto, a preocupação em registrar a história é evidente. 

Assim, podemos pensar a crônica como um gênero, capaz de 

registrar para a posteridade a História, no caso específico desta 

documentação, a do reinado de Alfonso X. Primeiro, era necessário 

reunir as informações, depois, “[...] escolher o gênero em que 

pretendia vertê-la. Muitas vezes, informava o leitor de sua 

escolha, seja pelo título dado expressamente no prólogo, seja 

pelas primeiras palavras do texto” (GUENÉE, 2006, p. 531). 

 Quando voltamos os olhares para este caso específico da 

Crónica de Alfonso X, nos deparamos com algumas dificuldades no 

que tange aos elementos literários de análise. Uma destas 

dificuldades é a de não podermos definir com exatidão a data de 

ordenamento da escrita e da produção, bem como do autor dessa 

fonte. O que se sabe, no entanto, é que provavelmente foi 

elaborada por volta de 1344 e sobre o autor, Manuel González 

Jiménez (2000) apresenta dois nomes importantes aos quais se pode 

fazer tal atribuição: Fernán Sánchez de Tovar ou Fernán Sánchez 

de Valladolid. Além de um deles, é possível que tenham existido 

colaboradores que influenciaram e participaram ativamente da 

construção e elaboração desta crônica, uma vez que na Idade 

Média, era comum o papel dos copistas e tradutores na produção de 

documentos. 

                                                           
124

 Por muchas guisas e por muchas maneras los antiguos que fueron en los 
tienpos primeros quisyeron que las cosas que fueron falladas e pasaron se 
podiesen saber. Et por nobleza de sy mesmos, seyendo leales a los que eran de 
benir, fiziéronlas escreuir, entendiendo que por esta guisa las podrían mejor 
saber los que veniesen en pos ellos et aquellos fechos fincarían guardados e 
durarían grandes tienpos (CAX, 1998, p.3). 
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 Contudo, uma das únicas certezas que temos é que o documento 

em questão foi encomendado pelo então rei de Castela Alfonso XI – 

bisneto de Alfonso X. Este monarca reinou entre os anos de 1312 e 

1350, e teria ordenado a escrita da Crônica para o 

“preenchimento” de lacunas na história do reino de Castela.  

 As crônicas medievais “[...] representam a expressão mais 

alta da influência do poder político no relato histórico através 

de constantes como a exaltação das figuras que guiam o Estado e da 

unidade política e moral dos povos dominantes125” (TULIANI, 1994, 

p. 3). 

 Dessa forma, a figura política de poder que se apresenta em 

grande medida nesta crônica, é a de Alfonso X. O primogênito de 

Fernando III assumiu a coroa em 1252 e permaneceu no poder até 

1284, ano de sua morte. Alfonso X foi preparado para o trono e 

reunia em si o perfil cristão, militar e científico, possuindo 

então uma formação extremamente cuidadosa e completa para um rei 

medieval. Dessa forma, o reinado de Alfonso X, o Sábio 

representou um momento de consolidação dos projetos de 

unificação jurídica, o que gerou embates com a nobreza (REIS, 

2007, p. 196-197). 

Além de basear suas informações em outras crônicas escritas 

durante o reinado do monarca, o cronista que elaborou a crônica 

incorporou uma extensa documentação relativa à revolta 

nobiliária de 1272/ 1273. Uma documentação que é oficial, ou 

seja, emitida pela chancelaria de Alfonso X, mas também vários 

outros documentos como cartas e petições nobiliárias foram 

incorporados à crônica, garantindo assim o acesso a estes 

documentos por homens de nosso tempo, o que garante o aspecto 

histórico da fonte em análise, sem isentar, os possíveis 

acrescentamentos literários que foram feitos pelo cronista.  

                                                           
125

 “[...] representan la expressión más alta de la influencia del poder 
político en el relato histórico a través de constantes como la exaltación de 
las figuras que guían el Estado y de la unidad política y moral de los pueblos 
dominantes.” (TULIANI, 1994, p.3). 
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 Ao longo da Crônica de Alfonso X, é possível perceber a 

tentativa do cronista em narrar os fatos com exatidão, indicando 

os passos do monarca, suas atitudes e tomadas de decisão. No 

entanto, o que se constata é uma profusão de erros geográficos e 

de roteiros de viagens do rei. 

 Dessa forma, cabe ao historiador pensar a estrutura da 

Crônica com certo cuidado. Mapeá-la enquanto documento datado e 

vinculado a um determinado contexto, no caso, o do reinado de 

Alfonso XI, que em sua busca de legitimação do poder, resgata a 

historicidade da monarquia castelhana e os feitos de seu bisavô, 

Alfonso X. 

 

Considerações finais 

Considerar a crônica medieval como um documento histórico é 

o primeiro passo para pensar e repensar as formas de analisá-la. 

Sem dúvida, esse tipo de fonte apresenta um manancial de 

informações que permitem ao historiador o desenvolvimento de um 

trabalho investigativo a partir dos questionamentos que possa 

fazer ao documento. 

 Deve-se ressaltar que, assim como outras fontes, as 

crônicas precisam ser analisadas sempre com um contraponto 

documental, ou seja, lançar mão de fontes auxiliares é 

fundamental para compreender a narrativa, além de permitir ao 

pesquisador uma reflexão que vai além da mera reprodução do 

discurso contido no documento. Isso possibilita a elaboração de 

uma reflexão crítica acerca da temática abordada. 

 A Crónica de Alfonso X, utilizada como fonte nesta 

discussão, apresenta não apenas a narrativa de quem a escreveu, 

mas – fato que a torna um fonte singular – uma compilação de 

documentos emitidos pela chancelaria de Alfonso X, 

especialmente, no que tange à delicada situação de enfrentamento 

entre o monarca e parte da nobreza castelhana.  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  331 

É fundamental que se considere, entretanto, a 

intencionalidade do cronista em recuperar essa documentação, bem 

como a forma como tais documentos foram inseridos na narrativa, 

justificando as atitudes do monarca por um lado, e demonstrando, 

por outro, as ações dos nobres rebelados. 

 Desta forma, uma postura crítica e reflexiva permite 

considerar as crônicas medievais e, em especial, a Crônica de 

Alfonso X, como fonte histórica. Cabe ao historiador compreender 

suas particularidades narrativas e entendê-la como um gênero 

histórico-literário fruto do seu tempo. Assim, mais do que 

analisar meramente um discurso, é preciso considerar o contexto 

histórico no qual a crônica foi escrita, bem como as ideias e os 

valores que pautaram sua elaboração. 
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GOLIARDOS, CLÉRIGOS VAGANTES MEDIEVAIS 

Flávio Rodrigues de Oliveira – UEM-DPD/PPH/LEM 

Jaime Estevão dos Reis – UEM-DHI/PPH/LEM (Orientador) 

 

A presente comunicação tem por objetivo refletir acerca do papel 

representado pelos goliardos no mundo medieval. A partir da 

História Cultural, podemos perceber que, fruto do renascimento 

urbano do século XII, esse grupo de clérigos errantes, muitas 

vezes chamados de vagabundos, teve um papel fundamental na 

disseminação da cultura durante ao longo dos séculos XII e XIII. 

Algo que o momento histórico contemporâneo não vislumbrava, 

pois, ignorados por uns e estigmatizados por outros, os goliardos 

realmente eram motivo de preocupação, o que levou a Igreja a 

proibir seus encontros, reuniões em tabernas, a tonsura, 

participações religiosas. É interessante notar que quando 

refletimos sobre esses indivíduos, podemos pensar, 

principalmente, no papel da Igreja frente àdisseminação do 

conhecimento na Idade Média. Por ser a única detentora do 

conhecimento formal/erudito, pós-invasões bárbaras, todos os 

sujeitos que pretendiam participar dos labores administrativos 

da sociedade medieval precisavam adentrar as escolas monacais e 

posteriormente às universidades, sendo dessa forma clerici 

schorares. Assim, os clérigos vagantes, ou popularmente 

conhecidos como goliardos, são aqueles que adentram as escolas 

monásticas e/ou Universidades, porém, não vão ou não querem 

participar da estrutura das ordens sagradas que compunham a 

Igreja, mais detidamente, compunham a ordo clericalis, que lhe 

garantiam alguns privilégios por meio da tonsura. Todavia, não se 

julgavam pertencentes à Igreja, fazendo a essa instituição 

severas críticas. Utilizaremos como fonte da pesquisa, o 

cancioneiro goliardo, conhecido como Carmina Burana. 

 

Palavras-chave: Goliardos; Igreja; Carmina Burana. 
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GOLIARDOS, CLÉRIGOS VAGANTES MEDIEVAIS 

 
 Os goliardos, clérigos errantes, são expressão do 

renascimento do século XII126. Um período de efervescência em 

vários aspectos da sociedade como cultura, comércio, urbanismo, 

religião. As condições físicas, materiais e espirituais trazem 

ao contexto do medievo uma nova forma de encarar o mundo e 

consequentemente, as relações sociais. O declínio do modo de 

viver feudal em detrimento do citadino faz com que novos grupos 

surjam, numa configuração heterogênea. Entre clérigos, 

mercadores, jograis, burgueses, artesãos, peregrinos, 

estudantes universitários, viajantes, mendigos existe algo em 

comum, a saber, todos, frutos do urbanismo.  

Os dados sobre esse crescimento demográfico são 

apresentados por Le Goff (1924), em sua obra L’apogée de la France 

Urbaine Médievale, publicado no Brasil em 1992 como, O apogeu da 

cidade medieval: 

 

Embora não seja certo que haja uma revolução nas 
estruturas, é indubitável a existência de uma 
revolução quantitativa. O número de cidades e o de 
sua população conhecem entre 1150 e 1340 – sobretudo 
entre 1150 e 1300, aproximadamente – um crescimento 
espetacular. Por certo, é difícil aventar cifras. 
(LE GOFF, 1992, p. 3).   

 
 

 De fato não podemos precisar dados, todavia, as estruturas 

sociais demonstram a mudança latente que perpassou esse período, 

evidenciando uma dinâmica diferente da anterior, trazendo novos 

integrantes na conjuntura espacial da Alta Idade Média. Foram, 

dessa forma, aparecendo novos quadros, com a urbanidade recente, 

funções ligadas à indústria e ao comércio (artesanal) ganharam 

cena nesse panorama.  

                                                           
126

 De acordo com Bloch, in Apologia da História ou o Ofício do Historiador, “a 
história é, a ciência dos homens tempo” (2001, p. 21).  
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 Novamente é Le Goff (2011) quem precisa esse contexto de 

alterações. De acordo com o autor, a sociedade feudal, 

estruturalmente considerada tripartite, a saber, oratores, 

bellatorese laboratores, passa por profundas transformações, 

surgindo, então, o profissional, professor. Antes do século XII, 

qualquer um, principalmente, o grupo dos clérigos, que quisesse 

assumir a docência a fazia paralelamente à outra função. Nas 

palavras do historiador: 

 

Antes, apenas as classes sociais estabelecidas por 
Adalbéron de Laon – aquele que reza, os clérigos; 
aquele que protege, os nobres; aquele que trabalha, 
os servos – é que correspondiam a uma verdadeira 
especialização entre os homens. O servo, se 
cultivasse a terra, além de camponês também era 
artesão. O nobre, soldado, era também proprietário, 
juiz, administrador. Os clérigos – sobretudo monges 
– eram frequentemente tudo isso ao mesmo tempo. 
[...] Ao acaso de sua existência monástica, eles 
podiam assumir momentaneamente a figura de 
professores, de eruditos, de escritores. (LE GOFF, 
2011, p. 29) 

 
 

 Foi no afã do século XII que as transformações no ensino 

ganharam peso, surgindo, dessa forma, a figura do intelectual, 

paralela a outras figuras do momento citadino. Dentre as várias 

personagens que transitaram entre os períodos áureos da 

medievalidade europeia, cabe a nós destacar os goliardos, grupo 

de estudantes vistos como transgressores da ordem.  

 De acordo com Le Goff (1998), a cidades e as universidades 

medievais possuíam uma relação ambivalente, ao mesmo tempo em que 

essas últimas traziam certo fervor e movimento aos espaços 

urbanos, o que poderia ser considerado como um aspecto positivo. 

Essas mesmas características quando em excesso, incomodava os 

moradores das urbs. Mais detidamente, há um movimento comercial e 

cultural intenso nas proximidades dessas instituições, trazendo 

lucro e aquisição cultural indireta para os habitantes dessas 

regiões. Contudo, na medida em que os valores dos jovens entram em 
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atrito com as estruturas rígidas de outrora, os conflitos não 

tardam a aparecer. Nas palavras do autor: 

 

Os estudantes representam, na cidade, um corpo 
estranho e frequentemente encarado como 
hostilidade. Curiosamente, talvez sejam eles, entre 
os imigrantes vindos para a cidade [...] os mais 
malquistos. Faz-se a eles a mesma censura que hoje se 
faz àqueles que vem das periferias; perturbam a vida 
dos bons burgueses, dos bons cidadãos. (LE GOFF, 
1998, p. 66) 

 
 

 A aversão aos estudantes tornar-se-á maior quando esses 

mesmos começarem nitidamente a criticar as estruturas 

consideradas essenciais para aquela vida. Com certeza, os 

conflitos começam a aparecer e a presença desses estudantes passa 

a ser questionada nessas cidades. Imagine-se numa situação 

parecida. Coloque-se no lugar de um proprietário que cede o seu 

espaço para um estranho e, com o passar do tempo, o inquilino 

propõe tantas mudanças na estrutura do seu ambiente, 

desconfigurando totalmente as estruturas anteriores. A não ser 

que você seja muito aberto a mudanças, (o que não era o caso 

daqueles homens em relação àquelas proposições) você certamente 

ficará incomodado com tal situação.  

 Clérigos em formação, esses estudantes, denominados de 

goliardos, trouxeram ao contexto citadino, inúmeras críticas às 

estruturas consideradas sagradas por toda uma história de 

cristandade. Ao idolatrarem o vinho, o jogo, comidas fartas, 

mulheres, tabernas, esses jovens estudantes transitavam dentro 

de um espaço que os tornariam algozes do ascetismo cristão.  

 Será Le Goff (2011), novamente quem traçará o perfil de como 

esses clérigos eram tratados. Nas palavras do autor: 

 

Esses clérigos goliárdicos ou errantes são tratados 
como vagabundos, lascivos, jograis, bufões. Foram 
tratados como boêmios, pseudo-estudantes, vistos 
ora com um olhar de ternura – dá-se sempre um certo 
desconto à mocidade – ora  com o temor e desprezo: 
arruaceiros, desafiadores da Ordem, não seriam 
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pessoas perigosas? Outros, ao contrário, vêem neles 
uma espécie de intelligentsia urbana, um meio 
revolucionário, aberto a todas as formas de oposição 
declarada ao feudalismo. Onde fica a verdade? (LE 
GOFF, 2011, p. 47, grifos do autor).  

  

 Longe de buscar encontrar uma verdade, se é que é possível 

bater o martelo sobre o passado, nosso intuito aqui tem por 

referência a análise de quem foram os goliardos, para além de 

qualquer perspectiva axiológica, entendendo-os como homens de 

seu tempo. Seus atos, expressões escritas e descrições revelam-

se frutos de um momento ímpar da história da humanidade, 

compreender isso faz se necessário para o ofício de quem busca a 

todo tempo interpretar e reinterpretar os momentos de uma época 

tão grandiosa e cheia de estigmas como foi o período medieval.  

 O primeiro ponto que deve ser esclarecido a respeito desses 

clérigos errantes é que, embora sejam tratados como uma classe, 

eles em nenhum momento se consideravam como tal. Entretanto, para 

um estudo sobre essas personagens, é preciso considerar algumas 

características que os identificam, como a sua produção 

literária, por exemplo. A esse respeito, o códex Carmina Burana é 

a obra mais conhecida a respeito dos goliardos e a que nos 

fornecerá subsídios para entender o motivo pelo qual esses 

estudantes causaram tantas controvérsias na sociedade medieval.  
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Codex Carmina Burana 

 

Fonte: HAMEL, Christopher de, Manuscritos Notáveis. Tradução de 
Paulo Geiger, 1ª Edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  
 

 De acordo com o pesquisador Christopher de Hamel (2017), o 

códex Carmina Buranaé classificado como um Tresorhandschrift, ou 

seja, uma obra de elevada importância para a cultura Alemã, tanto 

que, em uma de suas experiências em que teve contato com a obra, o 

autor de Manuscritos Notáveis, relata o uso de luvas que lhe foram 

vendidas para o manuseio dos escritos. A ficha técnica a respeito 

desse escrito também é de Hamel, por ser uma apresentação 

estritamente descritiva, apresentamos a já realizada pelo autor: 

 

O livro encadernado tem cerca de 25 por 18 
centímetros, e o volume tem cerca de 4,5 centímetros 
de espessura. As placas de madeira fina são do século 
XVIII, chanfradas em suas bordas internas à maneira 
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alemã, cobertas com couro marrom estampado a seco. O 
estilo da encadernação é idêntico ao de outros 
manuscritos uma vez existentes em Benediktbeuern, e 
é atualmente a única evidência absoluta restante de 
que o livro esteve alguma vez naquele mosteiro. O 
único fecho de engate é da Idade Média tardia, e, ao 
que parece, foi transferido de uma encadernação 
anterior. Uma correia está presa na borda da última 
capa (de novo, caracteristicamente alemã: numa 
encadernação francesa ou inglesa ela estaria, em vez 
disso, suspensa na primeira capa). A correia, que 
está reparada, é de couro curtido em sais de alumínio 
para ficar branco, que pode, portanto, ter sido a cor 
da encadernação medieval do livro. A lingueta na 
extremidade da correia e o engate na primeira capa no 
qual se encaixa são ambos de latão, gravados com as 
palavras, em escrita gótica, “ave” e “ma[r]ia” (o 
“r” está oculto pela tachinha que prende o engate na 
capa). Hoje ele traz um envoltório de proteção bem 
sem graça, feito um curativo médico, em torno do 
fecho para evitar que cause arranhões em outra coisa 
qualquer. Expressões devocionais como “Ave Maria” 
são bem comuns em encadernações medievais alemãs e 
não constituem necessariamente uma indicação de 
proveniência, mas são muito consistentes com um 
texto que devemos supor ter sido uma vez destinado a 
uma comunidade religiosa. (HAMEL, 2017, p. 365-6) 

 
 
 Para além da extensão da citação, podemos perceber como o 

Carmina Burana possui uma relação de importância para a história 

cultural da humanidade. Os aspectos técnicos127 transcrevem todo 

um aparato de preservação com uma obra que traça uma singular 

descrição e visão de mundo que deve ser considerada para a 

completude do quebra-cabeça que é a história medieval. Contudo, 

além dessa descrição técnica precisamos esmiuçar o conteúdo dos 

poemas goliárdicos, que é uma das mais ricas e importantes 

produções da lírica latina medieval.  

 Há algumas maneiras de classificar as produções 

goliárdicas, porém, a mais conhecida divide os poemas em quatro 

grupos, a saber, os poemas satíricos-morais, os de amor, os de 

taberna e os religiosos e dramas litúrgicos e poemas variados. De 

acordo com Zumthor (1993, p. 100-108), um dos motivos pelo qual a 

                                                           
127

 Para uma ficha técnica mais ampla do códex Carmina Burana ver, HAMEL, 
Christopher de, Manuscritos Notáveis. Tradução de Paulo Geiger, 1ª Edição. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 359-407.  
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literatura escrita consegue se preservar está no aspecto da sua 

oralidade, sendo a escritura, quase que uma transcrição literal 

da fala, e, é nessa transcrição que podemos conhecer os 

goliardos, uma vez que, vários de seus poemas remetem a uma 

musicalidade, tanto que posteriormente, foram reproduzidos em 

forma de ópera por Carl Orff (1895-1982).  

 Foi por meio de Carl Orff que os goliardos atingiram uma 

certa fama posterior, uma vez que, seus poemas, estão sempre 

presentes em temas de filmes. De acordo com Spina (1994), foi 

devido a esse maestro que ele próprio indagou-se sobre a 

possibilidade de uma tradução para o português/Brasil. Nas 

palavras do professor:  

 

A decisão de traduzir para a língua portuguesa as 
canções reunidas em Carmina Burana, a qual resultou 
no presente texto, adveio da recente popularização 
de uma pequena parte desse cancioneiro através da 
obra musicada de Carl Orff, as canções de Beuern, 
registradas em manuscritos medievais, saíram 
finalmente das mãos dos estudiosos medievalistas 
para o rejúbilo do público leitor. É interessante 
notar que essas canções, escritas e cantadas quase 
totalmente em latim, receberam suas melhores 
traduções em inglês e em alemão, línguas não-
latinas. Portanto, eis aí mais uma razão para ousar 
traduzir numa língua neolatina – o nosso português. 
(SPINA, 1994, p. 13)  

 

 Até aqui traçamos esboços da magnitude dos goliardos, como 

eram vistos em seu tempo e como conseguiram fama a partir da 

musicalização de seus poemas na posteridade. Contudo, cabe 

agora, traçar um plano de fundo da sociedade e das condições em 

que surgiram os goliardos, para que assim, consigamos 

compreender a abrangência de seus poemas para àquele contexto, ou 

seja, o universitário/escolar. 

 De acordo com Helena Macedo Ribas (2015, p. 19), a 

universidade medieval era um espaço desvinculado das catedrais e 

mosteiros, que gozava de certa autonomia e até autoridade dentro 

das cidades, no qual circulavam ideias e pessoas de várias partes 

da Europa, característica importante para a produção 
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goliardesca. Porém, diferentemente dos outros grupos de 

clérigos, com uma visão mais asceta do mundo, esses goliardos, 

não tinham ficavam apenas entre as universidades e a filosofia 

cristã, seguindo passos mais mundanos e buscando espaços em que 

os seus desejos fossem melhores satisfeitos.  

 Nessa mobilidade encontraram os goliardos, dois espaços 

comuns, a saber, as universidades e as tabernas, aliás, segundo 

algumas fontes128, essa última poderia ter sido uma das 

influências para que esses errantes universitários fossem 

chamados assim. De acordo com Villela (2010), a terminologia 

‘goliardo’, em suas várias acepções, poderia ter advindo de uma 

referência ao pecado da gula, por gostarem de fartura, vinho e 

diversões hedônicas129.  

 Será devido a esse fundo hedonista presente na filosofia de 

vida goliárdica que a Igreja, única instituição detentora da 

instrução formal do medievo, irá proibir uma marca distintiva 

desses adeptos ao vinho, dos demais clérigos, a saber, a tonsura. 

Mais detidamente, é interessante notar que quando refletimos 

sobre esses indivíduos, podemos pensar, principalmente, no papel 

da Igreja frente à disseminação do conhecimento na Idade Média. 

Por ser a única detentora do conhecimento formal/erudito, pós-

invasões bárbaras, todos os sujeitos que pretendiam participar 

dos labores administrativos da sociedade medieval precisavam 

adentrar as escolas monacais e posteriormente às universidades, 

sendo dessa forma clerici schorares. Assim, os clérigos 

vagantes, ou popularmente conhecidos como goliardos, são aqueles 

que adentram as escolas monásticas e/ou Universidades, porém, 

não vão ou não querem participar da estrutura das ordens sagradas 

que compunham a Igreja, mais detidamente, compunham a ordo 

clericalis, que lhe garantiam alguns privilégios por meio da 

                                                           
128

 VILLENA, Luiz Antonio de, Dados, amor y  clérigos: El mundo de los goliardos 
en la Edad Media europea. Servilla: Renacimiento, 2010, p. 279-286.  
129

 Para um estudo mais aprofundado sobre as acepções possíveis do termo 
goliardo, ver VILLENA, Luiz Antonio de, Dados, amor y  clérigos: El mundo de 
los goliardos en la Edad Media europea. Servilla: Renacimiento, 2010.  
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tonsura. Todavia, não se julgavam pertencentes à Igreja, fazendo 

a essa instituição severas críticas. 

 Traçamos até aqui um panorama geral sobre a prática 

goliárdica, quem foram essas personagens históricas e quais os 

princípios que regiam suas produções. Por ser um texto fruto de 

uma comunicação em que o foco não está propriamente na análise dos 

poemas do Carmina Burana, mas na apresentação desses 

universitários errantes, de uma forma panorâmica, finalizamos o 

nosso intento afirmando que a leitura dos poemas que compuseram o 

códex em questão traz para nós pesquisadores da Idade Média uma 

perspectiva mais ampla, ou seja, mais aberta e menos engessada do 

que foi a tão conturbada “idade de mil anos”.  

Encerramos a discussão, esclarecendo que esta comunicação é 

um primeiro esboço de um trabalho de investigação que está no seu 

início, e que faz parte de nossa pesquisa a ser desenvolvida como 

doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da 

Universidade Estadual de Maringá. 
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LEGITIMAÇÃO DO PODER RÉGIO AVISINO ATRAVÉS DE SUA HERÁLDICA 

SIGILAR: LIGAÇÕES DE SANGUE E MESSIANISMO DO MESTRE DE AVIS 

Rogério Saraiva Jr – UNESP/CNPq (Pibic)  

 

Esta comunicação tem como objetivo apresentar alguns dos frutos 

obtidos durante a pesquisa A Heráldica Sigilográfica da Dinastia 

de Avis na sua legitimação: Portugal, séculos XIV e XV, orientada 

pela Profª Drª Susani Silveira França, no projeto Registros 

escritos e parâmetros de verdade entre cronistas e viajantes 

medievais: Virtudes e Vícios na corte de Avis feito durante o ano 

de 2016. Após a emergência da segunda dinastia do Reino de 

Portugal, Dom João I, Mestre de Avis e agora Rei de Portugal, 

emprega ações legitimadoras a fim de atenuar o contexto de sua 

bastardia e afirmar-se como escolha mais acertada para trono. 

Entre sublinhar a tradição de seus antepassados e distanciar-se 

deles, o monarca entre a Tradição e a Alteridade altera um 

importante signo de poder e de legitimidade: a heráldica régia do 

Reino de Portugal, fato que, a priori, aparenta ser uma ruptura, 

mas que em verdade, o associa a figura de Dom Afonso Henriques, do 

Mito de Ourique e, principalmente de ser uma figura escolhida por 

Deus. Nosso escopo na presente pesquisa é demonstrar, pela 

metodologia própria e através da revisão bibliográfica sobre o 

período, dentro de um contexto de afirmação dinástica e levando 

em conta os precedentes históricos e mitológicos da virada do 

século XIV para o XV, através do estudo de um exemplar sigilar 

Avisino, como as modificações heráldicas da Dinastia de Avis não 

significaram uma plena ruptura, mas serviram para o Poder Régio 

apresentar-se como messiânico e legitimamente ligado a fundação 

e independência do Reino. 

 

Palavras-chave: Heráldica Sigilar; Legitimação; Dinastia de 

Avis. 
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LEGITIMAÇÃO DO PODER RÉGIO AVISINO ATRAVÉS DE SUA HERÁLDICA 

SIGILAR: LIGAÇÕES DE SANGUE E MESSIANISMO DO MESTRE DE AVIS 

 

A estética medieval, de profundidade e encaixes ímpares, 

nas suas mais variadas formas, é-nos frutuosa fonte reveladora e 

fiadora do pensamento de sua época. Como toda manifestação 

artística, é impregnada de sentidos próprios que somente são 

totalmente viáveis na época em que foram produzidos. Sobre o 

homem medieval e suas referências estéticas, diz-nos Umberto 

Eco: 

 
o homem medieval vivia, efetivamente, em um mundo povoado 
de significados, referências, suprassentidos, 
manifestações de Deus nas coisas, em uma natureza que 
falava continuamente em uma linguagem heráldica, na qual 
um leão não era só um leão, uma noz não era só uma noz, um 
hipogrifo era real como um leão porque, como este, era 
signo, irrelevante existencialmente, de uma verdade 
superior (ECO, 2010, p. 104-105) 

 

De fato, a linguagem heráldica, abundante produto do 

Cristandade Medieval, traz através dos variados significados 

possíveis de seus signos uma vultuosa soma do “sistema de 

quimeras” (LE GOFF, 2011, p. 12) da sociedade medieval. No 

exemplo que aqui trazemos a lume, a análise de dois especímenes 

sigilares continentes da heráldica régia portuguesa dos tempos 

de Dom João I através dos métodos de Lancastre e Távora, 

contextualizados na sua própria contemporaneidade, definida por 

pertinente revisão bibliográfica, pretendemos demonstrar como 

este variado sistema de quimeras estaria aplicado ao jogo de 

poder da legitimação da Dinastia de Avis, bem como dentro de um 

contexto de sacralização. 

A heráldica no Portugal da virada do século XIV para o XV 

era uma forma de representação profícua e abrangente, 

exacerbando já a algumas centúrias, o campo régio e sendo uma 

representação de toda a estratigrafia do poder no reino, seja ela 
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nobiliárquica, eclesiástica ou militar, curso natural ocorrente 

desde seu surgimento no século XI. No período em questão, 

portanto, as armas podem ser lidas “como um código social 

revelador da identidade e da personalidade de seus utentes” 

(SEIXAS; ROSA, 2012, p. 529). Outrossim, concomitantemente, 

devido as influências francesas, até o século XIV, e inglesas, do 

XIV ao XV, a heráldica portuguesa do período por nós abordado 

também é intimamente ligada ao processo de cunho de legado, o qual 

pode ser instrumentalizado para ser símbolo do passado que se foi 

conveniente preservar e perpetuar. 

Assim como a heráldica, os selos eram importantes 

demonstrativos de poder, visto seus usos primários: validação, 

fechamento e identificação de objetos e documentos. O material 

sigilar em Portugal e na Europa coexistirá no medievo com outras 

tantas formas de identificação e validação, todavia, será nele 

que conseguiremos enxergar uma pessoalidade jurídica e estética, 

que junto com o a sobreposição heráldica servirá, de forma clara, 

para a proclamação de existência de personalidade e 

instituições. Tal será a importância estética ao estatuto do 

utente, que em Portugal não serão raras as matrizes sumptuárias, 

carimbos de selos trazidos como joias, ornados com pedras 

preciosas e feitos em nobres metais, os quais pendiam de colares 

ou adornavam cintos. 

Os dois documentos sigilares que analisamos em nossa 

pesquisa, os selos de Dom João I pendentes da Carta de Mandado de 

D. João I ao almoxarife de Santarém para que entregue ao mosteiro 

de Alcobaça parte do reguengo da valada como tinha sido acertado 

em carta de escambo feita entre o Rei D. Dinis e o mosteiro de 

Alcobaça e da Carta de mandado de D. João I ao Almoxarife em 

Santarém para entregar ao mosteiro da Santíssima Trindade de 

Santarém a herdade que chamam de 56 montes de trigo, 

apresentando, ambos, uma representação da Heráldica Régia do 

Reino de Portugal recém modificadas, vão de encontro aos pontos 
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relativos a identificação, legado e mensagem imagética 

anteriormente aqui apresentados; de modo que nossa pesquisa, na 

interrogação destas fontes, inquiriu-as no sentido de esclarecer 

quais as utilidades das modificações dentro de um contexto de 

legitimação dinástica, o qual, por lógica, deveria apontar 

justamente pelas buscas de demonstração de continuidade válida e 

não de ruptura com o passado. 

Voltemo-nos ao contexto do reinado de Dom João I e dos 

esforços da legitimação política da Dinastia de Avis: é-se 

perceptível o desejo do primeiro monarca de perpetuar sua 

dinastia no trono português e de efetivar formação de uma Ínclita 

Geração, que apagasse as marcas da bastardia do Mestre de Avis, 

ação que dar-se-ia através de um complexo jogo de impor-se como 

legítimo no “ser e no parecer” (COELHO, 2003, p. 44). Foram 

instrumentalizados os casamentos (e suas consequentes alianças 

políticas), a instrução da nobreza e da realeza e, de forma mui 

notória, a cultura da escrita das crônicas, instrumentalização 

que tem no cronista Fernão Lopes a mais excelsa demonstração.  

Outrora, Portugal viveu quase três séculos sob a mesma 

dinastia, a de Borgonha, ou Afonsina. Durante este período, a 

heráldica foi empregada como demonstração de uma coesão 

dinástica profundamente estável; ao invés de se trocar as armas 

conforme o utente, coube ao adicionar elementos a demonstração de 

mudanças dentro da dinastia, ora para demonstrar aproximações, 

ora para deixar evidente as diferenças, mas sempre ressaltando as 

raízes dinásticas. O centro da heráldica régia portuguesa dos 

Borgonha sempre foram as chamadas Quinas, os cinco escudetes 

pejados de cravos brancos. Conforme demonstramos em nossa 

pesquisa, a evolução da armaria régia portuguesa pode ser 

dividida em, basicamente, três gerações que demonstram suas 

mudanças entre o século XII e o XV: a geração de Dom Afonso I; a de 

Dom Afonso III; e a de Dom João I.  
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A primeira geração apresentará a heráldica dada como pura 

da Dinastia de Borgonha: “campo branco com os cinco escudetes 

azuis pontilhados de um sem número de bestantes brancos” (SARAIVA 

JUNIOR, 2016, p. 27); a segunda, já no XIII, conservará as 

modificações do rei Afonso III quando ele ainda era príncipe, as 

ditas “modificações de Castela”; considerando o caráter de 

escrita monumental da história, a permanência das modificações 

desejam salientar a presença do então príncipe na corte francesa 

do rei São Luis, a convite da então regente, a Rainha Branca de 

Castela, com a qual havia consanguinidade. 

O contexto da terceira geração é mais complexo: Dom João I 

fora eleito para ocupar o trono para que este não caísse nas mãos 

de pretendentes que tinham nitidamente ligações com Castela, 

seja através da Casa de Borgonha, seja pela Casa de Trastâmara, 

reinante sobre o reino castelhano – alternativas que à época 

foram vistas como usurpadoras da soberania portuguesa sobre o 

reino. Notadamente, a Armaria Régia apresentava claras ligações 

com ambas as pretensões anteriormente listadas, o que força a 

monarquia avisina a tomar uma decisão no sentido de ou referendar 

as ligações com Castela ou ir em direção de uma quebra de signo de 

legitimidade.   

A solução adotada, como se sabe, foi a interpolação das 

armas pessoais do Mestre de Avis, com as armas criadas pelo rei 

Afonso III. O símbolo pessoal de Dom João I foi adicionado a 

armaria régia portuguesa, formando as novas armas que o rei 

adotara. 

O que isto significa no contexto das legitimações da 

Dinastia de Avis?  

Para bem compreendermos o local desta modificação, devemos 

entender que a segunda dinastia de Portugal opera em prol do ser e 

parecer, além de casamentos, escrita de crônicas e educação 

nobiliárquica, a instrumentalização do mito fundacional do Reino 

de Português, movendo quase dez anos para frente da linha 
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temporal, migrando-o da Batalha de São Mamede para o que até hoje 

se tem como mito de origem português, a Batalha de Ourique. Como 

diz-nos a historiadora Ana Isabel Buescu,  

a funcionalidade de certas imagens e mitos é, neste 
sentido, inseparável da memória histórica e da sua 
construção. Entre a verdade e a história existe um largo 
espaço, frequentemente ocupado por imagens construídas, 
muitas vezes tão ou mais eficazes do que o <<realmente 
acontecido>> (BUESCU, in BETHENCOURT, 1991, p.50) 

 

Antes dos reinados avisinos do século XV, todas as menções 

da Batalha de Ourique não possuem nenhuma intervenção divina, 

sendo quão somente depoentes de uma impressionante vitória 

militar da parte dos portugueses. Serão quatro documentos do 

século XV que formarão e fixarão o piedoso Mito de Ourique em 

contraposição e contraste a narrativa bélica secular: De 

Ministerio Armorum, contemporâneo de Dom João I, datado de 1416; 

Segunda Chrónica Breve de Santa Cruz de Coimbra,  de 1451; 

Mémoires touchant les souveraines maisons pour la plupart 

d’Autriche, Bourgone et France, de 1491; e a Oração de 

Obediência, datada de 1485. É o século XV, portanto, o fundador do 

Mito, sendo sua fiadora a nova dinastia reinante. A partir da 

Dinastia de Avis, o Crucificado apareceu ao primeiro dos reis 

portugueses e garantiu-lhes a vitória, pedindo-lhe, em troca, 

que suas cinco chagas fossem dispostas nas Armas do novo rei, 

simbolizando os escudos dos Cinco Reis Mouros despedaçados, 

carregados por trinta pequenos pontos, a simbolizar as trintas 

moedas da venda de Cristo, narrativa semelhante ao “in hoc signus 

vinces” de Constantino I (GOMES, 2011). Divisando o contexto em 

que o novo mito surge nos é fácil compreender que a sacralização 

dinástica era parte essencial da legitimação da dinastia de Dom 

João I.  

Portugal no século XIV assiste várias derrotas militares 

para Castela em anos de guerras territoriais. Recordemos que após 

a terceira derrota que sofrera o rei Dom Fernando de Borgonha, 

último da primeira dinastia, entre 1381 e 1382, a mão da infanta 
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Dona Beatriz foi prometida ao rei Dom João I de Trastâmara, rei de 

Castela, na dita Escritura de Salvaterra dos Magos, que podia 

assim ser resumida: “o trono português seria pertença de um filho 

varão de D. Fernando ou, não o havendo, da infanta D. Beatriz, que 

pelo consórcio manteria os dois reinos separados” (SERRÃO, 1978, 

p. 293). Em eventual não geração de Dom Fernando e falecimento de 

Dona Beatriz, em benefício das núpcias, Dom João I de Trastâmara, 

rei de Castela, uniria as coroas. Dom Fernando morre em 1383 sem 

descendência varonil, o que inaugura o chamado Interregno 

seguido da Crise Sucessória de 1383 a 1385: Portugal poderia, a 

partir daquele momento, cair em mãos castelhanas. A Crise somente 

se encerraria com a vitória de Dom João I de Avis sobre os 

castelhanos na batalha de Aljubarrota, a qual suplanta, ao menos 

por certo tempo, as pretensões castelhanas sobre Portugal. 

A sequência de crises, derrotas e o medo de uma dependência 

do Reino de Castela, foram genitores de uma necessidade de se 

sobrepor aquilo que era natural do Reino de Portugal ante o que 

era ligado a Castela. A polarização era perceptível, descrita 

entre um lado “bom” e outro “ruim”: Fernão Lopes tratará o Mestre 

de Avis como um “Messias Lisboeta”, enquanto o rei castelhano e os 

portugueses traidores eram associados a figura do “Anticristo”: 

havia, literalmente, um rei escolhido por Deus e outro escolhido 

e trazido ao mundo pelas mãos do Diabo. Outras influências também 

corroboraram para a polarização entre Portugal e Castela no final 

do século XIV: além de diversas crenças milenaristas, a divisão 

do Papado entre Roma e Avinhão, estando Portugal do lado de romano 

e Castela do lado francês, a polarização se acentuava e ganhava 

aliados e rivais para além da Península Ibérica, numa contenda 

ainda maior. 

Assim, já tendo visitado alguns aspectos da legitimação da 

Dinastia de Avis e compreendendo o processo da reformulação da 

Batalha de Ourique, que agora contém um episódio miraculoso, e da 

polarização entre Portugal e Castela, advinda de uma série de 
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conflitos e um tratado que punha o reino português à sombra da 

possibilidade da perca da independência, podemos interpretar a 

mudança da armaria régia pensando no desígnio divino que se quer 

imputar a Dom João I e no afastamento que este monarca deseja 

colocar entre ele e o Reino de Castela 

 

 

Figura 1 – Comparação entre os dois selos do corpus documental e ilustração 
guia de D. António Caetano de Sousa. 

 

Voltando nossas atenções ao nosso corpus documental, 

podemos ver que o símbolo personalista do Mestre de Avis, a Cruz 

da Ordem de Avis, encontra-se debaixo dos escudetes e indo em 

direção às “Diferenciações de Castela”, invadindo-as. Ante o 

método Lancastre e Távora, descrito em seu livro O Estudo da 

Sigilografia Medieval Portuguesa (1983), podemos classificar, 

de maneira resumida, a estes especímenens sigilares como feitos, 

provavelmente, pela mesma matriz sigilar, estando fragmentados e 

pendidos ao documento por cordéis azuis e brancos, feitos em cera 

branca que o tempo escurecera, em formato de amêndoa; de gravação 

do tipo emblemático heráldico dinástico ou régio, tendo os moveis 

e os campos enquadrados e adaptados para toda a superfície do 

selo; no interior um campo sem peles contém uma cruz com pontas em 

lises, identificada como Cruz da Ordem Avis, a qual extravasa o 

campo em que repousa, invadindo a orla deste campo, sobre a cruz 

repousam cinco escudetes dispostos em cruz, três estando 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  353 

posicionados verticalmente e dois, os laterais, 

horizontalmente, os escudetes dispostos horizontalmente invadem 

a orla do campo, a orla deste campo contém quinze pequenos 

castelos aparentes, sendo a conhecida “Diferenciação de 

Castela”, divididos em grupos de quatro e três, emblemática de 

Dom João I; e legenda contendo caracteres com características não 

identificadas, acompanhando o desenho da orla, possivelmente 

iniciada e interrompida ao tope, onde se lê: + SIGILLUM : DOMIN : 

IO (parte ilegível) : REGIS (parte ilegível) (sobre a 

caracterização destes especímenens ante ao método Lancastre e 

Távora, ver: SARAIVA JR, 2016, pp. 38-43). 

Passada a leitura simplesmente descritiva e física da 

imagem que este selo forma e se partindo para uma análise que 

coloca estes pequenos monumentos de cera na sua própria 

contemporaneidade, levemos em consideração, por primeiro, a 

modificação na narrativa da Batalha de Ourique ocorrida e fixada 

no século XV: com a Dinastia de Avis, Ourique toma ares de mito, 

contendo representação coletiva, relação com o sagrado e claro 

vínculo deste com o exercício do poder. Trata-se de uma 

apropriação: a dinastia não somente reconta um trecho da história 

dos reis de Portugal, mas também renova seus significados, os 

quais passam a simbolizar um pacto entre o Rei, portador e utente 

das armas, e o Divino, que lhe concedera a benesse da vitória na 

batalha. 

Com a nova interpretação da batalha, há-se uma nova 

interpretação das armas: ao nosso ver, a interpolação do símbolo 

avisino com o afonsino significa e “traduz o pacto entre Deus e 

monarca, encaixando-se num projeto de sacralização de sua 

realeza, que visava dar relevo à construção da imagem de um 

promotor do plano de Deus naquela sociedade e de uma trajetória 

messiânica do fundador da dinastia” (SARAIVA JR, 2016, p. 51). 

Aproveitando-se da polarização entre seguidores de Deus e 

partidários do Diabo, Dom João I cria uma imagem que o aproxima 
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claramente da divindade e ainda o coloca como protetor deste 

pacto: sua cruz, a Cruz da Ordem de Avis, é colocada separando 

claramente a Cruz de Escudetes das “Diferenciações de Castela”, 

ou seja, separando o Pacto Divino da representação do reino 

inimigo. Dom João I “desejava demonstrar que ele levaria a 

vontade divina àqueles que eram a esta [vontade] infiéis; assim, 

não somente ele se sobrepõe à Castela, mas demonstra que a Divina 

Providência deseja por ele fazer face àqueles que eram 

considerados partidários do Anticristo” (SARAIVA JR, 2016, P. 

52), traidores de uma Causa Divina e aliados ao “falso” Papado de 

Avinhão. 

Sendo nossos principais resultados dentro desta pesquisa, 

em suma, podemos analisar as modificações imagéticas como 

promotoras de três principais ações dentro da legitimação e do 

exercício de poder de Dom João I: 1) demonstrar-se como escolhido 

de Deus para o governo de Portugal ante as outras possibilidades; 

2) demonstrar-se como legítimo continuador das promessas de Deus 

para a independência do Reino de Portugal, traçando uma linha 

reta e legítima entre o Primeiro Rei Português e a sua pessoa; e 3) 

fazer frente à Dinastia de Borgonha, impondo a Dinastia de Avis 

como sua continuadora, e a Dinastia de Borgonha, fomentando a 

polarização entre um lado “bom”, escolhido por Deus, justo e 

respeitador da mitra romana, e um lado “mau”, escolhido pelo 

Diabo, cismático e servo da mitra de Avinhão. 

Por consideração final, em síntese, desejamos dizer que 

nosso principal afã dentro deste trabalho fora interrogar os 

motivos das modificações armoriais de Dom João I dentro do 

contexto de sua legitimação ante as dinastias de Borgonha e de 

Trastâmara. Questionando o valor cultural e social da heráldica e 

da sigilografia e colocando-o dentro de um recorte temporal 

contextualizado dentro das suas particularidades, interrogamos 

duas fontes sigilares, elas próprias documentos e pendentes de 

documentação de época, classificando-as, também, para que a 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  355 

partir de sua forma e conteúdo pudéssemos fazer estrita análise 

de uma mensagem para além de sua leitura. Por fim, conseguimos 

compreender que as modificações foram de fato pensadas para que 

não excluíssem os símbolos que demonstram legitimidade dinástica 

e para que fizessem frente às duas casas contestantes da 

legitimidade, Borgonha e Trastâmara, acirrando a polarização 

entre o português – escolhido por Deus, legítimo e fiel ao papado 

romano – e o castelhano – escolhido pelo diabo, partidário do 

Anticristo e cismático, fiel ao papado de Avinhão –, sendo este o 

resultado principal de nossa pesquisa e trabalho. 
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ATÉ ONDE VIVEM OS CRENTES DO “FALSO CISMÁTICO MAFAMEDE”? AS 

INCERTEZAS DOS VIAJANTES EUROPEUS ACERCA DAS CRENÇAS DOS POVOS 

AFRICANOS NO SÉCULO XV 

 

Paula Sposito Almeida – Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, campus de Franca (FCHS) / Bolsista FAPESP de 

Mestrado  

Susani Silveira Lemos França – Universidade Estadual Paulista 

(Franca/FCHS) 

 

Desde muito antes das batalhas nas praças marroquinas do norte da 

África, no início do século XV, os portugueses podiam distinguir 

bem quem eram os mouros, os tais “adoradores da seita de Mafoma”, 

como se dizia. As mourarias em Lisboa, bem como o comércio 

mediterrânico, estreitavam as relações entre cristãos e mouros 

há alguns séculos. Entretanto, quando uma África mais a sul, até 

então incógnita, começou a ser explorada pelos portugueses e 

outros europeus durante o Quatrocentos, os parâmetros utilizados 

para reconhecer os povos que lá habitavam, a partir do que se 

conhecia, nem sempre coincidiam com o que era visto. Os viajantes 

que passaram rapidamente por aquelas terras, ou os que apenas 

recebiam notícias dos desdobramentos, e não propriamente se 

deslocaram, não puderam perceber as nuances entre os costumes 

religiosos dos povos que habitavam a costa ocidental africana. Já 

os que empreenderam viagens longas e se demoraram um pouco mais, 

puderam tecer algumas diferenciações, e perceber que nem todos 

eram “mafamedes”, ou que não estavam de todo firmes na fé 

maometana. Na presente investigação, procuraremos mapear as 

confusões que foram feitas pelos viajantes acerca das crenças 

religiosas dos povos encontrados a sul do rio Senegal, pois a 

partir dos seus olhares mais ou menos breves, constataram que 

alguns deles adoravam estátuas de pedra, ao mesmo tempo em que 

praticavam a circuncisão – ao modo dos mouros -; e por 
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sinalizações como essas, ora foram mencionados como idólatras, 

ora como gentios. 

 

Palavras-chave: Viagens quatrocentistas; costa ocidental 

africana; mouros e gentios. 
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ATÉ ONDE VIVEM OS CRENTES DO “FALSO CISMÁTICO MAFAMEDE”? AS 

INCERTEZAS DOS VIAJANTES EUROPEUS ACERCA DAS CRENÇAS DOS POVOS 

AFRICANOS NO SÉCULO XV 

 

No ano de 1455, o mercador veneziano Luís de Cadamosto130 

partiu em sua primeira viagem para além do mar oceano, que segundo 

suas palavras, ele havia sido o “primeiro que da nossa nobre 

cidade de Veneza se resolveu a navegar o mar oceano para fora do 

estreito de Gibraltar, contra as partes do meio-dia” (CADAMOSTO, 

1988, p. 83). Sobre o que estava sendo feito pelo Infante D. 

Henrique naquelas partes, “que veio a descobrir as terras dos 

primeiros negros, e depois, sucessivamente das outras gerações, 

igualmente dos ditos negros, com várias coisas, línguas, 

costumes e fé” (CADAMOSTO, 1988, p. 86), já era bem conhecido na 

Europa cristã (AVELAR, 2011, p. 36). O cronista régio português 

Gomes Eanes de Zurara, entre os anos de 1463 e 1467, escreveu a sua 

obra Crônica dos feitos notáveis que se passaram na Guiné, onde 

deu a conhecer pela primeira vez a toda a cristandade os 

grandiosos feitos do Infante e do reino português, que para lá 

levavam os pressupostos da verdadeira religião. 

O mercador veneziano reparou que na região do Senegal as 

gentes tinham costumes estranhos, a despeito de parecerem 

maometanos, adoradores de Maomé. Segundo sua descrição, “quase 

toda esta gente anda continuamente nua”, especialmente as 

mulheres que andam todas “descobertas da cintura para cima, tanto 

casadas como solteiras”, e somente os magnatas e aqueles que 

podem, “vestem camisas de algodão”; ademais, aqueles faziam 

“guerra muitas vezes uns aos outros”, e não temem a morte 

(CADAMOSTO, 1988, p. 119-123). Quase 50 anos mais tarde, ao 

explorar a mesma região, o cosmógrafo e navegador português 

Duarte Pacheco Pereira também observou quase os mesmos costumes 

descritos acima pelo mercador anos antes. O cosmógrafo escreveu 

                                                           
130

 Neste trabalho utilizaremos o aportuguesamento do nome Alvise Ca Da Mosto. 
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que as gentes que ali habitavam eram negros, de “cabelos curtos e 

crespos”,  e toda aquela gente andava nua, exceto os fidalgos e os 

homens honrados, que vestiam camisas e ceroulas; a gente era 

“viciosa” e de “pouca paz uns com os outros”, e por fim, todos eram 

“circuncisos e macometas”, adoradores da “burla de mafoma” 

(PEREIRA, 1988, p. 96- 97). Tais passagens em ambos os relatos, 

para além de esboçarem certos padrões morais lançados acerca dos 

costumes daqueles povos, mostram um estranhamento comum: homens 

de aparência e hábitos incomuns, mas que adoravam Maomé, tal qual 

os mouros e árabes do norte da África (LAROUI, 1994, p. 221-223). 

Por outro lado, os relatos de viagens escritos no 

Quatrocentos, demonstram que houve um modelo descritivo próprio 

dos que escreviam sobre as suas partidas e acerca das coisas 

encontradas no caminho. Os relatos partiam de certos padrões 

descritivos, isto é, enfatizavam os aspectos considerados 

relevantes acerca dos modos de viver das gentes; suas 

vestimentas, alimentação, habitação e religiosidade. As 

repetições discursivas, ou a escolha de determinados parâmetros, 

demonstram, contudo, que estes modelos descritivos não se 

limitavam a meros empréstimos mecânicos e ociosos, mas a 

utilização de determinados recursos que, ajudava no 

reconhecimento dos povos aos que não conheciam aquelas partes, e 

aos que intentavam partir (WOLFZETTEL, 1994, p. 10-12). Tais 

parâmetros sinalizam, igualmente, valores morais partilhados e 

determinada modalidade do olhar entre os viajantes cristãos 

durante as viagens quatrocentistas. Os relatos de viagem 

constituíram um universo discursivo que estava em expansão, e 

portanto, partilhavam de certas características comuns à uma 

literatura da busca, como a percepção do outro, a subjetividade, 

a busca do exótico, da aventura e do utópico. (MOLLAT, 1990, p. 9-

11). O outro, era revelado a partir dos atributos do eu, ao mesmo 

tempo em que se introduziu outros referentes provenientes do 

encontro e do novo. E é a partir do confrontamento desses 
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discursos que se pode perceber, de um lado, os indícios de certos 

padrões discursivos, do outro, novas percepções, 

posicionamentos e valores que foram sendo introduzido ao longo do 

tempo. Esse exercício de análise possibilita a percepção das 

dinâmicas do eu e do outro, e no ínterim, permite entrever o 

colorido dos costumes dos povos africanos retratados. 

 Para alguns dos que se preocuparam em relatar os 

desdobramentos expansionistas para a África, não bastou por em 

pena somente as sinalizações esquemáticas do que se ouviu contar, 

se fez necessário ir para ver, conhecer os espaços para não faltar 

com a verdade, como fez, em 1467, o então cronista Gomes Eanes de 

Zurara, que se deslocou para o norte da África a fim de completar 

sua Crônica do Conde D. Duarte de Meneses. Ademais, Zurara 

inaugurou um modelo de discurso, foi o primeiro a dar a conhecer 

em detalhes os feitos portugueses em África, sendo seguido e 

retomado pelos cronistas posteriores. Serão esses circunscritos 

registros, crônicas e relatos de viagem, produzidos a partir de 

um mesmo espaço de partida, Portugal, no momento específico do 

alargamento de suas fronteiras, que confrontaremos nesta 

comunicação, pois é quando este reino transmuta-se nos discursos 

dessas viagens, pincela-se o outro pelas mãos desses homens que 

partem, nos permitindo, dessa forma, entrever a mudança do olhar 

sobre os modos de vida do outro africano durante o Quatrocentos. 

 Entre os vários aspectos que chamaram a atenção dos 

viajantes portugueses em suas penas estão as diferentes formas de 

expressão da religiosidade de povos que os cristãos esperavam que 

fossem islâmicos – a partir do que já conheciam do Islão no norte 

da África, na Ásia, e em seu próprio território desde a 

reconquista (FIGUEIREDO, 2005, p. 27-28). Para os cristãos, 

alguns hábitos daquelas gentes, como a nudez, ou quando vestiam 

apenas uma parte do corpo, capaz de cobrir tão somente “as 

vergonhas” – especialmente as mulheres -, não condizia com os 

hábitos dos adoradores da seita de Mafoma, como se dizia. Apesar 
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dos muçulmanos serem considerados os idólatras e inimigos por 

excelência dos cristãos, ainda configuravam civilização 

semelhante, que tinham ideia de Deus, e de crenças religiosas bem 

estabelecidas (BARATA,1998, p. 45-47). Além disso, durante as 

primeiras viagens foi sendo traçado certa hierarquia das 

sociedades que eram encontradas, quanto mais complexas – e isto 

dependia de certos parâmetros como a moradia, a alimentação, a 

complexidade do reino, o comércio, e por fim, a religião – mais 

próximas aos cristãos e muçulmanos eram; mas quando mais 

modestas, mais eram associados às bestas (GODINHO, 2011, p. 111).  

Alguns, se não conheciam a fé maometana, ou se não estavam 

bem firmes nela (CADAMOSTO, 1988, p. 119), adoravam estátuas de 

pedra (CADAMOSTO, 1988, p. 171), o sol e as estrelas, praticavam 

estranhos rituais de imolação, e outros, ainda, chegavam a comer 

carne humana (PEREIRA, 1988, p. 153). Ademais, andavam nus 

completamente em um estado de bestialidade puro, usavam adereços 

que lembravam os animais, como roupas de pele, cabelos com sebo de 

porco, e outros esquisitos desenhos que marcavam o corpo. Em uma 

mesma citação, Pacheco Pereira associou a ausência de religião e 

comércio, e a precariedade dos trajes à bestialidade ao narrar 

que na região do Cabo da Boa Esperança os negros “desta região são 

gentios e é gente bestial; e estes andam vestidos de peles, e 

calçados de umas alparcas de couro cru” e “aqui não há nenhum 

comércio” (PEREIRA, 1988, p. 183). E ainda, na região da Serra 

Leoa “também há aqui homens selvagens” e “são todos cobertos de um 

cabelo ou sedas quase tão ásperas como de porco, e estes parecem 

criatura humana” (PEREIRA, 1988, p. 118).  

No entanto, quando as gentes encontradas tinham aspectos 

que faziam lembrar os cristãos, ou mesmo os maometanos, como a 

circuncisão (MACEDO, 2001, p. 105), a vestimenta que cobria todo 

o corpo, a alimentação cozida e limpa, eram tidos pelos viajantes 

como povos melhores, ou mesmo como nobres ou barões. Num primeiro 

contato, entendeu-se que os que viviam em sociedades mais 
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complexas, como o Império Mali ou o Império do Congo, eram 

sociedades mais apropriadas ao comércio e às relações com os 

cristãos, e logo, sociedades de gente humana, e não bestial. As 

sociedades que pareciam melhores sociedades em termos de vida 

material e moral, eram, aparentemente, mais suscetíveis à 

conversão da fé cristã, pois estavam mais próximos do que se 

conhecia. O cronista Rui de Pina em sua Relação do Reino do Congo, 

em algumas passagens apontou o estranhamento dos costumes como 

parte daquele universo inédito, e chegou a exaltar o diferente, 

vejamos: 

 

Todos estes do umbigo para cima estavam nus, pois este é o 
hábito do seu país. E tinham os corpos pintados de branco 
e de outras cores, só para mostrarem o seu contentamento. 
Abaixo do umbigo traziam encoberto com os tecidos da 
festa, na cabeça traziam coroas feitas de penas de 
papagaio e de outras várias aves, bem feitas pelas mãos 
das donzelas. E manisongo (rei) ia vestido de hábitos de 
festa e de roupa de serpente, mas na cabeça trazia uma 
carapuça feita à mão que tinha em cima uma figura assaz 
natural [...] (PINA, 1992, p. 109). 

 

Segundo sua descrição, além do reino do Congo ter se 

mostrado um reino de muitas riquezas, regido por reis e homens 

ilustres, Pina soube “através de muitos indícios que aquele 

estava já aberto à fé de cristo”, e descreveu o discurso proferido 

por aquele rei africano aos seus súditos, um pouco antes de seu 

batismo de conversão ao cristianismo: 

 

Amigos e súditos meus, eu, procurando e buscando descobri 
que existe um Deus dos cristãos e que não existem neste 
mundo seres mais felizes e sábios de que os cristãos 
brancos, e que esta seja a verdade é possível conhecer e 
ver cada um através da perfeição e da excelência das suas 
coisas, considerando isso, amanhã, com a ajuda de Deus, 
batizar-me-ei e tomarei a água do batismo, que será para 
mim a vida e a única salvação (PINA, 1992, p. 109). 

 

 Rui de Pina se mostrou otimista quanto à cristianização 

daquele reino que tanto tinha em comum com o reino de Portugal, 

pois não se tinha visto ainda um reino africano com tantos 
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súditos, e em que um rei que reinava naquelas partes, “majestade 

real”, houvesse se mostrado tão disposto em partilhar da fé de 

Cristo e em estabelecer amizade com o reino português 

 Como vimos a partir destes testemunhos, conforme foi se 

avançando o caminho, e as estadias foram se tornando mais 

demoradas, a experiência do olhar mais minucioso sobre as 

sociedades que possuíam indícios da religiosidade islâmica, se 

mostraram, na verdade, um impedimento a propagação da fé cristã, 

devido a sua consolidada e inflexível crença (VENTURA, 2010, p. 

120-121). Já os que a princípio foram tidos como gentes que viviam 

em um estado de bestialidade, ignorantes da “luz divinal”, aos 

poucos, foram sendo mencionados como “almas inocentes”, mais 

fáceis de serem levadas ao “verdadeiro caminho da salvação” 

(ZURARA, 1973, p. 14). Quando o cronista português, com certa 

comoção, escreveu a famosa passagem sobre a partilha de cativos 

em Lagos, ao ver as mães serem apartadas de seus filhos, 

compreendeu que tal feito era necessário para a salvação das 

almas, por aqueles viverem na escuridão feito bestas, em que seus 

corpos: 

 
[...] sem alguma ordenança de criaturas razoáveis, eles 
não sabiam o que era pão nem vinho, nem cobertura de pano, 
nem alojamento de casa, e o que pior era, a grande 
ignorância que em eles havia, pela qual não haviam algum 
conhecimento de bem, somente viver em uma ociosidade 
bestial. (ZURARA, 1973, p. 117) 

  
Aos poucos, com esses contatos mais demorados e também mais 

tardios, como alguns que viajavam já no fim do século XV, a 

recorrência de associar a bestialidade daqueles povos como uma 

condição negativa é menor. A nudez, a adoração de estátuas de 

pedra, e mesmo o canibalismo, vão sendo compreendidos como uma 

forma de inocência. O acompanhante de viagem de Vasco da Gama, 

Álvaro Velho, que viajou no ano de 1497, ao avistar alguns homens 

nus da Angra de São Bráz, escreveu: “Andam nus, sem nenhuma 

cobertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas; e 
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nisso têm tanta inocência como mostrar o rosto” (VELHO, 1939, p. 

100). 

O inocente é aquele que não é idólatra nem muçulmano, - os 

portugueses conheciam bem os Judeus e os Mouros, e sabiam, o que 

era ser herege e idólatra ao negar da fé de Cristo - ou seja, 

aqueles que não tem o entendimento de nenhuma crença, podendo, 

portanto, despir-se da “bestialidade” quando se converte à fé 

católica. A alienação não os impede de aceder à salvação. A 

bruteza dos modos de viver, só existiam por essa falta da fé, e ela 

é identificada sobretudo quando se passa a olhar com mais cuidado 

ao cotidiano dos povos. Luis de Cadamosto, quando do relato de sua 

viagem sobre as Ilhas Canárias ainda em 1456, fala de habitantes 

que fazem guerra e matam-se como feras “porque não tem outras 

armas, a não ser pedras e paus dos quais paus fazem a modo de 

dardos (...). E com isso atacam, porque não tem ferro nem armas, e 

andam sempre nus, a não ser alguns que também põem sobre si 

algumas peles de cabra (...)” (CADAMOSTO, 1988, p. 98-99) - veja-

se a comparação à bestialidade devido à precariedade de seus 

instrumentos militares. Outro costume dos Canários que Cadamosto 

caracterizou de “péssimo costume”, “bruto” e “bestial”, diz 

respeito à tradição que aqueles tinham de se oferecerem para 

morrer em cerimônia durante a festividade de recepção de um 

senhor ou chefe local, como forma de amor. Sabemos que não havia 

costume semelhante nas cerimônias de honra e agrados aos reis nas 

festividades das cortes europeias cristãs, como em Portugal 

(LADERO QUESADA, 2004, p. 19). 

Gomes Eanes de Zurara elucida o caminho da salvação para 

esses ignorantes de Deus: 

 
[...] mas para que falo todas essas coisas? Sei que somos 
todos filhos de Adão, compostos dos mesmos elementos, e 
que todos recebemos alma como criaturas razoáveis! Bem, é 
que os instrumentos em alguns corpos não são tão 
dispostos para seguir as virtudes, como são outros que 
Deus por graça outorgou tal poderio, e carecendo dos 
primeiros princípios de que pendem os outros mais altos, 
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fazem a vida pouco menos como bestas [...] (ZURARA, 1973, 
p. 174-176).  

 
Em seguida, o cronista escreve que há uma hierarquia 

estabelecida por Deus que explica as razões dos que estão mais 

próximos ou distantes da graça divina. Em primeiro lugar vem 

aqueles que vivem em contemplação, se ocupando apenas em orar e 

contemplar, em seguida, os que vivem nas cidades aproveitando 

seus bens, e por último, aqueles que vivem nos ermos, longe de 

toda conversação e que não tem o uso perfeito da razão, vivendo, 

portanto, como bestas. A frequência em associar os costumes 

religiosos, a cor da pele, e a nudez a um estado pecaminoso é 

menor, pois os viajantes passaram a compreender tais aspectos 

como uma forma de inocência, resultante da ignorância da fé de 

Cristo.  

A ignorância era, na verdade, uma folha em branco a ser 

preenchida, ao mesmo tempo em que a adoração de imagens de pedra e 

da natureza, a circuncisão sem saber o porquê, o uso de ornamentos 

e tatuagens utilizados pelos africanos, vão se tornando comuns 

aos olhares dos viajantes. Para uns, como o mercador Luís de 

Cadamosto, a exótico das vestimentas, crenças, rituais, de forma 

geral foi compreendido como o código de identificação do outro, 

já que não interferia diretamente nas relações comerciais. Sendo 

assim, o mercador poucas vezes demonstrou preocupação com a 

salvação daquelas gentes, ou lançou juízos morais acerca das 

particularidades; para ele, o mais difícil havia sido a diferença 

da língua, e os ataques sofridos nas praias, já que esta era, 

efetivamente, um impedimento ao comércio. Para outros, como D. 

Henrique, Zurara, Pina e navegadores que estavam mais 

preocupados com a difusão do cristianismo naquelas terras, ou que 

partiram em missões de cristianização, tinham como principal 

preocupação os rumos cristãos das viagens expansionistas. A 

princípio, acusaram as particularidades dos povos de idolatria, 

mas por fim, a tiveram como inocência. Entretanto, ao fim e ao 

cabo, para os interessados no comércio ou na salvação das almas – 
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interesses que também se conjugavam -, tanto melhor tornou-se a 

ignorância beirando o bestial, pois era mais fácil estabelecer 

relações comerciais, conquistar cativos, e finalmente, vestir os 

que estavam nus da verdade de cristo, do que aqueles que já 

estavam vestidos, crentes do “falso cismático Mafamede” (ZURARA, 

1973, p. 15). 

Nas palavras de Zurara, entre as cinco razões “por que o 

senhor Infante foi movido de mandar buscar as terras de Guiné”, 

estava o “grande desejo que havia de acrescentar em a santa fé de 

nosso senhor Jesus Cristo, e trazer a ela todas as almas que 

quisessem salvar”, bem como “para estes reinos trazer muitas 

mercadorias” e “bom mercado” (ZURARA, 1973, p. 44-45). Podemos 

depreender dos relatos que o propósito primordial das viagens 

havia sido a propagação da fé cristã, proveniente de um antigo 

sentimento de cruzada (FIGUEIREDO, 2005, p. 26), em que o 

Infante, como cavaleiro primeiro, havia se “dado inteiramente à 

milícia do senhor Jesus Cristo, guerreando aos bárbaros e 

combatendo pela fé” (CADAMOSTO, 1988, p. 84). Sendo assim, o 

reconhecimento da religião daquelas gentes que viviam a sul do 

grande deserto, era imprescindível para constatar até onde ia o 

poderio dos mouros, e até onde o cristianismo poderia alcança-lo 

e, por fim, derrota-lo (SERRÃO; OLIVEIRA MARQUES, 1998, p. 26-30) 

 Durante as primeiras viagens ao continente africano, os 

viajantes em seus relatos partiram das concepções esquemáticas 

das gentes e dos lugares do que já conheciam em terras cristãs, 

dado o desconhecimento daquelas partes. A nudez, o tingir dos 

corpos, os rituais, as danças, o canibalismo, e a adoração de 

estátuas, num primeiro momento causaram espanto e estranheza, e 

eram continuamente associados a um estado pecaminoso e 

malfazejo. Já de meados do século XV ao final desta centúria, 

devido a experiência adquirida, a exposição das particularidades 

dos espaços, dos costumes e das gentes, propagadas pelos relatos 

orais e escritos, ocorreu uma sutil mudança do olhar sobre os 
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modos de vida desses povos, pois quando se pensava a bestialidade 

como um impedimento para a salvação, nos finais daquele século e 

em todo o Quinhentos, acabam por compreende-la como inocência e o 

caminho mais fácil para a salvação, ao mesmo tempo em que os 

viajantes passam a habituar-se aos códigos de vida dos africanos, 

compreendendo-os como resultado do meio em que viviam, e das 

coisas que não conheciam.  
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A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DE SATÃ: UMA RETOMADA HISTÓRICA 

Rafaela Arienti Barbieri – UEM/CAPES 

Solange Ramos de Andrade – UEM (Orientadora) 

 

A cultura e a vida religiosa no medievo produziram representações 

que estão longe de localizarem-se apenas em tal período 

histórico. Um exemplo disso é a construção da figura de Satã e a 

hierarquia de demônios que o acompanha, identificada em 

narrativas fílmicas desde a década de 1930 com garras afiadas, 

dentes pontiagudos, escamas, ou enquanto um personagem sedutor 

que busca corromper a pureza de uma mulher, tal como em O Olho do 

Diabo (Djävulens öga, 1960) Tais representações (CHARTIER, 2002) 

possuem muitas de suas bases no período medieval, bem como no 

processo de institucionalização do Cristianismo, momento no qual 

as tradições chocam-se, interpenetram-se e amoldam-se para 

receber ou repelir determinadas práticas. Desta forma, o 

objetivo do presente trabalho é traçar um panorama sobre o 

desenvolvimento da figura de Satã a partir das análises de Carlos 

Roberto F. Nogueira (2002), Jérôme Baschet (2006), Jean Delumeau 

(1989) e Ruben Van Luijk (2016), demonstrando a permanência de 

algumas discussões e as representações provenientes de tal 

momento histórico, e destacando produções cinematográficas do 

gênero do terror que representam tais crenças, pensando no 

conceito de Michel de Certeau (1992; 2006). 

 

Palavras-Chave: medievo, representação e Satã.  
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A CONSTRUÇÃO DA FIGURA DE SATÃ: UMA RETOMADA HISTÓRICA 

 

Introdução 

Em fins da década de 1950, A Noite do Demônio131 (1957), filme 

dirigido por Jacques Tourneur e produzido pela Columbia Pictures 

Corporation, constrói uma representação do Diabo nos moldes do 

final da Idade Média, com um aspecto animalesco proeminente, 

caracterizado por garras, asas e dentes afiados que lembram os de 

um morcego, corpo com escamas e pelos. Na narrativa, o Diabo 

aparece para matar pessoas amaldiçoadas por meio de uma espécie 

de feitiço escrito em runas. A própria narrativa faz menção aos 

retratos medievais do Diabo. Um personagem morto pela criatura 

teria anteriormente desenhado uma figura semelhante às “[...] 

velhas xilogravuras e desenhos medievais de um demônio, invocado 

por bruxaria, para destruir um inimigo”. (NIGHT OF THE DEMON, 

1957, 00:14:30). A narrativa conta com um grupo de culto ao 

Demônio liderado por Doctor Karswell (Niall MacGinnis) que 

utiliza runas para amaldiçoar aqueles que o ameaçam.  

Assim como é possível notar em outras das produções 

cinematográficas, o controle do Diabo sobre o clima, ou daqueles 

associados a tal criatura, é capaz de provocar tempestades e 

ventanias. (NIGHT OF THE DEMON, 1957, 00:32:20). Apesar de preto 

e branco, a película permite perceber que o demônio aparece 

envolto em chamas, em um tamanho gigantesco, no dia da morte do 

amaldiçoado, destroçando-o com suas garras e dentes, como é 

possível visualizar na imagem abaixo: 

                                                           
131

 Night of the Demon 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  376 

 

Figura 1 – Demônio de A Noite do Demônio (1957). Acesso em: 04/08/2018. 
Disponível em: http://www.monstermoviehouse.com/2016/08/night-of-demon-

1957.html 

 

Este é apenas um dos filmes que representa Satã de forma 

animalesca, já em finais da década de 1950. Ainda antes, como 

aponta Nikolas Schreck (2000), na década de 1910, é possível 

identificar outras películas que trazem tal temática para o meio 

cinematográfico, como é o caso de O Estudante de Praga (1913)132, 

filme alemão lançado um pouco antes do início da Primeira Guerra 

Mundial, dirigido por Paul Wegener; O Gabinete do Doutor Caligari 

(1919)133, também alemão, dirigido por Robert Wiene; ou ainda 

Haxan: a feitiçaria através dos tempos (1921)134, produção sueca 

dirigida por Benjamin Christensen. 

Schereck identifica a figura de Satã no cinema de 1913 a 

1990, destacando particularidades dos períodos históricos 

abordados e seu vínculo com tal figura. No final da década de 1950 

e durante 1960, os filmes de terror também representam outros 

demônios, pensando em uma hierarquia regida por Satã, enviados 

com o propósito de proporcionar o caos. Concomitante a esses 

filmes, localizam-se produções que representam grupos cuja 

crença e culto direcionam-se a Satã, com representações da mulher 

                                                           
132

 Der Student der Prag 
133

 Das Kabinett des Dr. Caligari 
134

 Häxan. O filme foi banido dos Estdos Unidos e censurado em outros países por 
suas cenas explícitas de tortura e nudez. (KEMP. 2011, p. 40). 
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vinculada ao mal, como vampira ou bruxa, ou ao bode com uma 

conotação negativa. 

 

A figura de Satã 

A figura de Satã está longe de ser estática, modificando-se 

de acordo com o meio social no qual está inserida, como indicam 

Carlos Roberto F. Nogueira (2002), Jérôme Baschet (2006), Jean 

Delumeau (1989) e Ruben Van Luijk (2016). Luís Adão da Fonseca 

(2002) ao falar sobre o demônio argumenta que: 

 
[...] a sua representação (pelo discurso, pela 
afetividade, pela iconografia) é sempre produto da 
história. Monstruoso ou atraente, é sempre aparente a 
forma escolhida e momentâneo o caráter adotado. De 
qualquer modo, de acordo com a mesma tradição, o demônio – 
anjo caído – é criatura maravilhosa na sua inteligência e 
vontade. (FONSECA apud NOGUEIRA, 2002, p. 08). 

 

O processo de construção da figura de Satã, no panorama 

cultural e nos filmes da década de 1960, guarda diversas 

semelhanças com o Diabo medieval: animalesco, caracterizado por 

asas de morcego, garras, grossas escamas, ou ainda sob a forma 

humana, sempre com o intuito de corromper e povoar os pensamentos 

de suas vítimas ou torturar os homens. Os filmes do final da 

década de 1950 e ao longo da década de 1960, representam Satã e 

seus agentes, majoritariamente, no gênero do terror, “[...] 

concebidas para causar um certo tipo de afeto” (CARROLL, 1999, p. 

30), isto é, um medo verossímil. 

O gênero do horror foi amplamente disseminado nos Estados 

Unidos, na era pós-Vietnã (CARROLL, p. 12), mas é possível 

percebê-lo anteriormente. Na década de 1960, os filmes de terror 

eram  

[...] um tanto marginais; tinha-se que ficar de olho nas 
últimas ofertas da American International Pictures, de 
William Castle e da Hammer Films. Roger Corman, embora 
adorado pelos conhecedores do horror, não era uma figura 
de muita fama; e clássicos da madrugada como A noite dos 
mortos-vidos, de George Romero, tiveram sobretudo uma 
reputação marginal. (CARROLL, 1999, p. 15). 
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 Ao analisarmos a construção da figura do Diabo e sua 

posterior releitura em produções cinematográficas da década de 

1960, não adotamos a noção de que o mesmo tenha sido “banalizado”, 

ou ainda transformado em “mercadoria descartável para as 

sociedades de consumo” (ALMEIDA, 2010, p. 04) por meio da ação de 

uma Indústria Cultural. Não encaramos a permanência de 

releituras dessa figura como uma forma de sobrevivência 

ocasionada pela ação de um “populacho” (ALMEIDA, 2010, p. 20, p. 

51), detentor de superstições e mitos. A utilização deste termo 

pejorativo pelo autor, junto ao conceito crença, sugere a adoção 

de uma hierarquia de valores entre o que pertence a uma Igreja 

institucionalizada, e o que não pertence, bem como deveria ter 

desaparecido após o advento da “razão”. Tal noção pode ser 

percebida quando Almeida argumenta que 

 

Com o devir histórico essa mentalidade obscurantista e 
religiosa passou a ser confrontada pelo nascimento da 
filosofia e da ciência moderna, tendo como base o 
racionalismo técnico-científico do Renascimento. O 
surgimento dessa nova maneira de encarar o mundo refletiu 
no processo de desencantamento da sociedade europeia e na 
releitura dos artistas sobre o mito do Diabo, porém, ao 
populacho a permanência das crenças ainda era presente e 
atuante. (ALMEIDA, 2010, p. 51) 

 

A partir de Baschet, Nogueira, Delumeau e Luijk é possível 

compreender que a figura do Diabo quase não aparece no Antigo 

Testamento e organiza-se melhor apenas no Novo Testamento. 

Frente a isso, a literatura apócrifa é indicada pelos autores 

enquanto fundamental para a construção da figura do Diabo, 

juntamente com o contato entre culturas distintas que provocam 

uma associação da crença do outro enquanto demoníaca.  

 

Se a literatura apócrifa judaica abre aos demônios um 

espaço crescente, o Novo Testamento, por sua vez, marca 

uma etapa decisiva, enfatizando o conflito entre as 

forças celestes e aquele que São Paulo chamou de “o deus 

deste mundo”. (BASCHET, 2006, 319). 
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Os apontamentos de Baschet e Nogueira caminham no sentido de 

elucidar como Satã adquire, paulatinamente ao longo da história, 

uma forma mais definida, dotado de características físicas e 

atributos morais. Os autores trabalham fundamentalmente com sua 

construção, em meio a uma formalização da Igreja Cristã medieval, 

vinculado à problemática sobre o Mal135.  

Nogueira, Baschet e Luijk, estabelecem a formação da figura 

do Diabo em um movimento de interação entre diferentes culturas, 

apresentando a importância das tradições mesopotâmicas e do 

Cativeiro da Babilônia em tal processo, sendo destacados Azazel, 

o demônio do deserto e Lilith, a primeira mulher de Adão, 

posteriormente o demônio da luxúria. A figura do dragão presente 

no Antigo Testamento (sob os nomes de Rahab, Leviathan e Tehom 

Rabbah), é proveniente do mito babilônico da criação. (NOGUEIRA, 

p.18). 

O contato com os caldeus e suas divindades forneceu, a uma 

tradição preexistente, as personalidades destinadas a chefiar o 

cortejo demoníaco, dentre elas, Lúcifer – o astro da manhã. Sua 

primeira aparição encontra-se  

 
[...] em Isaías (14:12), onde o profeta escarnece de sua 
queda do poder, perguntando: “como caíste do céu, ó 
Hellel, estrela da manhã?” – que a Vulgata traduz por 
Lucifer, qui mane oriebaris, tornando o Deus caído chefe 
das legiões rebeldes. (NOGUEIRA, 2002, p. 18, grifo do 
autor). 

                                                           
135

De acordo com Nogueira, ao voltar o pensamento à tradição bíblica, a ideia do 
Mal é algo indefinido, ele existe, mas não é incorporado em uma determinada 
personagem. Ainda que não possuíssem uma demonologia construída, os hebreus 
contavam com os rousch raha, definidos enquanto “espíritos malignos, enviados 
por Deus como punição”. (NOGUEIRA, 2002, p. 16, grifo do autor). Segundo o 
autor, uma das contribuições significativas do Antigo Testamento para a 
história do Demônio localiza-se no Livro de Jó, onde Satan (= “hostilizar, 
acusar, caluniar), um dos “filhos de Deus”, um anjo, leva suspeitas de Jó 
perante o Senhor em função de pô-lo à prova, “[...] pois enquanto a fortuna lhe 
sorrir, não há nenhuma vantagem em ser pio”. (NOGUEIRA, 2002, p. 16). Dessa 
forma, desgraças caem e convertem Jó em um alvo de todos os males. Satan é a 
causa de todos os tormentos que são enviados ao servo de Deus, porém sua 
personalidade ainda não está definida, como demonstra, junto ao seu nome, a 
presença do artigo “o” – o Satan. Sobre isso, Baschet também argumenta que “o 
termo hebreu há-sâtan (“o acusador”) designa, em Jó, um anjo da corte celeste 
encarregado de pôr a prova os justos” (BASCHET, 2006, p. 321), sendo apenas no 
Livro do Jubileu, um apócrifo do século I a. C, que o termo designa o chefe dos 
demônios. 
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Outros contatos, entre diferentes povos, agregam novos 

demônios ao que Nogueira denomina “aristocracia demoníaca”, 

sendo eles Belzebu, o deus filisteu de Ekron Baal-Zeboub, 

Astaroth, a deusa lunar cultuada na Mesopotâmia com o nome de 

Ishtar e, Asmodeu, divindade da tempestade que representa o papel 

de rei dos demônios na lenda de Salomão e converte-se no demônio 

da lascívia. (NOGUEIRA, 2002, p. 18). Após o cativeiro, os judeus 

entram em contato com o masdeísmo persa136, lembrando que na 

religião persa, é apresentado um combate intermediado pelos 

spenta, que representam as virtudes, e os dâevas, deuses 

tradicionais da religião iraniana que, ao optarem pelo mal, 

passam a encarnar as forças demoníacas.  

Dessa forma, os contatos da comunidade judaica acabaram por 

produzir uma nova demonologia. Do século II a. C ao I d. C, 

desenvolveu-se uma literatura apócrifa sobre o demoníaco, nas 

margens da tradição erudita, no formato de uma literatura 

apocalíptica, baseada em revelações sobrenaturais sobre o 

futuro. Cabe destacar o Testamento dos doze patriarcas (109-106 

a. C), 

 
[...] onde aparece pela primeira vez a menção clara à 
personalização da figura do Demônio1: Belial, chefe dos 
anjos caídos, coloca-se como adversário e rival de Deus e 
disputa a soberania sobre os humanos [...] incitando os 
homens à fornicação, à inveja, à cólera, ao assassinato 
e, principalmente, à idolatria, ou seja, à adoração dos 
deuses estrangeiros: “Tu escolherás as trevas ou a luz, a 
lei do Senhor ou as obras de Belial?” (Testamento de Levi 
19:1) (NOGUEIRA, 2002, p. 21). 

 

Desatacamos nesse processo, a reforma efetuada no antigo 

politeísmo grego pela escola neoplatônica, a qual também 

converge com as tradições do hebraísmo tardio para traçar o 

perfil do Diabo cristão. Sem romper com a força e autoridade da 
                                                           
136

 Na visão de Nogueira, o masdeísmo forneceu o pano de fundo do dualismo que 
libertou o Demônio no pensamento judaico e possibilitou, através da 
assimilação da crença em espíritos benéficos e maléfico, a composição de uma 
hierarquia angélica, transformando os anjos, anteriormente símbolos da 
manifestação divina, em entidades autônomas. (NOGUEIRA, 2002, p. 19). 
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religião helênica, “[...] incorporaram deuses e heróis, com a 

ajuda de uma “demonologia” que colocava abaixo do Ser Supremo 

toda uma hierarquia de forças sobrenaturais [...], Platão e sua 

escola lhes reservaram o nome de Demônio (Daimôn)” (NOGUEIRA, 

2002, p. 21, grifo do autor). As religiões da Grécia, Egito, 

Fenícia, Persa e da Mesopotâmia, que tendiam a confluência 

durante o período helenístico, tornaram-se demonologias. 

Quando foram traduzidos para o grego, os livros sagrados no 

século II d.C, denominaram demoníacos todos os ídolos e 

divindades pagãs, bem como alguns animais que povoavam as crenças 

do antigo Oriente. Tais noções demonológicas, incorporadas à 

tradição helênica, associaram-se aos hebreus e às tradições 

orais, compondo o  

 
[...] primeiro momento de glória de Satã: a sua 
grandiosidade, negada pelo Antigo Testamento, será 
devidamente estabelecida pela literatura apócrifa e 
posteriormente reconhecida pelos Evangelhos e pelo 
Apocalipse de São João, onde Satanás assume o lugar de 
príncipe das trevas, responsável pela perdição do gênero 
humano. (NOGUEIRA, 2002, p.22). 

 

Uma vez que a ideia de Satã acompanha o processo de 

elaboração da doutrina cristã, cabe também enfatizarmos o 

processo de institucionalização do cristianismo, momento no qual 

as tradições chocaram, interpenetraram, amoldaram entre si, para 

absorverem ou repelirem tais contatos. (NOGUEIRA, 2002, p. 28).  

Sobre tais interações em meio ao processo de formalização da 

Igreja, Michel de Certeau argumenta que, 

 

As relações internas entre grupos, doutrinas ou níveis de 
expressão já colocam em questão as relações das 
comunidades crentes com o que se poderia chamar de seu 
“exterior”, o que elas designam como a alteridade 
(“pagã”, “atéia”, “natural”) e aqui em função do que elas 
próprias se definem. Isto pode ser encarado sob 
diferentes aspectos, que parecem permitir a análise das 
estruturações globais, susceptíveis de caracterizar a 
experiência religiosa da época. (CERTEAU, 1982, p. 140).  
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É neste momento que o cristianismo encontrou as ideias 

judaicas sobre o Mal, apropriando-se dos textos apócrifos e 

modificando-se em prol da sistematização do Novo Testamento. 

“Deus agora possui formidáveis adversários na pessoa de Satã e 

sua corte de demônios”. (NOGUEIRA, 2002, p. 25). Satã torna-se o 

grande adversário, o inimigo de Jesus e seus discípulos, trazendo 

à tona o problema da livre escolha dos homens pelo Bem ou pelo Mal.  

Essa noção acaba por resultar na percepção de que tudo o que 

afasta os homens de Deus é uma manifestação do Diabo, incluindo 

formas de resistência à palavra de Cristo. O Diabo no Novo 

Testamento passa a ser “[...] assistido por uma multidão de 

demônios inferiores que tentam os homens, impelindo-os a 

rejeitar Jesus, ao mesmo tempo em que não param de os afligir com 

sofrimentos físicos”. (NOGUEIRA, 2002, p. 27).  

Eles poderiam se apossar dos indivíduos, provocando 

epilepsia, paralisia histérica, ou entorpecimento dos corpos: 

“pouco a pouco, o Espírito do Mal passa a integrar o dogma central 

do cristianismo, ou seja, o da queda do homem, do pecado original 

e da redenção pela morte do Messias na cruz”. (NOGUEIRA, 2002, p. 

28). No século I d.C, Satã incorpora-se na serpente do Jardim do 

Éden, e nos séculos II e III d. C, a concepção da queda do Anjo 

Rebele e do homem foi formalizada pela Igreja grega.  

Os diabos, neste período, são aqueles que infligem doenças, 

provocam calamidades como secas, más colheitas e epidemias das 

quais padecem homens e animais. Porém, “[...] o maior crime de 

Satã reside na persistência da religião pagã”. (NOGUEIRA, 2002, 

p. 32) e, uma vez que os homens continuavam a praticar os cultos 

pagãos, prestavam um culto a Satã, na visão da Igreja,  

No decorrer deste processo “tudo o que ele [o cristianismo] 

repeliu energicamente como demasiadamente pagão, como contrário 

aos seus dogmas, como impuro e ímpio, refugiou-se no reino do 

Mal”. (NOGUEIRA, 2002, p. 36). Conforme a cristianização 

avançava, o Diabo também adquiriu mais força e, rumo ao fim da 
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Idade Média, “embora acreditando que Jesus havia vindo ao mundo 

para salvar o homem do poder do Diabo, a Igreja deixou de 

sustentar que ele estava totalmente vencido”. (NOGUEIRA, 2002, 

p. 41).  

Os demônios podiam entrar na mente dos homens e enlouquecê-

los; o Diabo presidia a vida da comunidade cristã e sua vítima, 

por excelência, é a mulher, “porque a mulher está mais 

predestinada ao Mal que o homem”. (NOGUEIRA, 2002, p. 42). 

Existiria um desequilíbrio entre Deus e Satanás, e caberia ao 

homem combater a tentação da carne, cotidianamente presente.  

Além de gerar medo, o Diabo também faz rir, sendo que nas 

representações da Paixão, o mesmo fazia o papel de zombeteiro, e 

nos primeiros séculos do Feudalismo, ele ainda permaneceu uma 

figura limitada pela autoridade divina. Os fiéis, nesse 

contexto, dispunham de recursos para escaparem de suas garras, 

como no uso de água benta e do sinal da cruz.  

Na medida em que são criaturas espirituais, capazes de se 

manifestar de maneira corpórea sobre a terra, apostam na 

debilidade moral dos cristãos, nas ideias de luxúria, dinheiro e 

podem aparecer na forma de uma mulher: 

 
Eles invadiram os menores espaços da vida e, sobretudo, 
se introduziram na alma dos indivíduos. Não são mais 
imaginados como criaturas maléficas provocadoras de 
calamidades e epidemias; eles são chamados a representar 
os desejos que cada cristão alimenta no fundo de seu 
coração sem se atrever a reconhecê-los como seus. 
(NOGUEIRA, 2002, p. 49).  

 

 Para Nogueira, no século XIII, o Diabo tornou-se mais 

respeitado e poderoso, existindo pactos nos quais os homens 

entregavam suas almas em troca da satisfação de seus desejos. 

Para Cesarius de Heisterbach (1180 – 1240), o Diabo poderia 

aparecer sob a forma de um urso, um macaco, um cavalo, um gato, um 

sapo, um corpo, um abutre, um cavalheiro, um soldado, um caçador 

ou um dragão, por exemplo.  
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Sob essas formas, o Diabo poderia “penetrar o pensamento” e 

dirigir a vontade dos homens e das mulheres, fascinando sua 

imaginação. A partir do século XII, a literatura e a arte passaram 

a realçar a natureza humana de Cristo e, nesse sentido, os poderes 

do Demônio cresceram. Satã tornou-se o grande destruidor, dotado 

de poderes, frente ao qual o homem estaria indefeso. (NOGUEIRA, 

2002, p. 56). Nesse mesmo sentido, Delumeau afirma que, dos 

séculos XI ao XII, o Ocidente produziu uma  

 
[...] “explosão diabólica” (J. Le Goff) que ilustram para 
nós o Satã de olhos vermelhos, de cabelos e asas de fogo do 
apocalipse de Saint-Sever, o diabo devorador de homens de 
Saint-Pierre-de-Chauvigny [...] Assimilado pelo código 
feudal, Satã faz então sua grande entrada em nossa 
civilização. (DELUMEAU, 1989, p. 239).   

 

A partir do século XIII, o medo do Diabo aumenta, “[...] e 

essa reviravolta na percepção da cristandade dos poderes e 

contínuas vitórias de Satã encaminhou a Europa ocidental para uma 

onda de pânico generalizado” (NOGUEIRA, 2002, p. 60), momento no 

qual a crise do feudalismo, no século XIV presenciou catástrofes 

e misérias, causando nos homens a sensação de abandono por parte 

de Deus.  

Em meio a essa presença constante do Diabo, organizou-se uma 

demonologia na medida em que teólogos passaram a estabelecer seu 

perfil e seu caráter, num esforço para auxiliar a cristandade a 

reconhecer o Inimigo e precaver-se contra ele. Nesse momento, o 

Diabo poderia estar em qualquer coisa ou pessoa, tudo era 

suspeito, pois Satã e seus demônios eram os mestres do disfarce. 

(NOGUEIRA, 2002, p. 61). 

O Diabo e seus condenados conheciam todas as línguas e 

falavam com suas vítimas em sua língua nativa em vozes ásperas, 

agudas e penetrantes. Ele ainda poderia ter três cabeças, que 

constituíam uma paródia da Santíssima Trindade, ou ainda, ter uma 

segunda face no abdômen ou no traseiro. Tais formas grotescas e 

fantasmagóricas simbolizavam um crime contra o Criador e a 

natureza de Sua Criação: 
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Demônios com anatomias animais ou semi-humanas ou 
deformadas: cobertos de pelos ou escamas, com cabeças 
demasiadamente grandes ou demasiadamente pequenas em 
relação ao corpo, dotados de olhos saltados e boxas 
rasgadas e cavernosas, chifres, rabos e asas e cascos, 
cabeças de pássaros ou bicos, com inúmeras faces, braços, 
pernas e outros apêndices. (NOGUEIRA, 2002, p. 64).  

 

Essas representações do elemento demoníaco, sob a forma 

animal ou mesclando formas humanas e animais contribuíam para 

reforçar sua natureza bestial e constituía o costume de 

representar os seres sobrenaturais de modo monstruoso. Para a 

constituição dessas representações, a arte do paganismo, bem 

como as produções de cronistas e artistas foram buscadas para 

retratar esses agentes do Mal.  

O modelo que influenciou tal lacuna da iconografia 

diabólica foram as imagens de Pã e dos sátiros, criaturas meio 

homem, meio bode, com chifres, cascos partidos, olhos oblíquos e 

orelhas pontiagudas. Acrescentou-se asas a essa combinação, mas 

não as de um anjo, e sim as de um morcego: “[...] que ama as trevas 

e, de um modo absolutamente diabólico, vive de cabeça para 

baixo”. (NOGUEIRA, 2002, p. 67). 

No Novo Testamento, os bodes estão relacionados ao Mal e, na 

cena do Juízo Final, os bodes e os cordeiro são separados, sendo 

os primeiros precipitados no Inferno. Dessa forma, “[...] o bode, 

assim como os demônios, era conhecido por sua devassidão e mau 

cheiro, sendo que sua belicosidade e os prejuízos que causava a 

campos e colheitas aumentavam as suas possibilidades de ligação 

com o furioso e destrutivo Inimigo”. (NOGUEIRA, 2002, p. 67). 

O Diabo, ainda, poderia assumir as formas de outros animais, 

como touro, gato, cavalo, porco, veado, camundongo ou mosca, mas 

a sua aparição com um cão preto também ocupa lugar nos relatos. 

“Seja na forma humana ou na forma animal, Satã é frequentemente 

negro ou escuro, como convinha ao Príncipe das Trevas”. 

(NOGUEIRA, 2002, p. 69). 
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No final da Idade Média, a demonologia compreendia que os 

líderes das nove ordens de anjos haviam seguido Lúcifer, 

acorrentado no Inferno de onde comandava suas forças malignas. 

Beelzebub e Leviathan, por exemplo, eram os demônios do orgulho e 

da heresia e enfileiravam-se junto a Lúcifer, “[...] entre os 

Serafins, e o quarto dentre eles era Michel, o anjo da hierarquia 

mais elevada, a resistir a Lúcifer”. (NOGUEIRA, 2002, p. 73).  

Por sua vez, Asmodeus, o demônio da Luxúria era também um 

Serafim, enquanto Baalberith, o inspirador do assassinato, 

posicionava-se enquanto o líder dos Querubins. Astaroth, o 

senhor da preguiça, era o primeiro dos tronos, e Belias, o demônio 

da arrogância e da loucura, era o principal das Virtudes. 

Diferente de Sebastien Michaelis (1543 – 1618), Alphonsus de 

Spina (1412 – 1491), no século XV compreendia que todos os nomes 

pelos quais eram caracterizados os príncipes infernais, 

pertenciam ao próprio Diabo em seus distintos aspectos:  

 
Ele era chamado de Lúcifer, como chefe dos anjos caídos e o 
tentador de Adão e Cristo, Diabolus, por orgulho, Satã 
como Inimigo, Demonium pela iniquidade, Leviathan pela 
avareza, Asmodeus pela luxúria, Behemoth pela 
glutorneria, Belial para a licenciosidade e Beelzebub 
como o senhor das moscas. (NOGUEIRA, 2002, p. 75, grifo do 
autor). 

 

O Reino do Diabo aparecia para os homens do final da Idade 

Média, como uma vasta e organizada monarquia presidida por Satã e 

secundada por príncipes, duques, marqueses e prelados. No século 

XIV, o medo de Satã estava relacionado ao medo do fim do mundo, e o 

otimismo cristão do início da Idade Média cedeu lugar à angústia, 

“[...] e essa contração do diabólico conseguida pela idade 

clássica das catedrais dá lugar a uma progressiva invasão 

demoníaca”. (DELUMEAU, 1989, p. 24). 

Tanto para Delumeau (1989, p. 239) como para Nogueira (2002, 

p. 96), a Renascença herdou os conceitos e imagens demoníacos, 

que se multiplicaram no decorrer da Idade Média, conferindo-lhes 

uma maior coerência.  
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[...] universo inquietante de Hieronymus Bosch (1450-
1516) e sua imagem de Satã: “com um turbante, tem olhos de 
fogo, uma boca de animal feroz, um rabo e patas de rato. No 
lugar do ventre aparecem as grelhas de um forno. Recebe 
seus hóspedes a uma porta cujo contorno é sublinhado por 
uma fileira de sapos. (DELUMEAU, 1989, p. 241). 

 

Nas Tentações de santo Antão, ou nos denominados Tormentos 

de santo Antão, o Inimigo também tenta e atormenta os seres 

humanos, por meio de sonhos e visões. Não apenas pode investir 

contra os bens terrestres e o corpo, como também pode possuir um 

ser humano sem seu consentimento. (DELUMEAU, 2002, p. 242).  

  

Conclusão 

Pensar o processo de construção da figura de Satã permite 

identificar de onde provém uma série de elementos representados 

no meio cinematográfico. A década de 1960, por exemplo, 

representa Satã na forma humana como em O Olho do Diabo (1960)137. O 

filme inicia-se com o ditado irlandês: “A castidade de uma mulher 

é um terçol no olho do Diabo”. A narrativa é marcada pelo envio de 

demônios para seduzir e corromper essa mulher casta, o que 

eliminará o terçol no olho do Diabo. 

 Já em A Maldição da Caveira (1965)138, o Diabo da Idade Média é 

mencionado. Logo no início do filme, a cena de um leilão encontra 

diálogo com as análises de Nogueira (2002) na medida em que 

apresenta estátuas do século XVII que representam a hierarquia do 

Inferno:  

Lúcifer, chefiando todos. Após Lúcifer, o Príncipe dos 
Serafins que tenta os homens orgulhosos: Belzebú. Agora, 
o demônio que tenta o homem com heresias e pecados que 
repugnam a nossa fé: Leviatã. E finalmente, o Príncipe 
Querubin pecador, que provoca intrigas e incita os homens 
a cometer crimes: Balberis. (THE SKULL, 1965, 
00:09:18)

139
. 

                                                           
137

 Djävulens Öga 
138

 The Skull 
139

 “Lucifer, who commands all. Next under Lúcifer, the Prince of the Seraphin, 
who tempts man with pride: Beelzebub. And Now the demon who tempts man with 
heresies and sins repugnant under faith: Leviathan. And finally, Prince of the 
Fallen Cherubim, who tempts man to be quarrelsome and contentious and to 
commit murder: Balberith”. (THE SKULL, 09:18, 1965) 
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A vastidão de diabos presentes na hierarquia do Inferno é 

representada em Os Amores de um Demônio (1966)140. No início, Satã 

fala com uma voz onipotente, como os períodos de paz prejudicam o 

fluxo de almas no Inferno, enquanto a câmera evidencia o que seria 

parte desse espaço, povoado por inúmeros demônios. Frente a tal 

dificuldade, um demônio, um de “nossos” príncipes é enviado à 

terra para provocar uma guerra entre Roma e Florença: Belfagor 

(Vittorio Gassman), o demônio incendiário, supervisor das casas 

de jogos, protetor da relação entre maridos e a mulher dos outros, 

conquistador de todas as mulheres. Tal príncipe é acompanhado por 

um servo invisível aos olhos mortais, Adramelek (Mickey Rooney) 

que ajudará a semear a discórdia entre Roma e Florença. 

(L’ARCIDIAVOLO, 1966, 00:01:03). Tais demônios não possuem 

chifres, garras ou pelos no corpo, não são fisicamente 

animalizados, estão sob a forma humana, sendo Belfagor o 

responsável pela sedução das mulheres. Enquanto isso, Adramelek 

é um demônio que causa riso, inclusive por sua baixa estatura, voz 

fina e acelerada, é o zombeteiro que, como não é visto pelos 

humanos, influencia seus pensamentos e rouba pertences). 

 

 
Figura 2 - Belfagor e Adramelek em Os amores de um Demônio (1966) Acesso: 
04/08/2017. Disponível: http://www.cameralook.it/web/speciale-ciao-

mickey-eri-fortissimo-il-ricordo-di-elio-pandolfi/  
 

                                                           
140

 L’arcidiavolo. 
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A figura do bode vinculado a um aspecto demoníaco pode ser 

percebida também em As Bodas de Satã (1968)141. A narrativa 

apresenta um grupo de adoradores de Satã comandados por Mocata 

(Charles Gray) que será combatido por Duc de Richleau 

(Christopher Lee). Além de Satã, nota-se também a aparição de 

outro demônio, negro, de olhos avermelhados, apenas com um pano 

cobrindo sua genitália, flutuando e envolto em fumaça, lembrando 

a aparência de um gênio. Tal demônio consegue controlar os 

pensamentos de um humano, assim como um humano vinculado a ele 

pode controlar pensamentos. (THE DEVIL RIDES OUT, 1968, 

00:23:42; 00:56:59). 

 

 
Figura 3 - Capa de As Bodas de Satã (1968). 

Acesso: 07/08/2017. Disponível: http://www.imdb.com/title/tt0062885/  

 

 O bode, a mulher vinculada ao mal, um grupo de adoradores de 

Satã são também visualizados em A Maldição do Altar Escarlate 

(1968)142. Na cidade de Graymarsh fica a casa de Ms. Morley 

(Christopher Lee), um integrante do grupo que cultua a bruxa 

Lavínia (Barbara Steele) e tenta persuadir Robert Manning (Mark 

Eden) a fazer um pacto com Satã. Lavínia é uma bruxa com grandes 

                                                           
141

 The Devil Rides Out 
142

 Curse of the Crimson Altar. 
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chifres arredondados em sua cabeça, pele azulada, boca vermelha e 

unhas compridas. No ambiente preparado para seus rituais, está 

acompanhada por um bode, um carrasco e mulheres nuas, 

visualizados em uma espécie de sonho induzido pelo uso de drogas, 

ingeridas por Morley e Robert. 

 

 
Figura 4 - Bruxa Lavínia em A Maldição do Altar Escarlate (1968). Acesso: 

07/08/2017. Disponível: http://www.cinema.com.do/detalles.php?tm=28073  

 

Estas são algumas das produções cinematográficas que 

representam Satã, cultos e a mulher como agente do mal, na década 

de 1960, e a frequencia desses temas em tais produções, indica uma 

relevância dos mesmos em tal contexto histórico e nos auxilia a 

compreender a forma como tais características foram construídas 

na narrativa de RB.  

Concluindo, a partir das películas aqui apresentadas, 

percebemos a permanência de representações do Diabo com 

elementos da Idade Média, como uma figura desafiadora do natural 

e uma forma monstruosa, diferente da afirmação de Almeida:  

 

No século XX complexifica-se a discussão a respeito da 
representação e do papel do Diabo nas artes. Nos tempos 
modernos e contemporâneos, o Diabo é representado, tanto 
pelos escritores como pelos cineastas, como um ser 
humano, possuidor de traços malignos ou simplesmente 
irônico, mas raramente como um ser monstruoso. (ALMEIDA, 
2010, p. 21). 

 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  391 

A variedade de representações da figura do Diabo não 

“exerceu um esvaziamento de seu significado” (ALMEIDA, 2010, p. 

48), e não o tornou uma figura “insignificante para as pessoas 

devido às diversas interpretações dele no cinema” (ALMEIDA, 

2010, p. 49), sendo que a constância de suas reinterpretações 

caminha junto  com a sua importância nesse momento histórico, ou 

seja, o Diabo é verossímil.  
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IMAGEM E SALVAÇÃO: OS BENFEITORES DO HÔTEL-DIEU DE BEAUNE E O 

RETÁBULO DO JUÍZO FINAL 

Alisson Guilherme Gonçalves BELLA – UEL / CAPES 

Angelita Marques VISALLI - UEL (orientadora) 
 

Esta comunicação tem por intuito apresentar um estudo sobre a 

imagem dos benfeitores do hôtel-Dieu de Beaune, na França. Em 

1443, Guigone de Salins (1403-1470) e seu marido Nicolas Rolin 

(1376-1462) fundaram um hôtel-Dieu - local destinado a cuidar de 

pobres e doentes no período medieval. Neste mesmo ano, os 

fundadores também encomendaram um retábulo do Juízo Final ao 

mestre Rogier van der Weyden (1399-1464) para fazer parte da 

capela do hôtel-Dieu. Nesta imagem, os comitentes estão 

presentificados na parte posterior. A partir das percepções 

sobre a análise de imagem elaboradas por Carlo Ginzburg, o 

conceito de imagem-objeto de Jérôme Baschet, e o conceito de 

imagem-presença de Daniel Russo, analisaremos a representação 

dos benfeitores em meio a uma imagem religiosa medieval. Assim 

sendo, esta pesquisa apresenta um estudo sobre as relações entre 

os doadores e a produção do retábulo, o local a que se destinou a 

pintura e o suporte escolhido para a produção da imagem, tendo 

como fonte a iconografia, bem como documentos externos que nos 

auxiliam a pensar a figuração dos comitentes como um objeto de 

estudo. 

 

Palavras-chave: Imagem Religiosa; Benfeitoria; Presença. 
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IMAGEM E SALVAÇÃO: OS BENFEITORES DO HÔTEL-DIEU DE BEAUNE E O 

RETÁBULO DO JUÍZO FINAL 
 

Apresentaremos nas próximas páginas um estudos sobre os 

benfeitores do hôtel-Dieu143 de Beaune, na França. Guigone de 

Salins e Nicolas Rolins fundaram o local no ano de 1443. Neste 

mesmo ano, o artista Rogier van der Weyden foi contratado para 

produzir um retábulo do Juízo Final. A obra foi encomendada para 

fazer parte da capela do hôtel-Dieu. Na parte posterior deste 

retábulo, o casal foi representado de joelhos e cercado de anjos 

que carregavam os respectivos brasões.  

 

                                                           
143

 Os hôtels-Dieu foram locais criados na Idade Média e tinham a função de 
cuidar do corpo de doentes, mas principalmente da alma dos mesmos. Segundo 
Marie-Christine Pouchelle (2006, p. 153) os hôtels-Dieu “... eram centros 
religiosos onde se cumpriam diversos ritos de passagem que não visavam 
diretamente a saúde do corpo, mas estavam destinados a assegurar a purificação 
espiritual dos assistidos e até mesmo seu ingresso no Além." 
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Figura 1 - Juízo Final (exterior), 1443-1452. Óleo sobre madeira, 548 cm x 220cm, 
Mestre Rogier van der Weyden, Museu l’hôtel-Dieu. Beane. Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beaune_Altarpiece#/media/File:Weyden-beaune-
achterkant.jpg 

 

Esta representação posterior é o grande interesse deste 

texto, uma vez que realizar estudos sobre os comitentes do 

retábulo do Juízo Final é uma tarefa de suma importância para a 

pesquisa de imagens, pois estas informações sugerem 

interpretações históricas sobre a pintura do Juízo Final. Carlo 

Ginzburg propõe analisar imagens a partir elementos externos, 

como a clientela. Segundo o autor (1989, p. 45) 

 
cada interpretação (de um excerto literário, de um 
quadro, e assim por diante) pressupõe um ir e vir circular 
entre o particular e o conjunto (...) Disto provém a 
oportunidade de introduzir na decifração iconográfica 
elementos de controle de caráter externo, como a 
clientela – alargando a noção de contexto ao contexto 
social... 
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Nicolas Rolin e Guigone de Salins pertenciam à nobreza do 

ducado de Borgonha. A nobreza borgonhesa do século XV possuía 

práticas diferentes que se alternavam. Em outras palavras, a 

festividade da vida nobre e a ostentação do poderio dos grandes 

senhores coabitavam com sentimentos religiosos. Huizinga alerta 

para esta questão. Para o autor, há uma sobreposição de 

sentimentos e atos na Idade Média. Diferente dos homens modernos, 

os medievais poderiam chorar a dor e, alternadamente, gozar da 

felicidade. Partindo deste princípio, o autor exemplifica em seu 

livro as festividades da nobreza borgonhesa, que inclui peças 

teatrais e luxo, ao passo que analisa imagens que evidenciam 

“pensamentos mais sérios a todo esse esplendor gargantuesco” 

(2010, p. 438). É desta necessidade do vivenciamento da vida 

religiosa que provém às pinturas de temas religiosos.  

Isto ocorre, pois, o medievo foi um período onde tudo estava 

ligado ao plano espiritual. A visão de mundo dos homens medievais 

era hierofânica. Há, portanto, uma manifestação do sagrado, ou 

seja, uma passagem permanentemente aberta entre o mundo natural e 

o sobrenatural no medievo, como explica Hilário Franco Júnior 

(2006). O tema da hierofânia é recorrente no estudo de Mircea 

Eliade O sagrado e o profano: a essência das religiões. Como o 

próprio título enuncia, a livro parte do princípio de que, na 

história das religiões, há uma oposição entre o que é sagrado e o 

que é profano, isto é, entre as coisas do âmbito natural versus as 

manifestações do sagrado. O autor publicou o livro em meados do 

século XX, suscitando a concepção da psicologia junguiana ou 

psicologia analítica de arquétipo144. Ao se utilizar de tal 

concepção, Eliade propõe que os fenômenos relacionados à ótica do 

sagrado e do profano são fenômenos encontrados em diferentes 

                                                           
144

 Em linhas gerais, podemos dizer que a noção complexa de arquétipo proposta 
pelo suíço Carl Gustav Jung diz respeito às permanências diacrônicas e 
sincrônicas no inconsciente coletivo. Em outras palavras, o arquétipo se 
refere ao inconsciente dos indivíduos e do coletivo, uma vez que o autor 
percebe os diversos resquícios arcaicos inconscientes que ainda existem nas 
sociedades modernas. Alguns historiadores utilizam esta noção de arquétipo em 
suas análises.  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  397 

lugares e épocas. Neste sentido, o autor parte de duas 

orientações metodológicas, sendo elas, a essência fenômenos 

religiosos e o contexto histórico destes fenômenos. 

O sagrado, portanto, se difere do profano na medida em que a 

hierofania acontece. O próprio termo já enuncia a manifestação do 

sagrado, de modo que em grego hieros (ἱερός) equivale a sagrado e 

faneia (φαίνειν) equivale a manifesto. Eliade explica que todas as 

manifestações de âmbito sobrenatural são hierofanicas, ou melhor 

dizendo, todas as manifestações de “ordem diferente”. Nas 

palavras do autor:  

 
Poder-se-ia dizer que a história das religiões – desde as 
mais primitivas às mais elaboradas – é constituída por um 
número considerável de hierofanias, pelas manifestações 
das realidades sagradas. A partir da mais elementar 
hierofania – por exemplo, a manifestação do sagrado num 
objeto qualquer, uma pedra ou uma árvore – e até a 
hierofania suprema, que é, para um cristão, a encarnação 
de Deus em Jesus Cristo, não existe solução de 
continuidade. Encontramo-nos diante do mesmo ato 
misterioso: a manifestação de algo “de ordem diferente” – 
de uma realidade que não pertence ao nosso mundo – em 
objetos que fazem parte integrante do nosso mundo 
“natural”, “profano”. (ELIADE, 1992, p. 17) 

 

Assim sendo, ao nos ocuparmos do estudo de caso proposto, 

podemos notar a presença dos comitentes do retábulo do Juízo 

Final de Weyden, representados na obra como uma integração dos 

próprios benfeitores à “realidade” sobrenatural manifestada em 

forma de imagem. Percebe-se uma relação entre a figuração dos 

comitentes e a hierofania cristã na retabilística do Juízo Final. 

 

Os comitentes do retábulo do Último Julgamento 

O retábulo é um suporte da imagem que oferece a utilidade de 

figurar atrás da imagem principal, uma vez que esta peça pode ser 

fechada e o que aparece para o observador é a parte de trás da 

imagem. De acordo com Michael Baxandall (2006, p. 158-159) os 

retábulos eram 

 
uma classe de objetos que tocava profundamente a 
sensibilidade da população e à qual a Igreja atribuía 
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três funções: narrar de maneira inteligível a Sagrada 
Escritura; sucitar um sentimento apropriado ao tema 
narrado e imprimir esse tema na memória das pessoas. Mas 
um retábulo é uma imagem religiosa muito especial: fica 
atrás e acima do altar, a mesa do senhor. 

 

Doglas M. Lubarino (2016) descreve o retábulo como um 

suporte veiculado ao altar, estando acima ou atrás deste. Para 

tanto, o autor argumenta que a etimologia retábulo é derivada da 

palavra latina retrotabulum. O termo refere-se à contração das 

palavras “retro tabula altares, que significam painel atrás do 

altar.” (2016, p. 76). O autor ainda argumenta que a estrutura do 

retábulo de vários painéis facilitam a produção, uma vez que os 

painéis poderiam ser confeccionados por vários artistas e 

aprendizes diferentes, bem como simultaneamente. 

O retábulo do hôtel-Dieu ficava exposto acima de um altar de 

mármore, aliás o maior dos três altares do hôtel-Dieu. Na parte 

posterior da pintura notam-se seis quadros representando da 

esquerda para a direita Nicolas Rolin, São Sebastião, Santo 

Antonio, o Eremita e Guigone de Salins.  Acima foram figurados o 

anjo Gabriel e Maria, fazendo alusão a cena bíblica da anunciação 

(Lucas 1, 26-35). Inicialmente, analisaremos a figuração dos 

benfeitores do quadro. No decorrer deste trabalho, enfatizaremos 

a análise nas outras imagens do políptico. 

Nota-se que o casal encontra-se ajoelhado em frente a dois 

livros. Ao lado de Nicolas Rolin um anjo todo vermelho carrega um 

elmo e um brasão. Já no quadro de Guigone de Salins outro anjo 

carrega outro brasão. Os três símbolos que acompanham Rolin 

referem-se a sua vida política em Borgonha. Para Herder Lexikon 

(1990, p. 54) o símbolo das chaves relacionava-se a “ação 

jurídica simbólica que concedia plenos poderes”. Vindo de uma 

família rica da cidade de Autun, Rolin estudou direito e assumiu 

função importante na administração do ducado de Borgonha 

auxiliando o duque Jean sans Peur. Após a morte deste duque, no 

início do século XV, Rolin conquistou grande prestígio político, 

pois o sucessor Philippe, o bom tornou Nicolas Rolin um 
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conselheiro, desde então o nobre tornou-se um dos homens mais 

influentes do ducado de Borgonha, possuindo muitas propriedades. 

Tratava-se de um homem eloquente e erudito (Hervé Mouillebouche e 

Claudine Paczynski).  

O uso do elmo na iconografia do retábulo remete a alusão de 

Rolin à cavalaria sobre si próprio. Este tipo de representação se 

repete no seu enterro. De acordo com Mouillebouche e Paczynski 

(2011, p. 7) 

 
Quando foi enterrado em seu colegiado em Autun, em 1462, 
Nicolas Rolin se fez representar como cavaleiro, 
revestido de uma armadura que ele jamais havia usado. 
Esta “ultima mensagem”, que sustentou o mesmo destino da 
maior parte de seus castelos, é o eco final de todos os 
caminhos e masmorras: o conselheiro adotou todo o 

vocabulário iconográfico da aristocracia guerreira.145 
 

Já no lado oposto a Nicolas Rolin, Guigone de Salins146 tem um 

brasão um pouco diferente: apesar de ter o mesmo número de chaves, 

fazendo alusão ao sucesso político-administrativo do marido, 

Weyden pintou uma torre. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

explicam que o uso do símbolo da torre na Idade Média poderia 

significar vigilância e ascensão. Segundo os autores a ideia de 

ascensão provinha da relação da torre com a altura. Em outro 

sentido, esta ideia de elevação da torre também poderia estar 

relacionada com a ida do fiel cristão da terra para o Céu. Podemos 

notar que, em outras representações visuais, o casal borgonhês 

foi representado em conjunto com os mesmos símbolos, como por 

exemplo este selo produzido em 1943 na comemoração dos 500 anos de 

fundação do hôtel-Dieu. Mesmo distante temporalmente do retábulo 

do Juízo Final, a representação dos benfeitores permanece: 

                                                           
145

 Tradução nossa de “Quand il se fait enterrer dans sa collégiale d’Autun en 
1462, Nicolas Rolin se fait représenter en chevalier, revêtu d’une armure de 
plates qu’il n’avait peut-être jamais portée. Cet « ultime message », qui a 
subi le même sort que la plupart de ses châteaux, est le dernier écho de toutes 
ces tours et ces donjons : le chancelier adopte tout le vocabulaire icono - 
graphique de l’aristocratie guerrière...” 
146

 De acordo com os estudos de Hervé Mouillebouche e Claudine Paczynski o 
casamento de Nicolas Rolin e Guigone de Salins (o terceiro casamento de Rolin) 
tratou-se de um investimento matrimonial a fim de reunir as propriedades dos 
dois, visto que Guigone de Salins era herdeira da família Salins. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  400 

 

Figura 2 – Selo comemorativo de Nicolas Rolin e Guigone de Salins, 1973. Selo, 36 cm x 21 
cm, Henry Cheffer, Museu l’hôtel-Dieu, Beaune. Fonte : 

http://colnect.com/en/stamps/stamp/26218-H%C3%B4tel-
Dieu_de_Beaune_1443_Nicolas_Rolin_and_Guigone_de_Sali-Tourism-France. 

 

Deve-se ainda observar uma questão que nos mostra grandes 

problemas históricos. Temos um casal de nobres do século XV que 

estão presentificados em forma de uma imagem destinada a um 

hôtel-Dieu em Beaune. Na ausência do casal comitente a imagem os 

torna presentes aos olhos de quem observa. Ao fazermos uma 

análise diacrônica da imagem, encontramos o vitral do hôtel-Dieu 

que também possui a função de presentificar os ausentes. Pode-se 

notar ainda, a figuração dos símbolos que compõe os brasões dos 

benfeitores, sendo a mesma utilizada no retábulo de Weyden. Os 

patrocinadores do vitral se encontram na parte inferior da 

imagem. 
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Figura 3 - Vitral do século XV do Museu l’hôtel-Dieu, Detalhe da base do vitral. 
Jebulon. 

 

Em ambos os casos, não podemos reduzir a representação do 

casal comitente como mera figura imitativa. Trata-se da presença 

dos fundadores para aqueles que os observavam. Carlo Ginzburg 

(2001, p. 93) nos adverte que em certos casos, como em 

representações funerárias, “o elemento substantivo prevalece 

nitidamente sobre o elemento imitativo”. Este elemento 

“substantivo” das imagens dos comitentes pode ser claramente 

percebido através de uma informação sobre a morte de Guigone de 

Salins. 

Mesmo após a morte, Guigone de Salins tornou-se presente 

nestas imagens, de modo que de acordo com Nicole Veronee-

Verhaegen (1973, p. 49) “Guigone sobreviveu sem o seu marido, 

consagrou sua viuvez ao serviço dos pobres do L’Hôtel Dieu, onde 

ela morreu em 24 de dezembro de 1470. Ela foi enterrada aos pés do 

altar, em frente ao retábulo.”147. Partindo desta informação, 

notamos a necessidade da benfeitora em estar perto do retábulo e 

dentro do hôtel-Dieu mesmo após a sua morte. Ainda que sua alma 

                                                           
147

 Tradução nossa de: “Guigone survécut à son mari, consacrant son veuvage au 
servisse des pauvres de hôtel-Dieu où ele mourut le 24 décembre 1470. Elle fut 
enterre au pied de l’autel, devant le retable”. 
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não fizesse parte do mundo dos homens, Guigone de Salins estava 

presentificada através da imagem. É através da visibilidade da 

imagem que a ausência da benfeitora torna-se presente. Trata-se 

da observação daquele que se depara com a figuração, isto é, da 

relação entre sujeito e imagem Guigone de Salins passa a ser 

relembrada após a sua morte e, portanto, a imagem presentifica 

aquela que está ausente. A observação das imagens que gera a 

presença do ausente é conceituada por Hans Belting como medium. 

Segundo o autor, a imagem por si mesma não gera a presença. O que 

gera a presença do ausente é este medium, isto é, ao olhar a 

imagem, o ausente torna-se presente. Nas palavras do autor (2005, 

p. 76) 

as imagens com sucesso atestam a ausência do que elas 
fazem presente. Graças a seus media, elas já possuem a 
presença daquilo de que elas precisam para representar. 
Portanto o enigma das imagens – ser ou significar a 
presença de uma ausência – resulta, pelo menos em parte, 
de nossa capacidade de distinguir imagem de medium. 
Estamos dispostos a creditar imagens em referência a 
alguma coisa ausente: de fato, podemos ver aquela 
ausência que se repagina na visibilidade paradoxal que 
pode ser chamada de medium.  

 

Dentre as formas de presentificar o ausente a imagem, ao 

serem representados na parte posterior do retábulo os comitentes 

eram vistos e, portanto, relembrados. Isto está relacionado a 

duas questões: primeiramente como já elencado, a produção das 

imagens tinha uma função social e de ostentação por parte da 

nobreza. A segunda questão refere-se à religiosidade dos leigos 

na Idade Média. Ao olharmos novamente para a representação dos 

comitentes da pintura de Weyden podemos perceber que os brasões 

estão sendo segurados por dois anjos. Isto evidencia o quanto a 

crença no Além medieval e a visão hierofânica de mundo era 

preponderante no mundo leigo. Assim sendo, estamos de acordo com 

Stephan Kemperdick (2007, p. 65) pois, de acordo com o autor o 

secular e o sagrado se apresentam  

 
Ao mesmo tempo, o hospital servia a reputação secular de 
Rolin e sua esposa, que desejavam ser lembrados como 
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benfeitores.  Estes dois aspectos, sagrado e 
secular, estavam entre as fundações de caridade medieval 
em geral e motivava outros patrocinadores que 
comissionavam as pinturas de Rogier.

148
 (2007, p. 65)  

 

Diante desta argumentação do autor e aliado às concepções de 

sagrado e profano de Eliade, podemos crer que numa mesma 

iconografia o sagrado e o profano coabitam, seja através da 

propagação do dogma do Juízo Final, seja através da identificação 

dos comitentes que, de joelhos e em oração, apresentam seus 

brasões e símbolos de sua família. Como bem sabemos, a imagem 

fazia parte de uma capela dentro de um hôtel-Dieu. Isto implica em 

dizer que o espaço é sagrado, portanto, a hierofania se faz também 

através da figuração dos comitentes. 

Muito se discute sobre a religiosidade leiga no medievo. 

Alguns autores se debruçaram sobre o tema a fim de observar as 

especificidades das formas de culto fora do âmbito clérigo. De 

acordo com André Vauchez a partir do fim do século XII ocorreram 

alguns processos históricos que denotaram uma espiritualidade 

particularmente leiga. Esta questão esta vinculada 

principalmente às cruzadas, às confrarias e à busca pela 

santidade. Segundo o autor, antes do século XII, os santos leigos 

eram poucos e tratavam-se apenas de reis. Há uma mudança no século 

XII que esteve veiculada a um “desprezo pelo mundo” por parte do 

meio eclesiástico, ao passo que os homens e mulheres leigas 

dificilmente seriam consideradas modelos de santidade. Esta 

questão passa a se alterar no século XII, de modo que com o 

surgimento das confrarias na região atual da França e da Itália 

proporcionou aos leigos não só uma busca pela santidade, mas 

formas de espiritualidade próprias do meio leigo, como por 

exemplo, os flagelantes e os penitentes. 

Neste contexto, buscava-se no meio leigo a perfeição 

através da imitação de Cristo, partindo do bom comportamento na 

                                                           
148

 Tradução nossa de “At the same, the hospital served the secular reputation 
of Rolin and his wife, who wished to be remembered as benefactors. These two 
aspects, sacred and secular, were behind medieval charitable foundations in 
general, and motivated other patrons who commissioned pictures from Rogier.” 
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vida cotidiana leiga. Vauchez exemplifica o caso de rainha 

escocesa Margarida, que foi santificada pelo bom comportamento 

de mãe, bem como de esposa e rainha. Diante desta nova forma de 

santidade e religiosidade leiga do século XII Vauchez explica que  

 
não bastava mais, a partir de então, cumprir plenamente 
as exigências do seu estado e dar o exemplo das mais altas 
virtudes morais, mas ainda era necessário imitar o Cristo 
em sua humilhação e em seus sofrimentos. (1995, p. 148) 

 

Dando atenção às especificidades da religiosidade do mundo 

leigo, Angelita Marques Visalli afirma que estas questões sobre a 

espiritualidade do século XII e XIII estão ligadas sobretudo a 

dois problemas principais. De acordo com a autora (2004, p. 11) 

isto se relaciona com “a busca pelo laicado de maior participação 

em sua salvação e a preocupação da Igreja em controlar e enquadrar 

tais exigências.” Ambas as questões são essenciais para este 

trabalho, visto que temos um conteúdo imagético dogmático, 

ligado ao entendimento sobre o tempo e a salvação da alma. No 

entanto, percebemos a preocupação dos comitentes em salvar as 

próprias almas. Em outras palavras, ao fundarem um hôtel-Dieu e 

encomendarem uma pintura sobre o Último Julgamento estes leigos 

do século XV estavam movidos por uma inquietação individual sobre 

suas almas. De acordo com Guy Lómbrichon o século XV é um período 

de um maior misticismo, isto é, uma exaltação dos sentimentos do 

indivíduo com relação a sua salvação. Daí vem à necessidade de 

leigos construírem alguns hôtels-Dieu. Estes locais tornam-se 

uma forma de garantir sua própria salvação através da caridade 

com o outro. 

 

Considerações Finais 

Através deste estudo, propomos uma reflexão sobre os 

comitentes e suas relações sociais. Apesar da pouca documentação 

a respeito do tema, a historiografia propõe que o luxo e a 

religiosidade eram latentes na sociedade borgonhesa do século 

XV.  Por conseguinte, a representação dos comitentes era muito 
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comum nas imagens flamengas. Esta necessidade tinha um duplo 

sentido: prestigio social e salvaguardar a salvação. Havia, 

portanto, a presença dos comitentes do retábulo na imagem. Deste 

modo, o casal borgonhês passou a ser lembrado por aqueles que 

observavam a imagem, prática necessária para que a salvação das 

almas de ambos ocorresse. Nota-se uma expressão religiosa 

através da imagem. 

Através de alguns indícios pudemos notar com este estudo de 

caso uma especificidade religiosa. Os comitentes do retábulo 

tinham um interesse na sua salvação individual. Daí a necessidade 

de que se pensasse no pós-morte através da imagem, bem como 

fornecesse ajuda as almas daqueles que seriam os mais 

necessitados. Portanto, ao pensar na morte do outro, os 

comitentes tratavam da sua própria salvação individual. 

 

Anexos 

Anexo I – Juízo Final de Rogier van der Weyden 

 
Anexo 1 - Juízo Final, 1443-1452. Óleo sobre madeira, 548 cm x 220cm, Mestre Rogier van 

der Weyden, Museu l’hôtel-Dieu. Beane. Fonte: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaune_Altarpiece#/media/File:Rogier_van_der_Weyde

n_-_The_Last_Judgment_Polyptych_-_WGA25625.jpg. 

 

Anexo II – Vitral do l’hôtel-Dieu 
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Anexo 2  – Vitral do século XV do Museu l’hôtel-Dieu, 2010. Fotografia, Jebulon, Museu 
l’hôtel-Dieu, Beaune. Fonte: 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vitrail_Chancelier_Rolin_chapelle_hospices
_H%C3%B4tel-Dieu_Beaune.jpg. 
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A NORMATIZAÇÃO DA PÁSCOA NA BRITÂNIA MEDIEVAL  

 

Nathany Andrea Wagenheimer Belmaia – UEM / UFPR / CAPES  

Renan Frighetto – UFPR (Orientador) 

 

A Britânia do século VII foi palco de um dos últimos embates 

acerca da normatização e uniformização das práticas e da data da 

Páscoa cristã da Igreja Católica Romana. A partir da análise das 

fontes documentais História Eclesiástica do Povo Inglês, de Beda 

e registros do Sínodo de Whitby, este trabalho tem por objetivo 

principal tratar de dois braços do cristianismo que atuaram e se 

enfrentaram na Grã-Bretanha do século VII: o Monaquismo Romano e 

o Monaquismo Celta, abordando de maneira geral como essas 

tradições se difundiram pela Grã-Bretanha e alguns dos 

principais aspectos do confronto entre ambas, bem como o desfecho 

da contenda da Páscoa (que debatia qual era a tradição "mais 

verdadeira") no Sínodo de Whitby - na cidade de mesmo nome - em 664 

d.C. Apoiados no referencial teórico-metodológico das 

definições de estratégia e tática de Michel de Certeau, que 

concebe estratégia como a manipulação das relações de forças 

quando um sujeito de querer e poder pode ser isolado, far-se-á uma 

explanação preliminar de como a racionalização do uso desse poder 

estratégico pela Igreja de Roma conseguiu impor suas leis 

fundamentais e sair vitoriosa sobre o Monaquismo Celta, 

suprimindo-lhe as suas tradições e estabelecendo as regras da 

instituição romana no território da Britânia do século VII.  

 

 

Palavras-chave: Monaquismo Romano; Monaquismo Celta; Sínodo de 

Whitby. 

 

  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  410 

A NORMATIZAÇÃO DA PÁSCOA NA BRITÂNIA MEDIEVAL  

 

 

Há registros de que a normatização da Páscoa começou a ser 

discutida desde o século II (com o enfrentamento entre os 

quartodecimanos – que defendiam a continuação da Páscoa no 14 de 

Nissan junto com os judeus - contra aqueles que pretendiam que a 

celebração ocorresse apenas no domingo) até o século IV, onde o 

sínodo de Arles de 314 d.C. e o de Nicéia de 325 d.C. reforçam a 

importância da concomitância da celebração conjunta da Páscoa 

(cf. BELMAIA, 2017). Após, até os séculos V e VI, circulavam 

vários cálculos e tabelas, que, por meio de critério diversos 

(que conjugavam elementos matemáticos e astrológicos), 

atribuíam a Páscoa em dias diversos. No século VII, após o 

abandono do cálculo de Victorius d'Aquitaine, a Igreja adotara o 

cálculo da data da Páscoa efetuado por Dionínio, o Pequeno, que 

reformulara parâmetros pré-existentes no cálculo Alexandrino, 

utilizado anteriormente. 

No entanto, a Igreja enfrentou novos desafios durante a 

cristianização anglo-saxã. No reino da Nortúmbria, entraram em 

confronto as tradições do monaquismo celta e romano, que possuíam 

posições diferentes sobre a “verdadeira fé” do cristianismo. 

O monaquismo celta, desenvolvido na Irlanda até o século VI 

nas regiões ao longo da costa do Mar da Irlanda, leste da Irlanda e 

oeste da Bretanha, foi uma forma de cristianismo diferente 

daquele que emergiu sob a égide da normatização da Igreja, pois 

desenvolveu-se somente de forma autônoma à hierarquia 

eclesiástica na Grã-Bretanha ocidental e País de Gales após o 

colapso da sociedade romana em grandes áreas da ilha (BROWN, 

2003, p.239-240). No século VI na Grã-Bretanha já se falava um 

latim de Roma, e, além disso, a Irlanda nunca fora domínio do 

Império, o que significa que esse território não foi diretamente 

subjugado à Roma (embora houvessem contatos comerciais e outros) 

e esteve à margem do ritmo imposto pelas mudanças eclesiásticas.  
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O Norte da Grã-Bretanha, e particularmente o reino da 

Nortúmbria, originalmente seguiu essa tradição do cristianismo 

celta devido à influência de Aidan (590 d.C. - 651 d.C.), um monge 

irlandês seguidor de Colomba que fundou um mosteiro em 

Lindisfarne e fez diversas missões de evangelização, entrando em 

confronto com os missionários enviados pelo Papa Gregório Magno 

(590 d.C.– 604 d.C.). 

Já no sul da Grã-Bretanha, as missões de Gregório, que 

empenhavam esforços em unir a Britânia (território que 

atualmente corresponde à Inglaterra) sob uma única tradição 

universal da Igreja, intentavam que os cristãos praticassem as 

tradições romanas, e não as tradições celtas difundidas 

sobretudo entre os vizinhos Irlandeses. O argumento sobre qual 

tradição era a representação mais fiel do cristianismo provocou 

um debate que culminou no sínodo de Whitby em 664 d.C. Este texto 

versará nos debates do sínodo sobretudo a partir da fonte 

História Eclesiástica de pelo monge Beda, o Venerável, escrita 

ca. 701 d.C. Apesar do viés claramente teológico da obra, que 

visava legitimar, por meio da apresentação de uma história 

eclesiástica, a presença da Igreja na Britânia (por conseguinte, 

na Grã-Bretanha e Irlanda), é possível depreender importantes 

registros sobre a cristianização na Britânia, a missão de 

Agostinho e outros documentos e cartas que o clérigo tivera 

acesso. 

O sínodo de Whitby foi o último “grande passo” formal da 

Igreja para normatizar a Páscoa e outras práticas no território 

da Grã-Bretanha, já que, até VI, circulavam pela cristandade 

diferentes cálculos da data da Páscoa. 

 Na Gália utilizava-se o método de Victorius d'Aquitaine (ou 

Vitório da Aquitânia), autor de Cursus Paschalis em 457 d.C, na 

Irlanda o método de 14–20 luna, entre outros. Em 525 d.C., Roma 

assumiu como método as Tábuas Pascais de Dionísio, o Exíguo, ou 

Dionísio o Pequeno. De acordo com Silva (2009, p.13), através de 
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técnicas de previsão das luas cheias (consideradas “não muito 

claras”), Dionísio fixou aquilo que já estava inscrito em 

cálculos alexandrinos anteriores, onde a Páscoa ocorreria 

[...] no primeiro domingo após a primeira lua cheia 
subsequente ao equinócio da primavera [do hemisfério 
norte] (ou seja, entre 25 de março e 25 de abril) e caberia 
a Roma, ao menos em tese, fornecer antecipadamente às 
igrejas inabilitadas a realizar o cálculo da data correta 
da Páscoa, baseada no cômputo de Dionísio. (SILVA, 2009, 
p.14) 

O monaquismo celta, que foi um cristianismo que se 

desenvolveu à margem das resoluções da Igreja, utilizava um 

método próprio de cálculo da data da Páscoa. Segundo relatos de 

Beda em Historia ecclesiastica gentis Anglorum, II, I, na 

Britânia e Irlanda durante o papado de Gregório I (590 d.C.- 604 

d.C.), utilizava-se um método que fixava a Páscoa no domingo que 

estivesse no período de sete dias entre o décimo quarto e o 

vigésimo dia do mês lunar de acordo com um ciclo de 84 anos, método 

conhecido como 14 e 20-luna. 

A diferença de parâmetros era evidenciada principalmente 

quando se chocavam em um mesmo território aqueles que seguiam as 

práticas da Igreja e os herdeiros do monaquismo celta, como 

ocorreu durante a itinerância de Columbano (ca. 543 d.C. - 615 

d.C.), monge irlandês discípulo de Columba que fundou vários 

mosteiros nos reinos lombardos e francos. À medida que sua 

popularidade aumentava, crescia também o número de confrontos 

com os bispos locais sobre a questão da data de celebração da 

Páscoa.  

De acordo com Smith (2012, p.201), em uma carta escrita por 

Columbano, ele declarava que não era o autor dessa controvérsia e 

pedia apenas que lhe permitissem “viver em silêncio nas 

florestas”. Mas, como os bispos locais recusavam-se a abandonar a 

controvérsia, ele enviou uma carta ao Papa Gregório em defesa do 

método pascal céltico. Columbano esforçou-se para dar ao cálculo 

um embasamento teológico que se ligava a condições astronômicas 
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simbolicamente atreladas à “luz”, conforme se segue:  

Certamente, se o nascer da lua estiver atrasado dois 
relógios, o que indica a meia-noite, a luz não supera as 
trevas, mas as trevas superam a luz; tal coisa certamente 
não é permissível no Festival de Páscoa, ou seja, que 
qualquer parte da escuridão deve dominar sobre a luz, uma 
vez que a solenidade da Ressurreição do Senhor é luz, e não 
há comunhão da luz com as trevas. E, se a lua não brilhou 
até o terceiro relógio, não há dúvida de que a Lua subiu em 
seu 21º ou 22º dia, em que não é possível para uma 
verdadeira oferta pascal ser feita. Para aqueles que 
estabelecem que é possível para uma verdadeira Páscoa ser 
celebrada nesta idade da lua, não só são incapazes de 
afirmar isso por autoridade da Escritura divina, mas 
também incorrer na culpa de sacrilégio e contumácia e 
perigo de suas almas, ao afirmar que a luz verdadeira, que 
domina sobre todas as trevas, pode ser oferecida enquanto 
houver qualquer dominação das trevas. Também no livro do 
santo dogma lemos, a Páscoa, isto é, a solenidade da 
Ressurreição do Senhor, não pode ser celebrada antes que 
o início do equinócio vernal tenha ocorrido, a saber, que 
ele não pode vir antes do equinócio vernal: tal regra 
assegurou Victorius [autor cálculo da Páscoa de 457 d.C. 
na Gália] para ir além de seu ciclo, e por este meio, já 
introduziu erro na Gália, ou, falando menos 
corajosamente, confirmou uma velha posição. Pois de fato 
como qualquer uma dessas coisas pode estar com a razão; ou 
que a ressurreição do Senhor deve ser celebrada antes da 
Sua Paixão (pensamento que é um absurdo), ou que os sete 
dias sancionadas pelo comando do Senhor na lei, durante o 
qual apenas é ordenado que a Páscoa do Senhor poderia 
legalmente ser ingerida (que estão a ser contados a 
partir do dia 14° da Lua até o 20°), se contra a lei e 
direito ser ultrapassado? Pois uma lua no seu 21° ou 22° 
dia está fora do domínio de luz, como tendo subido naquele 
tempo após a meia-noite; e, quando a escuridão supera a 
luz, que é dito ser ímpio para manter a solenidade de luz. 
Por que então tu, que és tão sábio, as luzes brilhantes na 
verdade, de cujo gênio sagrado são difundidos, como nos 
tempos antigos, através do mundo, - por que manténs uma 
Páscoa escura? (GREGÓRIO, O Grande. Registrum 
Epistolarum.  IX, CXXVII, tradução nossa

149
) 

                                                           
149 Original: “Certainly, if the rising of the moon be delayed till the end 
of two watches, which indicates midnight, light does not overcome darkness, 
but darkness light; which thing is certainly not allowable in the Easter 
Festival, namely, that any part of the darkness should dominate over the 
light, since the solemnity of the Lord’s Resurrection is light, and there is no 
communion of light with darkness.  And, if the moon has not shone forth till the 
third watch, there is no doubt that the moon has risen on its 21st or 22nd day, 
in which it is not possible for a true Paschal offering to be made.  For those 
who lay down that it is possible for a true Easter to be celebrated at this age 
of the moon, not only are unable to affirm this by authority of divine 
Scripture, but also incur the guilt of sacrilege and contumacy and peril of 
their souls, while affirming that the true Light, which dominates over all 
darkness, can be offered while there is any domination of darkness.  Also in 
the book of holy dogma we read, Easter, that is, the solemnity of the Lord’s 
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Embora não existam muitos documentos sobre os ensinamentos 

de Columba e o cristianismo celta, em suma, a carta de Columbano 

ao Papa Gregório defende que a Páscoa teria que atender a 

determinadas condições para que a comemoração fosse de fato 

“válida” (como não ocorrer durante o equinócio ou em uma “lua 

escura”).  

Quando os monaquismos romano e celta se encontraram nos 

territórios da Grã-Bretanha o problema era o mesmo. As diferenças 

na datação da Páscoa advindas de cálculos diferentes da Páscoa 

eram tais que, no bispado de Aidan e no de seu sucessor Finan em 

Lindisfarne, duas comemorações em dias diferentes para as 

festividades pascais foram toleradas e consideradas igualmente 

válidas.  

 

                                                                                                                                                                          
Resurrection, cannot be celebrated before the beginning of the vernal equinox 
is past, to wit, that it may not come before the vernal equinox: which rule 
assuredly Victorius has gone beyond in his cycle, and hereby has already 
introduced error into Gaul, or to speak less boldly, has confirmed one of old 
standing. For indeed how can either of these things stand with reason; either 
that the Lord’s Resurrection should be celebrated before His Passion (the 
thought of which is absurd), or that the seven days sanctioned by the Lord’s 
command in the Law, during which only it is enjoined that the Lord’s Passover 
could lawfully be eaten (which are to be numbered from the 14th day of the moon 
to the 20th), should against law and right be exceeded?  For a moon in its 21st 
or 22nd day is out of the dominion of light, as having risen at that time after 
midnight; and, when darkness overcomes light, it is said to be impious to keep 
the solemnity of light.  Why then dost thou, who art so wise, the brilliant 
lights” (GREGÓRIO. Registrum Epistolarum. IX, CXXVII) 
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Figura 1. Mapa da Grã-Bretanha de 600 d.C. Ao topo, Lindisfarne de onde surgia 
o monaquismo de Columba e do cristianismo Celta, abaixo Kent e Canterbury, 

local de chegada das missões de Agostinho enviadas por Roma. 

Acesso em 2014. Disponível em: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/England_green_top.svg 

 

Segundo Beda (Historia ecclesiastica gentis Anglorum, II, 

XX), na família real, enquanto a rainha Eanfled (segunda esposa 

do rei Oswy, casamento ca. 642 – 644 d.C.) seguia o que aprendera 

em Kent (que seguia as práticas romanas), o rei mantinha a 

“tradição” irlandesa. Assim, enquanto o rei já teria terminado 

seus jejuns pascais, a rainha e seus seguidores ainda estavam em 

jejum e celebrando o designado “Domingo de Ramos” (domingo 

anterior à Páscoa, em memória da entrada de Jesus em Jerusalém, 

relatado na Bíblia em Mateus, 21:1-11, Marcos, 11:1-11, Lucas 
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19:29-44 e João 12:12-19). Essa diferença sobre a observância da 

Páscoa foi tolerada apenas enquanto os bispos Aidan e Finan 

sobreviveram.  

No outro lado da ilha, chamavam-se Britânia as áreas do sul 

da Grã-Bretanha durante o período de dominação do Império Romano, 

que ocorreu de ca. 43 d.C. a 409 d.C. No início do século V, a 

Britânia, que já estava subordinada à prefeitura pretoriana150 da 

Gália no período final do Império Romano, perdeu o controle 

administrativo para os bretões151. 

Não é muito claro quando exatamente o cristianismo chegou à 

Britânia. O sínodo de Arles de 314 d.C. (cf. Munier, 1963, p.597) 

registra que compareceram os bispos Eborius de York, Restitus de 

Londres e Adelphius (possivelmente de Lincoln), o que indica um 

desenvolvimento de um sistema diocesano habitual na região. Após 

a queda do Império, houve alguns abandonos de bispados e não se 

tem muitas notícias do cristianismo no território britânico até a 

missão de Agostinho, que buscou “re-cristianizar” a Grã-Bretanha 

(BELMAIA, 2016, p.92). 

Agostinho, conhecido depois da missão como Agostinho de 

Canterbury, era prior no mosteiro de Roma antes de ser escolhido 

para a missão de Gregório para cristianizar os anglo-saxãos. Em 

596 d.C. ele partiu em missão acompanhado de Laurence (que seria 

posteriormente seu sucessor) e um grupo de cerca de quarenta 

companheiros incluindo monges e “leigos” (THOMPSON, 1969, p.55). 

A partir de então, confrontam-se principalmente duas formas 

de cristianismo no território da Grã-Bretanha e Irlanda: o 

cristianismo de Roma enviado por Gregório e o monaquismo celta, 

advindo da cristianização de Columba e do pólo de Iona. Ambos 

tinham algumas práticas diversas, como a tonsura (corte de cabelo 

que indicava a iniciação de um monge), os romanos raspavam o topo 

                                                           
150  Após a morte de Constantino I em 337 d.C., o império foi dividido entre 
seus filhos, que criaram quatro grandes prefeituras que subdividiram o 
Império na Antiguidade tardia, uma dessas prefeituras pertencia à região da 
Gália. 
151  Grupo étnico que habitava a região da Bretanha na França. 
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da cabeça enquanto os celtas faziam uma faixa de orelha à orelha, 

práticas durante a missa e funcionamento da sede monástica, 

disciplina (sendo os celtas conhecidos por sua rigorosidade) e a 

datação da Páscoa. 

A datação da Páscoa era o principal fator de disputa. Devido 

ao fato de ser a principal celebração da Igreja, na medida em que 

celebra a ressureição de Jesus (principal pilar sob o qual se 

erigiu a fé cristã como uma religião distinta da judaica, matriz 

da qual a crença se deslocou) e se constituiu posteriormente o 

vértice que marca as demais celebrações do calendário litúrgico 

cristão. A partir da definição da data da Páscoa, determinam-se 

outras datas das festas móveis cristãs, sendo o “domingo de 

Páscoa” precedido pela Quaresma (um período de quarenta dias de 

jejum, orações e penitências), seguido de Pentecostes, “[...] 

celebração dos cinquenta dias posteriores à Páscoa, [que] 

simbolizava a descida do Espírito Santo aos apóstolos, 

transmitindo o desígnio divino do apostolado: [e assim,] o tempo 

do Pentecostes era um tempo da Igreja” (RUST, 2008, p.15).  

Tendo como principal mote a questão da Páscoa, a cidade 

escolhida para colocar um fim à querela e decidir qual tradição 

deveria ser observada foi Whitby, que se tornara o centro 

religioso do reino da Nortúmbria. O sínodo de 664 d.C. visava, 

junto a autoridades políticas e religiosas, definir qual 

tradição era a mais “verdadeira” e qual deveria de fato ser 

seguida por todos para a celebração da Páscoa.  

Durante o sínodo, constam discussões entre Achfrid (filho 

do rei Oswy, que reinou de 642 d.C. a 670 d.C.), que aprendera as 

práticas do cristianismo romano com o Padre Wilfrid152, e o 

sucessor de Finan em Lindisfarne, o bispo Colman (661-664 d.C.), 

advindo de Iona e do monaquismo celta. De acordo com registros de 

                                                           
152  Wilfrid, conhecido como Wilfrid de York (cidade onde ele se tornara 
bispo depois da mudança do centro religioso da Nortúmbria) teve apoio da 
rainha Eanfled para estudar em Lyon e Roma. Posteriormente trouxe a Regra de 
São Bento para Grã-Bretanha e fundou os dois primeiros mosteiros beneditinos 
em Ripon e Hexham (WATSON, 1969, p.59). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Northumbria
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Beda em Historia ecclesiastica gentis Anglorum, III, XXV, Colman 

defendia que seu legado pertencia à tradição de São João: 

A Páscoa que eu mantenho, eu recebi de meus anciões, que me 
enviaram para cá como bispo; todos os nossos 
antepassados, os homens amados de Deus, são conhecidos 
por terem comemorado da mesma maneira; e que pode não 
parecer a qualquer desprezível e digno de ser rejeitado, 
é o mesmo que o bem-aventurado João Evangelista, o 
discípulo amado especialmente de nosso Senhor, com todas 
as igrejas a que presidia, é lembrado por ter comemorado. 
(BEDA, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, III, XXV, 
tradução nossa

153
) 

 Desta maneira, colocou-se o embate entre duas “vertentes”, 

a céltica, que se dizia baseada em João, e a de Roma, que afirmava 

estar baseada em Pedro e Paulo. Em resposta à Colman, Beda relata 

que Wilfrid disse que apenas as ilhas britânicas insistiam em 

celebrar diversamente da maior parte da Igreja:  

A Páscoa que mantemos, vimos comemorada por todos em 
Roma, onde os Apóstolos abençoados, Pedro e Paulo, 
viveram, ensinaram, sofreram e foram sepultados; vimos o 
mesmo feito por todos na Itália e na Gália, quando 
viajamos através desses países com a finalidade de estudo 
e oração. Achamos observado na África, Ásia, Egito, 
Grécia e todo o mundo, onde quer que a Igreja de Cristo 
esteve espalhada, entre nações e línguas diversas, [uma 
comemoração] ao mesmo tempo; salvo somente entre estes e 
seus cúmplices de teimosia, quero dizer, os pictos e os 
britânicos, que tolamente, nestas duas ilhas remotas do 
oceano, e mesmo nelas só em parte, se esforçam para se opor 
a todo o resto do mundo. (BEDA, Historia ecclesiastica 
gentis Anglorum, III, XXV, tradução nossa

154
)  

                                                           
153  Original: “The Easter which I keep, I received from my elders, who sent 
me hither as bishop; all our forefathers, men beloved of God, are known to have 
celebrated it after the same manner; and that it may not seem to any 
contemptible and worthy to be rejected, it is the same which the blessed John 
the Evangelist, the disciple specially beloved of our Lord, with all the 
churches over which he presided, is recorded to have celebrated.” (BEDA, 
Historia ecclesiastica gentis Anglorum, III, XXV). 
154  Original: “The Easter which we keep, we saw celebrated by all at Rome, 
where the blessed Apostles, Peter and Paul, lived, taught, suffered, and were 
buried; we saw the same done by all in Italy and in Gaul, when we travelled 
through those countries for the purpose of study and prayer. We found it 
observed in Africa, Asia, Egypt, Greece, and all the world, wherever the 
Church of Christ is spread abroad, among diverse nations and tongues, at one 
and the same time; save only among these and their accomplices in obstinacy, I 
mean the Picts and the Britons, who foolishly, in these two remote islands of 
the ocean, and only in part even of them, strive to oppose all the rest of the 
world.” (BEDA, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, III, XXV) 
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Na sequência do sínodo, conforme registrado por Beda em 

Historia ecclesiastica gentis Anglorum, III, XXV, observa-se que 

quando Colman insistiu em defender a tradição que teria advindo 

das escrituras e do evangelista João, recebeu a resposta de que 

João observava os preceitos da Lei Mosaica, enquanto a Igreja 

ainda era “judia”. Por isso, a Páscoa deveria ser mantida no 

domingo “em memória da Ressurreição do Senhor” de acordo com a 

prática de Roma.  

Wilfrid justificou a “prática irregular” de Columba 

argumentando que o missionário fez o melhor que pôde considerando 

o seu conhecimento, mas que os monges de Iona daquele período não 

tinham mais a desculpa da “ignorância”. De acordo com Couvillon 

(2005, p.62), Wilfrid também ressaltou que os clérigos na Irlanda 

aprenderam a ler em latim a partir dos textos sagrados que estavam 

disponíveis para eles.  Como resultado, desenvolveram um grande 

respeito por Columba e os ensinamentos de João, enquanto o resto 

do mundo que tinha sido influenciado por Roma progrediu de uma 

forma diferente.  

Em outras palavras, Wilfrid, assim, considerou os poucos 

textos cristãos do século II que Columba dispunha, e a falta de 

contato com a Igreja (tendo em conta principalmente que o Império 

Romano nunca chegou à Irlanda), mas sua intenção era instituir na 

Nortúmbria a tradição de Roma e alinhar as práticas do território 

com a Igreja. As leis aprovadas pela Igreja “depois de João” 

parecem ter sido um dos principais argumentos de Wilfrid contra a 

tradição celta, dado que eles não seguiam a 'regra' transmitida 

pela Sé Apostólica, o que Wilfrid, ainda de acordo com Couvillon 

(2005, p.63) provavelmente teria visto como sendo algo que não 

apenas desrespeitava a Igreja, mas também o apóstolo Pedro.  

Wilfrid afirmava que as questões sobre a Páscoa já haviam 

sido tratadas no concílio de Niceia, que decidiu por um ciclo que 

não daria espaço para a celebração da Páscoa junto com os 
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judeus155. Argumentava ainda que esta era a regra seguida pela Sé 

Apostólica e por quase todo o mundo156. Mas, o que definiu a 

finalização do sínodo foi a pergunta de Wilfrid do que teria mais 

validade, a tradição difundida por Columba, ou a Igreja e os 

ensinamentos de Pedro, cuja responsabilidade de edificar uma 

Igreja lhe fora transmitida pelo Senhor? O rei Oswy, com a palavra 

final, perguntou se todos concordavam que foi dado a Pedro a 

tarefa de se tornar “a rocha” sobre a qual a Igreja seria 

construída. Ao receber uma resposta afirmativa, declarou então o 

julgamento a favor da prática romana.  

A decisão não foi bem aceita pelos herdeiros do monaquismo 

celta. Colman abandonou seu bispado e partiu para Iona com outros 

adeptos, que foram substituídos pelo rei Oswy por eclesiásticos 

irlandeses que já praticavam a Páscoa romana. A sede episcopal 

foi transferida para Iorque, e Wilfrid posteriormente se tornou 

bispo da Nortúmbria. Depois que  

Colman retirou-se para Iona com seu clero a derrota 
irlandesa foi total. A escolha foi tanto política quanto 
religiosa: Oswy escolheu o surgimento de uma igreja 
Nortumbriana autônoma, liderada por Wilfrid, sob a 
proteção de Roma, ao invés de uma igreja dependente, 
controlada pelo Abade de Iona. (GENET, 2005, p.37, 
tradução nossa

157
) 

 De acordo com Beda em Historia ecclesiastica gentis 

Anglorum, V, XXII, a Páscoa, tal como a maior parte da Igreja a 

praticava, foi adotada nas colônias irlandesas no norte das ilhas 

                                                           
155

   Registra-se aqui o argumento conforme consta na fonte. No entanto, 
ressaltamos que o mesmo é desmentido pela historiografia. No Concílio de 
Niceia nada consta a adoção de qualquer cômputo específico, e sim apenas uma 
assertiva de que os eclesiásticos estavam em favor de uma celebração da Páscoa 
conjuntamente em uma mesma data cf. Belmaia, 2017. 
156

 Conforme nota anterior, registra-se aqui o relato da fonte de Beda, 
salientando outro caso que também é desmentido pela historiografia, na medida 
em que até o século VI a Espanha também adotava outro cálculo, portanto, não 
existia apenas na ilha britânica o caso de adoção ou utilização de um cálculo 
diverso para a Páscoa. 
157  Original:  “Après Whitby, l'évêque irlandais de Lindisfarne, Colman, 
se retire à Iona avec son clergé: la défaite irlandaise est totale. Le choix 
est aussi politique que religieux: Oswiu a choisi l'émergence d'une église 
northumbrienne autonome, dirigée par Wilfrid, sous la protection de Rome, 
plutôt qu'une église dépendante, contrôlée par l'abbé d'Iona.” (GENET, 2005, 
p.37) 
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britânicas no final do século VIII. Portanto, essa foi uma das 

últimas ações formais da Igreja no território da Grã-Bretanha 

para a normatização da Páscoa e alinhamento com suas práticas. 

Conclui-se, assim, que o cálculo de Dionísio Exíguo (Roma) 

prevaleceu. 

As ações de Gregório tiveram importantes consequências no 

cristianismo. Ao iniciar a cristianização pela Britânia, 

conseguiu não apenas instituir novamente a Igreja naquele 

território, como, por conseguinte, implementar a tradição romana 

em todo o território da Grã-Bretanha e Irlanda.  
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REFLEXÕES ACERCA DO RISO E SEXUALIDADE NA POESIA SATÍRICA DOS 

TROVADORES GALEGO-PORTGUESES 

Bruna Santos de Camargo – Universidade Estadual de Londrina  

Angelita Marques Visalli – Universidade Estadual de Londrina 

(Orientadora) 

 

A poesia satírica medieval, assim como outras modalidades 

artísticas, é um produto de seu tempo, está ligada às estruturas 

sociais, às ideologias e às formas de comunicação. É uma 

literatura que revela um modo de conceber o mundo, e portanto, 

carrega impressões do seu artista e também,  as do seu público. As 

sátiras trovadorescas são marcadas pelo vocabulário obsceno e 

degradante, escarnecendo de grupos variados. Nelas são 

satirizados elementos da vida cotidiana, romances, desavenças, 

política, características corporais, a vida religiosa, a 

sexualidade. O ambiente de circulação das cantigas era cercado 

por certa liberdade, por isso, os trovadores tinham segurança 

para fazer sua arte. As referências aos elementos sexuais são 

abundantes nessa literatura, o humor erótico e a violação dos 

tabus podem ser entendidos como uma forma de aliviar as tensões de 

uma rígida moral cristã em relação à sexualidade. Assim, propomos 

neste texto uma breve reflexão sobre o riso e a sexualidade neste 

significativo corpo poético. corpo poético A Idade Média é vista, 

muitas vezes, como um período sombrio, onde só havia guerras e 

penitência religiosa. Não negamos a presença desses aspectos, 

mas, pode-se observar aqui que, a Idade Média foi também um 

período onde floresceram outros elementos, como a cultura 

popular, na qual localizamos as cantigas de escárnio e maldizer.  

Foi um período onde as pessoas encontravam na vida inspiração o 

suficiente para rir, mesmo que de seus infortúnios, de suas 

penúrias, da sociedade em que viviam.  

 

Palavras-chave: Idade Média; riso; sexualidade. 
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REFLEXÕES ACERCA DO RISO E SEXUALIDADE NA POESIA SATÍRICA DOS 

TROVADORES GALEGO-PORTGUESES 

 

A poesia satírica medieval, assim como outras modalidades 

artísticas, é um produto de seu tempo, está ligada às estruturas 

sociais, às ideologias e às formas de comunicação. Trata-se de 

uma literatura que revela um modo de olhar, de conceber o mundo, e 

portanto, carrega consigo impressões do seu artista e por vezes 

também as do seu público, é “um discurso que fala da própria voz 

que o carrega (ZUMTHOR, 1993, p.35). As sátiras expressas nas 

cantigas de escárnio e maldizer dos trovadores galego-

portugueses são aqui entendidas como o que Antônio Cândido 

denomina arte de agregação: “se inspira principalmente na 

experiência coletiva e visa a meios comunicativos acessíveis” 

(2006, p. 32), em contraponto à arte de segregação, que seria 

aquela que é direcionada a um público específico e busca novas 

formas de expressão. Mas antes, façamos um breve comentário 

acerca do histórico dessa arte. 

 As cantigas de escárnio e maldizer são poesias feitas pelos 

trovadores, entre aproximadamente os séculos XI e XIV, eram 

cantadas nas cortes e nas praças públicas, principalmente.  

Conforme indica Medeiros (2009, p.23):  

Entre 1200 e 1350, desenvolveu-se na Península 
Ibérica, a lírica trovadoresca, um movimento poético-
musical representado pelas mais diversas classes: 
reis, grandes senhores, clérigos, pequena nobreza, 
(os trovadores) e pessoas de camada inferior 
(jograis). Esses dois últimos exerciam essa 
atividade, também, como profissão. 

A poesia trovadoresca, influenciada fortemente pela 

cultura greco-romana, têm suas origens nas cortes do sul da atual 

França, espalhou-se para o norte, para a Itália e para a Península 

Ibérica, correspondendo ao período aproximado dos séculos XI ao 

XIV, e é um importante elemento da cultura popular da Idade Média 

e da literatura ocidental. Seus intérpretes eram os trovadores, 

os menestrais, segreis, jograis e as soldadeiras. (CARREIRO, 

2011). O movimento trovadoresco mostra-se como um reflexo da nova 
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dinâmica que se deu a partir do desenvolvimento das cidades, com a 

urbanização, as mudanças econômicas e políticas e ainda os 

movimentos religiosos. Então, os trovadores são:  

 
... atores sociais que anunciaram um novo cenário na 
grande aventura medieval e que se contrapuseram 
àquelas já conhecidas figuras do monge em clausura, do 
servo da gleba, do nobre encastelado e de outras que 
tradicionalmente remetem à pesada estabilidade 
medieval. (BARROS, 2007, p.86)   
 

A poesia trovadoresca galego-portuguesa é composta por três 

gêneros: as cantigas de amor, cantigas de amigo e cantigas de 

escárnio e maldizer, ou sátiras, e todos carregam traços do 

trovadorismo provençal, embora com o passar do tempo tenham 

desenvolvido suas próprias características, e vale lembrar que 

naquele período a excelência no domínio da técnica precedia 

originalidade criativa (MASSINI-CAGLIARI, 2015). As cantigas de 

amor, inspiradas pelos romances de cavalaria, eram voltadas 

diretamente para a dama, e demonstravam a total submissão e 

devoção do trovador, disposto a amá-la, servi-la e ser-lhe fiel, 

porém seu nome não é revelado, a fim de proteger a identidade da 

amada. Um ponto interessante que indica uma diferença entre a 

poesia provençal e a ibérica é a musa inspiradora. Na poesia 

provençal, a musa é uma mulher (bem) casada, e na poesia ibérica a 

musa é uma mulher solteira (BARROS, 2007). Rui Pais de Ribela 

declara seu amor a sua senhora, garantindo não querer viver sem 

vê-la ou amá-la (LAPA, 1965).    

Já nas canções de amigo, quem fala é a dama, geralmente uma 

donzela solteira que confessa ao amigo seus dramas e aflições, ou 

ainda louvores às belezas da natureza. Como as cantigas de amigo 

possuem mais registros, e comportam mais características da 

região ibérica acredita-se que eram mais populares que as demais.  

As cantigas de escárnio e maldizer são marcadas pela sátira 

da política, da religião, da sociedade, dos indivíduos, enfim, da 

vida. A subversão é um traço marcante desse gênero, bem como o 

vocabulário torpe, violento, desrespeitoso. O intuito era 
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despertar gargalhadas, rir de si mesmo e do outro. A sátira podia 

ser feita diretamente, difamando o alvo de maneira explícita 

(escárnio) ou de maneira discreta, indireta, utilizando 

metáforas, por exemplo (maldizer). Se na cantiga de amor a mulher 

é venerada, exaltada, na poesia satírica ocorre o inverso, tudo o 

que outrora era admirado aqui é escarnecido, despido, rebaixado. 

Esse patrimônio poético chega a nós por um conjunto de três 

manuscritos: o Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Biblioteca 

Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal. Sendo 

o primeiro contemporâneo dos trovadores do século XIII, e os 

últimos, cópias elaboradas no século XV, a mando do renascentista 

italiano Angelo Colocci. 

Prosseguindo, em suas composições, como explica Lapa 

(1965), os trovadores expressavam não apenas aquilo que era 

idealizado, mas também suas observações e concepções acerca da 

vida cotidiana. Incorporavam em sua narrativa elementos da vida 

diária e expressavam-nos pela via do riso. As cantigas de 

escárnio e maldizer têm a interessante característica de revelar 

através do humor, traços da sociedade a qual pertenciam seus 

poetas. As fontes eclesiásticas indicam o que era ideal, como as 

coisas deveriam ser, as cantigas, por outro lado, possibilitam 

pensar acerca do cotidiano dos homens e mulheres medievais.  

O riso das sátiras trovadorescas possui caráter subversivo, 

apresentando frequentemente uma mistura entre elementos do 

sagrado e do profano. Seu vocabulário é obsceno, provocativo, 

chulo, informal. Ignorando completamente o tom de sutileza 

exigido pela cortesia. Esse riso trovadoresco contrapõe-se ao 

tom romântico das poesias amorosas, dos cantares de lamento ou 

ainda dos que celebram a amizade ou elementos da natureza, ele na 

verdade, transforma estes elementos em seus opostos. As sátiras 

opõem-se também a seriedade exigida para a vida religiosa do 

medievo, como nos indica Bakhtin (1993), o risível opõe-se à 

cultura oficial, ao estilo sério da vida feudal. “O riso enraíza-
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se num contexto cultural do qual é, ao mesmo tempo, um componente 

e um elemento revelador” (MINOIS, 2003, p.194). O riso 

desenvolve-se num quadro espaço-temporal determinado, e é capaz 

de revelar características deste. Assim, entender do que e por 

que riam permite-nos compreender mais claramente a sociedade 

medieval. 

A poesia satírica trovadoresca podia, muitas vezes, 

promover uma arena de combates: “estabeleceram-se verdadeiros 

confrontos líricos entre vários tipos sociais” (BARROS, 2007, 

p.102), dos quais participavam vilões, jograis, nobres e até 

mesmo os monarcas. Esses confrontos foram denominados 

disputationes lírico. Assim, os trovadores alternavam as 

estrofes, respondendo às falas uns dos outros, e aqui observa-se 

outra diferença entre a poesia provençal e a ibérica: na primeira 

discutia-se questões relacionadas ao amor cortês ou questões 

sobre estilística poética. Já na segunda em geral o tema das 

disputationes eram de fundo social, muitas vezes ataques 

relacionados à posição social, e o combate devia ser vencido 

através do talento. Entretanto, apesar da agressividade dos 

confrontos, as tensões tinham como contraponto o riso, a 

finalidade era a desmoralização, o rebaixamento. E é, essa 

característica que nos mostra que o riso trovadoresco era capaz 

de promover um ambiente de liberdade, onde,  

 
figuras representadas pelos estamentos dos reinos se 
encontraram em livre convivência. As cantigas dos 
trovadores e jograis, artistas de várias origens e 
regiões reuniram reis e vilãos, clérigos e jograis, 
soldadeiras, damas e donzelas, senhores e vassalos, 
enfim, uma amostra representativa dos agrupamentos 
sociais, que talvez nem mesmo a religião tenha reunido 
com tal variedade. O sistema hierárquico, inclusive 
entre os níveis dos poetas, não impede a convivência 
dos desiguais (NOGUEIRA, 2010, p. 287). 
 

As sátiras trovadorescas são marcadas por seu vocabulário 

chulo, obsceno e degradante, escarnecendo de camponeses, nobres, 

eclesiásticos e até de monarcas. Nelas são satirizados ainda, 

elementos da vida cotidiana, romances, desavenças, política, 
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características corporais, a vida religiosa, a sexualidade, 

entre outros. O ambiente de circulação das cantigas era cercado 

por certa liberdade, como fora dito anteriormente, por isso, os 

trovadores tinham segurança para elaborar e cantar suas poesias 

satíricas.  No que diz respeito ao teor ácido das sátiras, Bakhtin 

(1993) apresenta a ideia de um rebaixamento, de que essa 

linguagem aproxima do terreno, com a finalidade de renovar, ele 

destaca o caráter alegre e festivo. Para o autor, “esse exagero 

tem um caráter positivo e afirmativo” (1993,p.17). Já Georges 

Minois (2003), concorda que essa agressividade das sátiras tenha 

um fundo mais poético do que pessoal, entretanto, reconhece que 

esse conteúdo tem por base a vida cotidiana, por isso, “suas 

obscenidades não são nem gratuitas nem involuntárias, porque a 

Idade Média não ignora o pudor” (Minois,2003,p.202). O argumento 

de Minois faz sentido quando pensamos que, o poder eclesiástico 

medieval atuou energicamente contra aquilo que era imoral, que ia 

contra os princípios de santidade da vida cristã, buscando estar 

presente em todos os momentos da vida dos fiéis, desde o 

nascimento, com o batismo, durante sua vida, com todas os deveres 

religiosos a cumprir, o estabelecimento da confissão, o 

casamento tornado em sacramento, e por fim, na hora da morte.  

Retomando, a sátira trovadoresca promovia um verdadeiro 

espetáculo de renovação da vida, onde todos riem de todos, o riso 

e o escárnio atuavam como válvula de escape para as tensões da 

vida feudal,  

a subversão dos limites dessas estruturas é, 
entretanto, muito evidente e expõe com tolerância 
surpreendente relações até ousadas entre os 
envolvidos, de maneira muito mais imprevisível do que 
se podia imaginar numa sociedade em transformação, 
porém, concretamente hierarquizada numa estrutura 
estamental com predomínio ainda da nobreza de sangue. 
(NOGUEIRA, 2010, p. 288) 
 

As referências aos elementos sexuais são abundantes nessa 

literatura, o humor erótico e a violação dos tabus podem ser 

entendidos como uma forma de aliviar as tensões de uma rígida 
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moral cristã em relação à sexualidade, de modo que “nenhuma 

barreira moral detém o autor, que mistura, de forma deliberada, 

sexo e sagrado, com uma evidente intenção provocadora, indo até a 

blasfêmia” (MINOIS, 2003, p. 194). Eclesiásticos eram 

frequentemente alvo dessas sátiras repletas de erotismo, como na 

cantiga abaixo, do trovador Afonso Eanes do Cotom: 

Abadessa, oí dizer 
que érades mui sabedor 
de tod'o ben; e, por amor 
de Deus, querede-vos doer 
de min, que ogano casei, 
que ben vos juro que non sei 
mais que un asno de foder. 
 
Ca me fazen en sabedor 
de vós que havedes bon sen 
de foder e de tod'o ben; 
ensinade-me mais, senhor, 
como foda, ca o non sei, 
nen padre nen madre non hei 
que m'ensin'e fic'i pastor. 
 
E se eu ensinado vou 
de vós, senhor, deste mester 
de foder e foder souber 
per vós, que me Deus aparou, 
cada que per foder direi 
Pater Noster e enmentarei 
a alma de quen m'ensinou. 
 
E per i podedes gaar, 
mia senhor, o reino de Deus, 
per ensinar os pobres seus 
mais ca por outro jajũar; 
e per ensinar a molher 
coitada, que a vós veer, 
senhor, que non souber ambrar. 
 

Essa sátira traz a mistura explícita entre o sagrado 

(religiosidade) e o profano (sexualidade), o autor diz ter casado 

há pouco tempo e não possuir muitas habilidades no amor, então 

recorre a uma abadessa, cujo nome não é mencionado, para que o 

ensine a prática sexual. Ele diz ter conhecimento de que a 

abadessa era experiente nos assuntos sexuais, utiliza duas vezes 
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(v.3 e v.10) a expressão ‘de tod'o bem’, o que parece indicar um 

vasto conhecimento acerca das práticas sexuais. Logo no primeiro 

verso ele diz ter ouvido dizer acerca das habilidades da 

abadessa, porém a expressão parece ser irônica, pois no verso 11 

ele diz ‘ensinade me mais’, o que leva a indagar se o autor teria 

insinuado já ter tido ele próprio algum tipo de experiência 

sexual com a religiosa. Ele coloca-se numa posição de 

inferioridade, argumentando não ter tido nem pai nem mãe que o 

ensinasse e que por isso não tinha conhecimento; neste caso é 

interessante notar que ele utiliza a expressão “fic'i pastor”, 

dando um tom dramático e ao mesmo tempo irônico à fala, afirmando 

“que fica por aí como um garoto inexperiente”.  

Depois ele faz à abadessa uma proposta: se ele de fato 

aprender com ela o que ele caracteriza como arte (v.16), toda vez 

que o fizer, da abadessa se lembrará, e por ela rezará um Pai 

Nosso. O tom de escárnio fica ainda mais explícito ao finalizar a 

cantiga dizendo que não são os jejuns– ele utiliza antes a palavra 

‘outros’, aludindo a jejuns sexuais – que a farão ganhar o reino 

dos céus, mas sim, a boa ação de “ensinar os pobres seus” (v24), e 

que as mulheres inexperientes também deveriam procurar a 

abadessa. Desta forma Afonso mistura ao longo da cantiga a 

religiosidade da moça e a sexualidade, satirizando a abadessa – 

que deveria cumprir o celibato – por supostamente ser experiente 

na arte do sexo, de tal modo que seria capaz não só de ensinar, mas 

de ganhar a recompensa espiritual pela qualidade de seu 

ensinamento.   

Outro exemplo dessa mistura entre riso, sexualidade e 

sagrado é a cantiga composta pelo monarca Afonso X: 

Ao daian de Cález eu achei 

Livros que lhe levavan d’aloguer, 

E o que os tragia preguntei 

Por eles, e respondeu-m’ el: - Senher, 

Com estes livros que vós vedes dous 
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E conos outros que el tem dos sous, 

Fod’el per eles quanto foder quer. 

 

E ainda vos end’ eu mais direi: 

Macar no leito muitas [el ouver], 

Por quanto eu as fazenda [bem] sei, 

Conos livros que tem, non á molher 

A que non faça que semelhen grous 

Os corvos e as águias babous, 

Per força de foder, se x’el quiser. 

 

Ca non á mais, na arte do foder, 

Do que [e]nos livros que el ten jaz; 

E el á tal sabor de os leer, 

Que nunca noite nen dia al faz; 

E sabe d’arte do foder tan bem, 

Que cõnos seus livros d’artes, que el ten, 

Fod’el as mouras cada que lhi praz. 

 

E mais vos contarei de seu saber, 

Que cõnos livros que el ten [i] faz: 

Manda-os ante si todos trager, 

E pois que fode per eles assaz, 

Se molher acha que o demo ten, 

 Que saca dela o demo malvaz. 

 

E con tod’ esto, ainda faz al 

Conos livros que ten, per boa fé: 

Se acha molher que aja [o] mal 

Deste fogo que de Sam Marçal é, 

Assi [a] vai per foder encantar 

Que, fodendo, lhi faz ben, semelhar 

Que é geada ou nev e non al. 
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Aqui, o monarca Afonso X, escreve a respeito de um deão da 

cidade de Cádiz, da Andaluzia, a quem estavam levando livros (o 

texto não especifica quem os levava), ao questionar o deão sobre 

os livros é dito ao rei que junto a outros livros, estes eram os 

que faziam com que o deão pudesse desfrutar de sexo à vontade 

(‘fod’el per eles quanto foder quer’). E diz ainda que, apesar de 

a leitura exigir esforço, não haveria mulher que não ficasse como 

‘corvos e águias babous no cio’, que poderia levar para o leito 

todas as que ele quisesse. 

Nestes livros eróticos, – de origem árabe, segundo Lopes 

(2002) –, havia tudo o que se deve saber sobre o que ele chama de 

arte, referindo-se às práticas sexuais, e na cantiga diz que o 

deão gosta tanto da leitura que passa noite e dia aprendendo com 

eles, e aprende tão bem que é capaz de deitar-se com todas as 

mouras que tiver vontade. 

O tom erotismo e obscenidade se eleva na quarta estrofe, 

onde o autor diz que em função do conhecimento obtido nos livros, 

o deão manda trazer muitas pessoas para ver que sua habilidade é 

tanta que se uma mulher estiver possuída pelo demônio, ele é capaz 

de exorcizá-la através de suas habilidades sexuais, que são arte 

e sabedoria (‘assi a fode per arte e per sem, que saca dela o demo 

malvaz’). 

A última estrofe é ainda mais erótica e irônica, o rei diz, a 

respeito do deão, que os livros proporcionavam tal conhecimento 

que, se alguma mulher sofresse do fogo de Sam Marçal – também 

conhecida como fogo de Santo Antão, ou eripsela, de acordo com 

Lopes (2002), doença associada a práticas de bruxaria, causando 

fortes calafrios seguidos de muito calor –,  o deão seria capaz de 

curá-la através de suas habilidades sexuais. O autor ironiza 

chamando o ato de “boa fé”.  

É evidente a linguagem chula e obscena empregada pelo autor, 

bem como o elevado grau de escárnio, o rei trovador não utilizou 

de metáforas ou deixou alguma fala nas entrelinhas, o discurso é 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  433 

aberto e direto, enfático e ácido. Entretanto não se considera 

que de fato as práticas mencionadas tenham necessariamente 

acontecido, reconhece-se essa possibilidade, mas também a de que 

o monarca Afonso X estivesse utilizando do exagero para falar de 

algum contexto ou situação que tenha ocorrido uma ou mais vezes, 

talvez porque o deão fosse conhecido por ser namorador, ter 

muitas parceiras sexuais. O que se tem por certeza é que ele 

escarnece intensamente o deão de Cádiz. Outra possibilidade, que 

inclusive, se aplica às outras cantigas, é a de a acidez da 

cantiga fazer parte desta “brincadeira”, do fazer humor. Georges 

Minois (2003), elucida essa ideia de um “equilíbrio sereno de uma 

sociedade assegurada por si mesma” (p.207), assim este 

equilíbrio e serenidade, permitiriam aos trovadores o escárnio, 

o exagero. 

É interessante ainda, notar, a presença e o lugar da figura 

feminina: a mercê dos charmes do deão: nos três últimos versos da 

segunda estrofe o autor a compara a corvos e águias, referindo-se 

à maneira como se comportavam diante das habilidades do deão. Na 

última parte, quando cita o fogo de Sam Marçal, ele associa 

diretamente às mulheres, em nenhum momento ele fala sobre um 

homem sofrer pela doença, isto provavelmente por associarem, no 

período, as práticas de feitiçaria à figura feminina, por 

considerarem-nas mais propensas ao mal (SPRENGER, KRAMER, 2007). 

A partir do estudo dessas cantigas e da literatura que se tem 

sobre elas, observa-se que degradação e o vocabulário obsceno, a 

referência aos órgãos sexuais e necessidades naturais tem a 

função de aproximar da terra, da vida, de promover comunhão, mais 

do que denunciar, estabelecer um conflito. A sexualidade dos 

eclesiásticos é apresentada de forma satirizada, e não parece que 

ela causasse tanto espanto, ou indignação, é utilizada para 

causar o riso. Esse riso popular é especialmente interessante, 

pois não é degradante no sentido negativo, é um riso renovador. 

Aquele que ri, escarnece do outro e ao mesmo tempo de si mesmo, não 
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se exclui desse quadro, o riso das cantigas satíricas se aproxima 

da proposição de Bakhtin (1993), do riso que degrada e renova, mas 

não iguala, como propõe Minois (2003). Porque este riso, a 

sátira, a degradação não tem como alvo a pessoa individual, mas um 

contexto, uma situação, um contexto. Ria-se da vida, de uma 

sociedade em transformação, quem ria o fazia de dentro, e 

renovava-se junto aos outros, porque o riso popular tinha essa 

interessante característica de degradar e renovar “ esse público 

de nobres, de clérigos, de burgueses bate nas coxas escutando 

relatos que ridicularizam nobres, clérigos e burgueses e todos os 

seus valores, seu sistema cultural, arrasado a não mais poder” 

(MINOIS, 2003, p. 198), porque a vida medieval podia ser bastante 

tensa com as guerras, a moral cristã, e a violência, mas o riso 

renovador a tornava mais leve. 

É possível pensar a poesia satírica trovadoresca como  uma 

literatura que revela uma sociedade que  reconhece suas falhas, 

talvez suas loucuras, medos e limitações, e as expõem nessa 

poesia, onde podem ver seu reflexo e dele fazer humor, rir, até 

não poder mais, degradar-se ao limite, porque talvez seja esse um 

modo de exorcizar seus medos, alcançar um alívio e refrigério 

para tensões de uma vida onde há ideais de castidade, de pobreza, 

de penitência, onde há muitos e intensos conflitos e guerras, 

luta contra a fome e pestes de tipos variados, onde se trabalha 

muito e pouco se recebe, mas o sofrimento vem de onde se tem 

consciência de uma possibilidade de vida diferente 

O caráter subversivo da sátira trovadoresca é em sua 

natureza profundamente revelador. Coloca a frente do homem 

cortês, mascarado, o homem ordinário. Em um momento de separação, 

onde o homem medieval tira do rosto a máscara do decoro, dos bons 

costumes, do refinamento dos medos. O espetáculo da sátira 

trovadoresca é também o espetáculo do despir-se, da nudez, que 

expressa uma explosão de riso e escárnio, das sensibilidades dos 

homens e mulheres medievais. Não há contenção das emoções, não há 
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negação do eu em nome da razão. o homem risível entra em cena, e 

subverte tudo o que é altamente estimado pela cortesia, ou 

melhor, traz à luz tudo o que é mantido atrás das cortinas da 

sociedade de cavalaria. Há ainda muito o que se pensar e 

investigar sobre o riso dos trovadores, como o estudo dos índices 

de oralidade observado nas composições, a importância da 

performance, ou ainda pensar o grau de obscenidade em proporção 

ao grau de repressão da sexualidade. Ainda há muito para 

descobrir, para repensar, interpretar. 
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Titivillus in culpa est 

José de Arimathéia C. Custódio – UEL 

 

Este estudo apresenta e descreve um personagem do imaginário 

medieval bastante emblemático, à medida que corporifica uma 

prática muito humana: o erro. Mais especificamente, o erro na 

escrita e nas orações. Como quase tudo na Idade Média, o erro 

ganhou uma explicação sobrenatural: ele era o produto de uma ação 

diabólica, ou seja, das “artes” de Titivillus (ou Tutivillus), o 

patrono demoníaco dos escribas. Gerou até um subproduto 

cultural: as marginálias, comentários ou desenhos às margens das 

folhas copiadas e que traduziam o estado físico ou de espírito do 

respectivo copista. Citado em textos e representado em imagens, o 

demônio se insinuava nos mosteiros, nas missas, nas celas dos 

monges, entre as mulheres, a fim de provocar o erro e juntar 

deméritos para a alma vivente, e depois condená-la ao Inferno. 

Este artigo faz uma revisão bibliográfica para descrever 

Titivillus, sua aparência, seu modus operandi, apoiando-se mais 

em textos escritos (fontes secundárias, a grande maioria 

estrangeiras), mas sem ignorar a existência de suas 

representações imagéticas. Tendo sido nominalmente mencionado a 

partir do século XIII, constata-se que o demônio andou bem 

ocupado na Idade Média, sobretudo em seu período final, até a 

invenção da imprensa de Gutemberg. Teve momentos de altos e 

baixos durante os séculos seguintes, reaparecendo com mais força 

ora nos textos dramáticos, ora em Bíblias protestantes, Idade 

Moderna adentro. Terá chegado à era da Internet? 

 

Palavras-chaves: Idade Média; demônio; escrita. 
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Titivillus in culpa est 

 

O “saci” medieval 

 

 Monteiro Lobato disse certa vez: “A luta contra o erro 

tipográfico tem algo de homérico. Durante a revisão os erros se 

escondem, fazem-se positivamente invisíveis. Mas, assim que o 

texto é publicado, tornam-se visibilíssimos, verdadeiros sacis a 

nos botar a língua em todas as páginas”. 

 Estes “sacis” têm um antepassado medieval tão ladino e tão 

afeto a molecagens quanto eles. Na era antes de Gutemberg, dos 

monges copistas e dos escribas, havia Titivillus, o demônio dos 

erros, algumas vezes chamado também de Tutivillus. 

Margaret Jennings (1942-2016), medievalista que estudou 

escritos do século XIV, é referenciada por várias fontes, e 

citada por seu texto, intitulado “Tutivillus: The Literary 

Career of the Recording Demon”, na obra “Estudos de Filologia” 

(1977), lançado pela Universidade da Carolina do Norte (EUA). Lá, 

ela fez uma longa descrição de Titivillus e um levantamento das 

muitas histórias e versões em torno do demônio, que variam desde 

um mero diabo da preguiça até um malicioso agente do mal. 

Vale a pena mencionar o trabalho de Julio Montañés. Ele é um 

pesquisador galego que mantém uma página na Internet dedicada a 

Tutivillus. Lá, ele apresenta – entre outras informações - a origem, 

nomes, papéis, manifestações em vários países (até na América), banco 

de imagens, de dados, e bibliografia sobre o “demônio notário”, como 

ele o chama. Montañés (2014) apresenta assim o personagem: 

 

Desde finales del siglo XII aparece en los sermonarios 
europeos un exemplum que cuenta la historia de un diablo, 
al principio sin nombre pero pronto llamado Tutivillus, 
cuya función era anotar en un pergamino las sílabas y 
palabras omitidas por los clérigos en las misas, en los 
rezos y en el coro, para luego presentar esas palabras 
olvidadas como prueba de cargo contra ellos el día del 
Juicio Final. Pronto Tutivillus amplió sus funciones, 
encargándose también de anotar los chismorreos (ociosa 
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verba, vaniloquia...) de los fieles en los templos – 
especialmente de las mujeres. 

 

 Quando um monge copista ou um revisor percebiam o erro, já 

não mais passível de correção, já havia uma desculpa pronta: 

“Titivillus in culpa est”, ou seja, “a culpa é de Titivillus”. O 

demônio não tinha apenas a intenção de induzir ao erro. No fundo, 

havia um plano de provocar a própria danação dos monges, por meio 

da acídia, da cópia negligente, desatenta ou imperita, e da 

preguiça de revisar. Como copiar os textos sagrados equivalia a 

rezar, o demônio estava atrapalhando a próprio ato de oração. 

 

 

Figura 1 - Saint Bernard de Menthon et le diable (Titivillus). A 

tentação de São Bernardo. 

Livro de Horas. França, 1510. Acesso em 08.05.18. Disponível em 

https://www.flickr.com/photos/28433765@N07/6779860130 

 

 Por outro lado, em termos práticos, o esforço repetitivo 

sempre trazia o risco de erro, especialmente quando envolvia 

tradução (do grego, por exemplo). Além do domínio do latim, das 

línguas clássicas e da caligrafia, era exigido o máximo de 

cuidado e atenção. E é aí que entrava Titivillus, com suas 

próprias anotações, nas quais registrava o nome do monge copista 

que errava e os erros, para depois reivindicar sua alma ao 

Inferno, por ter pecado. 

 Alcantara (2017) também descreve o contexto: 

https://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGroultffaAhWBI5AKHdquBmIQjRx6BAgBEAU&url=http://blogs.publico.es/strambotic/2016/11/titivillus/&psig=AOvVaw3UYm_3zltgIHDDgti7KsTc&ust=1525913589639609
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... a produção de livros era feita de modo manual, por 
monges isolados em conventos e/ou monastérios, longe de 
qualquer atmosfera que viesse atrapalhar essa função. Os 
monges copistas passavam semanas, meses, a até anos para 
concluir a cópia de um exemplar. O suporte que usavam 
geralmente eram pergaminhos, material que valia uma 
considerável continha em dinheiro, e que precisava de 
extrema atenção para não haver erros. 

A história nos conta que quando o monge errava uma 
palavra, usava-se de alguns recursos para minimizar o 
feito, tais como cópia literal da mesma em outra parte da 
página. Tal erro era atribuído ao demônio Titivillus, que 
segundo a lenda, ficava ao lado dos monges soprando-lhes 
no ouvido para que aquele errasse, pois a missão do 
demônio era encher a sua bolsa com cerca de mil erros e 
levá-los ao inferno, a fim de acusar o monge que os cometeu 
no dia do juízo final. Foi neste contexto que surgiu o 
recurso da errata. 

 Cabe apontar que Titivillus se achava autorizado pelo Alto a 

executar sua tarefa, baseado nas próprias palavras de Jesus 

Cristo. No Evangelho de Mateus (Bíblia, 2002), está escrito: “Eu 

vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens 

disserem, darão contas no Dia do Julgamento. Pois por tuas 

palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado” 

(Mt 12,36-37). 

 Montañés (2014) informa que o demônio tinha muito trabalho: 

 

Ante el enorme número de faltas, el demonio se veía 
obligado a utilizar sus dientes para estirar el pergamino 
y poder escribir más en él, lo que en algunas versiones da 
lugar a una situación cómica, ya que de tanto tirar, el 
pergamino acababa por romperse y el diablo golpeaba con 
su cabeza contra un muro o contra el suelo. Algunas 
fuentes le adjudicaron también la labor de llevar la 
cuenta completa de los pecados de la humanidad para 
presentar sus reportes como prueba el Último Día, y 
estudiosos actuales le atribuyen así mismo el rol de 
intentar distraer a los amanuenses en los scriptoria 
medievales para provocar sus errores aunque, como 
veremos, esa faceta no aparece mencionada claramente en 
los textos medievales. 

 

 

 Outras fontes relatavam que Titivillus também era 

responsável por registrar todos os erros causados pelas 
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distrações ou pela acídia dos escribas e copistas. Fazia parte de 

seu trabalho atrapalhar como pudesse qualquer ofício religioso, 

provocando má dicção, murmuração, omissão de palavras ou 

equívoco no canto gregoriano. Era tão abusado que podia até 

atrapalhar um padre durante a celebração de uma missa. Tudo para 

danar os religiosos. 

Não é à toa que, até hoje, nos mosteiros beneditinos, o monge 

que erra o canto sai de seu assento no primeiro intervalo e se 

ajoelha diante do altar (que representa o Cristo) pedindo perdão 

a Ele e aos irmãos. A Regra 45 de São Bento estabelece uma punição 

para quem não o fizer: “Se alguém errar quando recitar um salmo, 

responsório, antífona ou lição, e se não se humilhar, ali mesmo, 

diante de todos por uma satisfação, sofra castigo maior,  de vez 

que não quis corrigir, pela humildade, a falta que cometeu por 

negligência” (REGRA, 2018). 

Parry (2011) conta duas histórias de Titivillus: 

 

Existem dois [exemplar] sobre Tutivillus. O mais comum 
relata como um padre, diácono ou santo vê Tutivillus 
empoleirado no alto de uma igreja observando as fofocas 
ociosas de paroquianos que estão tagarelando em vez de 
prestarem atenção à missa;  as pessoas falam tanto que ele 
precisa esticar o pergaminho com os dentes para encaixar 
todas as palavras nele;  em muitas versões o pergaminho 
quebra, Tutivillus bate a cabeça na parede ou no pilar da 
igreja e o padre ri e a No outro exemplum, Tutivillus é 
novamente visto em uma igreja por um homem de Deus, mas 
desta vez o demônio está rastejando através do coro com um 
saco saliente por cima do ombro. Em algumas versões, 
depois que eles morrem, os monges ofensores são enviados 
para o inferno, onde eles devem carregar sacos cheios das 
palavras que eles pronunciaram mal ao dizer missa e, 
assim, roubar de Deus. 

 

Em algumas imagens medievais, ele é representado carregando 

volumes, dentro ou não de um saco, no qual carregava as evidências 

desses erros, para serem apresentadas no dia do Juízo Final, e 

acusar o negligente. 
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Figura 2 – Gravação em madeira do século XVII que representa 
Titivillus com aspecto sátiro clássico, transportando nos ombros um 
grande saco de livros repletos de anotações de pecados dos copistas. 

Acesso em 08.05.18. Disponível em 
https://almaleonor.wordpress.com/2014/03/15/titivillus/ 

 

 Várias fontes trazem como primeira referência a esse 

demônio, nominalmente, a obra do teólogo franciscano John 

Galensis, intitulada “Tractus de Penitentia”, de 1285. Um século 

mais tarde, o patriarca de Jerusalém Petrus de Palude também 

falou do demônio, durante um sermão. O religioso acusou o diabo de 

coletar os erros dos monges durante o canto dos salmos: "Fragmina 

psalmorum / Titivillus colligit horum". Também é grande o número 

de representações imagéticas deste servo de Satanás. Porém, o 

demônio parece ter sido citado ainda antes de Galensis, em 1220, 

pelo cardeal francês Jacques de Vitry, no texto “Sermões 

Vulgares” (Llera, 2017). 

 Montañés (2014) cita Jennings: “Margaret Jennings, aun 

reconociendo que existió una fuente anterior, sitúa la aparición 

del nombre en el Tratactus de Penitentia [=Summa de Penitentia] 

de Juan de Gales, obra que suele fecharse al final de la vida del 

galés y, por tanto, hacia 1285”. 

 Porém, vai além: 

 

La historia de Tutivillus como recopilador de errores en 
los oficios divinos y chismorreos en los templos aparece 
relatada por primera vez en los sermones de Jaques de 
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Vitry (c. 1201-20), aunque en ellos no se menciona su 
nombre, el cual no aparece hasta los escritos de 
Guillermo de Auvernia (De Universo, ca. 1230-36). 
Probablemente el texto más antiguo conocido en occidente 
que hace referencia a la labor del demonio como 
recolector por escrito de los pecados humanos se 
encuentra en el Sermón sobre la Encarnación [=Discurso 
contra Nestorio] de Proclo de Constantinopla. 
Del mismo modo, en el arte encontramos desde principios 
del siglo XII representaciones de demonios escritores 
(Notre-Dame-du-Port, Carrión de los Condes, Abadía de 
Millstae) y casos en los que presentan los pecados en el 
juicio del alma de un difunto (Liber vitae de New Minster y 
Relieve de San Pietro de Spoleto). 

  

 Titivillus foi citado ainda no “Myroure de Oure Ladye”, um 

tratado devocional do século XV sobre os ofícios realizados pelas 

irmãs do mosteiro Brigittine de Sion, em Isleworth (Londres). Na 

obra, o próprio demônio se apresenta: “Meu nome é Tytyvyllus…” 

(Fuentes, 2017). 

 Montañés (2014) também fala das recorrentes menções ao 

diabo em diferentes fontes já na Idade Moderna: 

 

Tutivillus aparece por toda Europa en la literatura 
medieval, especialmente en la homilética, en el teatro y 
en el arte. Su popularidad se extiende hasta el siglo XVII 
y todavía en el XVIII pueden encontrarse algunos casos. 
Tanto en la literatura como en el teatro, Tutivillus 
actúa en ocasiones acompañado de otros demonios que 
incitan a los fieles a la maledicencia, distraen a los 
monjes y anotan faltas y pecados que luego reportan a 
Tutivillus, quien los incluye en un informe general 
(frescos de Linden y Bäl). En la Summa Predicantium de 
John Bromyard, por ejemplo, aparece acompañado por 
Grisillus que se encarga de apuntar las palabras omitidas 
por los laicos mientras que Tutivillus se concentra en 
las de los clérigos, y en la Stanza on the Abuse of Prayer 
de John Audelay (c. 1426), Tutivillus incita al pecado y 
quien se encarga de escribir las faltas es su compañero 
Rofyn. 

 

 Cabe salientar que o trabalho dos copistas era executado 

muitas vezes em condições insalubres ou no mínimo difíceis: 

ambientes fechados, pouca luz, originais em mau estado, excesso 

de horas debruçado sobre os textos, entre outras. Como forma de 

aliviar um pouco a carga, muitos escribas ou copistas, 

notadamente os leigos (mas monges também), acabaram criando a 
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prática da marginalia, ou seja, o hábito de escrever comentários 

ou fazer desenhos às margens das folhas, que às vezes nada tinham 

a ver com o tema do texto copiado. 

Assim surgiram rabiscos sem sentido, palavras aleatórias, 

expressões como “Que frio!” ou “Que página difícil!”. Também 

criavam ilustrações bem profanas ou que subvertiam a Natureza, 

como um coelho ou macacos caçando humanos, homens sem cabeça 

lutando, dragões se deitando com mulheres ou imagens ainda mais 

eróticas e perversas. Bernardo de Claraval, famoso pelo seu 

ascetismo farisaico, condenou tais imagens e considerou a 

prática ridícula – claro, não no sentido de risível, mas de 

abominável. 

Todas estas “obras” estavam sob o patronato de Titivillus, o 

“demônio patrono dos escribas”. Mas de vez em quando ele 

fracassava, como anota Martin (1998): “Em 1460, os monges estavam 

fazendo um trabalho tão bom que diziam que o pobre Titivillus se reduzia 

a se esgueirar pelas igrejas e a registrar os nomes das mulheres que 

fofocavam durante a missa. Dificilmente o tipo de coisa que um demônio 

outrora orgulhoso gostaria de se rebaixar. os tempos eram difíceis”. 

Titivillus, portanto, teve seus altos e baixos entre o final da 

Idade Média e o Renascimento. 

 

Um demônio resiliente? 

 

 Se por um lado a Alta Idade Média é lembrada pela preservação 

dos conhecimentos da Antiguidade através dos mosteiros e dos 

trabalhos de cópias dos monges, sem dúvida foi na Baixa Idade 

Média, mais específicamente no período Escolástico, com o 

surgimento das Universidades, que o trabalho dos escribas se 

difundiu e se tornou ainda mais importante. Era uma grande 

oportunidade que Titivillus não ousaria deixar passar. Mas este 

auge também parecia ser o prenúncio do fim. 

 Granados (2011) expõe assim o cenário: 
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El último período de la Edad Media, cuando las nacientes 
universidades necesitaron hacer un gran acopio de textos 
clásicos, multiplicó las erratas y los monjes 
encontraron divertido culpabilizar al demonio: 
“Titivillus in culpa est” (“Titivilo es culpable”), 
dicen como justificación. Se menciona un libro de 1576, 
“La anatomía de la Misa”, que llegó a necesitar una fe de 
erratas de 15 páginas para corregir los efectos de 
Titivilo deslizadas en sus sólo 172 páginas, lo que no 
parece exagerado, si se compara con las 88 páginas que 
ocupa la fe de erratas que acompaña las obras del Cardenal 
Bellarmin. 

 

 Titivillus passou a circular mais tarde entre os autores de 

teatro. Araújo (2017) observa que Shakespeare, já na Idade 

Moderna, citou o demônio em duas peças: “Noite de Reis” e 

“Henrique IV”. O autor crê que, na época, Titivillus já não era 

tão conhecido, bem diferente de um século antes: 

 

No Monasterio de las Huelgas de Burgos, existe uma tábua 
de 1485, atribuída a Diego de la Cruz, onde, acima do manto 
protetor da Virgem de Misericórdia flutuam dois diablos, 
um dos quais carrega nas costas uma pilha de livros. Para 
o professor Joaquín Yarza Luaces, este representaria 
Titivillus. 

 

 

Figura 3 – Diego de la Cruz, retábulo do século XV, atualmente no 
Mosteiro de Santa María Real de las Huelgas de Burgos. Virgem da 
Misericórdia e dois diabos: o da direita é Titivillus. Acesso em 

08.05.18. Disponível em https://www.bebee.com/producer/@maria-paz-
hueso-luque-93xk/el-demonio-travieso-de-la-escritura 
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 O efervescente período entre o século XV e XVI foi, 

portanto, conturbado para Titivillus, que se viu obrigado a 

encarar novas formas e regras de escrita. Mas embora pareça ter 

desaparecido aqui e ali, em algum momento, aparentemente ele 

sobreviveu aos ventos de mudança da História da Escrita da época. 

É o que afirma Martin (1998), quando analisa esta perda de 

oportunidades do demônio no século XV: 

 

No entanto, essa situação não durou.  Com o advento do 
Renascimento, a ascensão das universidades e da classe 
mercantil, houve uma súbita demanda por manuscritos. Os 
escribas logo estavam em seus limites e não conseguiam 
acompanhar a demanda. Em vez de seu processo lento e 
cuidadoso de copiar, eles tiveram que correr para 
produzir as cópias e a contagem de erros começou a 
aumentar rapidamente. Os monges renunciaram a qualquer 
responsabilidade pelos erros e os culparam em 
Titivillus.  Titivillus estava tendo um dia de campo 
saqueando os erros para a esquerda e para a direita.  Por 
fim, a imprensa foi inventada e logo os escribas 
tradicionais eram poucos. Titivillus estava novamente 
desempregado e logo voltou a vasculhar as igrejas para 
fofocar as mulheres. Dada a qualidade dos textos do 
século XIX, o pobre Titivillus nunca chegou a encher o 
saco com muita frequência, pelo menos com erros de 
escriba ou de impressão.  Ele realmente estava em um 
estado de coisas infeliz. 

 

 Titivillus não se limitou a atentar os católicos. Foi numa 

igreja protestante sua maior obra, já no século XVII, que ficou 

conhecida como a “Bíblia Perversa” – na verdade, uma edição de 

1000 exemplares da Bíblia do Rei James. No Sexto Mandamento, o 

demônio fez o impressor esquecer o “não”, e saiu publicado 

“Cometerás adultério”. Naturalmente, as autoridades não 

acreditaram na ação diabólica e responsabilizaram os editores, 

que perderam todo o trabalho (menos de uma dúzia foram guardadas 

para contar a história), perderam também sua licença para 

publicar, e arcaram com uma multa de 300 libras (54 mil euros 

atuais). 

 Igualmente, contra ele houve imprecações em várias partes 

da Europa, como atesta Montañés (2014): 
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En los Países Bajos también fue conocido. Tenemos 
noticias de una pintura, hoy desaparecida, en la iglesia 
parroquial de Vlake (Zelandia) y se conservan un tapiz 
franco-belga (Tournai) en la Colegiata francesa de 
Montpezat, con el demonio estirando el pergamino en la 
Misa de San Marơn, un dibujo de Joos van den Hecke (El 
árbol de la Muerte) en el que aparece un demonio-dragón 
identificado en un rótulo como Tytivillus, y los frescos 
de la St. Martinuskerk de Weert (Holanda, Limburgo) con 
dos ejemplos claros de demonios escritores de pecados y 
otros estirando pergaminos con los dientes. 

 

 

Considerações Finais 

 

 Quando um copista medieval realizava um bom trabalho e 

ficava satisfeito com sua obra, ele muitas vezes assinava a cópia 

para atribuir valor a si mesmo como profissional. Isso poderia 

render mais encomendas. Por outro lado, se erros eram detectados 

e não havia mais tempo ou condições de corrigi-los, fazendo outra 

cópia, então havia um bode expiatório – ou melhor, um demônio: 

Titivillus. 

 Titivillus não ficou desocupado com a invenção de 

Gutemberg. Pelo contrário. Granados (2011) defende a ideia de que 

ele teve mais trabalho do que nunca desde então: 

 

El Renacimiento, con la aparición de la imprenta, hubiera 
tenido que acabar con este diablillo y sus efectos, pero 
al multiplicarse los textos escritos, también se 
multiplicaron los errores, y en vez de desaparecer, 
Titivilo tiene desde entonces más trabajo. En la 
actualidad, cuando todo el mundo tiene blog, incluye 
comentarios, participa en foros, escribe, etc., Titivilo 
corre peligro de sufrir un estrés galopante, pues su 
trabajo es más urgente e ingente que nunca, y los 
escribanos estamos sin posibilidad alguna de exorcizar 
su maligno poder (y eso que el corrector de Word se 
esfuerza mucho). 

 

  Que ele tenha poupado este texto que já está para 

terminar. Mas se houver algum erro, lembre-se: Titivillus in 

culpa est! 
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A VISITAÇÃO DO LIVRO DE HORAS 50,1,016 DA BIBLIOTECA NACIONAL DO 

RIO DE JANEIRO: UMA PERSPECTIVA COMPARATIVA 

Maria Izabel Escano Duarte de Souza – Doutoranda PPGHS / USP / 

CAPES 

 

Esta comunicação tem por objetivo analisar a iluminura da Visitação do 

livro de horas conservado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro com a 

cota 50,1,016, de procedência e uso litúrgico francês, e datado de 

c.1460. Além de levar em consideração os motivos iconográficos da 

imagem, seus aspectos formais, temáticos e artísticos, como cenários, 

paisagens, construção do espaço e da composição, tipos de roupas, 

formatos de corpo e de rosto, esta análise também se utilizará do método 

comparativo. Foi constituído um corpus de outras quatro iluminuras da 

Visitação provenientes de livros de horas franceses do mesmo período: o 

manuscrito 2685 da Bibliothéque Sainte-Geneviève em Paris, o 

manuscrito LAT 1400 e o NAL 3114, ambos da Bibliothéque Nationale de 

France e o Cod. 1929 da Österreichische Nationalbibliothek em Viena. O 

critério de escolha, além da proximidade geográfica e cronológica é o 

fato de todas estas quatro serem atribuídas ao Mestre de Coëtivy. Desta 

forma, pretendemos argumentar em favor da atribuição do manuscrito 

50,1,016 ao mesmo mestre, o que foi sugerido pela primeira vez por 

François Avril, embora não comprovado. Esta é, assim, uma das etapas de 

um longo percurso que pretende indicar a autoria das iluminuras do 

códice em questão, informação importante que, junto a análises 

estruturais, artísticas, estilísticas, paleográficas e históricas, 

culminará na tese de doutorado da autora. 

 

Palavras-chave: Livro de horas, manuscritos iluminados, Mestre de 

Coëtivy 
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A VISITAÇÃO DO LIVRO DE HORAS 50,1,016 DA BIBLIOTECA NACIONAL DO RIO DE 

JANEIRO: UMA PERSPECTIVA COMPARATIVA 

 

O livro de horas 50,1,016 

Livros de horas são instrumentos privilegiados da devoção e 

meditação pessoais. Eles podem ser definidos como livros que 

continham, além do Pequeno Ofício da Virgem Maria158, outros 

ofícios, salmos e textos – a maioria deles em latim - para 

recitação diária dos leigos, de acordo com as horas canônicas159. 

Sua leitura também era considerada um meio eficaz de preparação 

para a hora da morte e para se alcançar a salvação. Esta prática da 

recitação cotidiana das horas foi apropriada pelos leigos como 

uma das principais formas de acesso direto ao mundo divino e às 

experiências místicas. 

Este é um objeto bastante complexo, com várias camadas de 

significados: além do texto, tais livros geralmente continham 

iluminuras de página inteira, letras capitulares e a decoração 

nas margens dos fólios. Todos esses elementos se complementam 

durante a leitura, formando uma teia de sentidos que conduz o 

leitor/espectador do livro à meditação, à interiorização dos 

conceitos religiosos e à devoção.  

Na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro 

há um conjunto de quatro desses livros iluminados que pertenceram à 

Real Biblioteca Portuguesa. Datados do século XV e provenientes de 

Paris, Rouen e Flandres, eles oferecem um interessante panorama da 

produção e circulação de livros durante a Idade Média. Pouco estudada, 

tal coleção começou a ser alvo de análises por parte de pesquisadores 

apenas nos últimos anos, e vem sendo cada vez mais abordada dentro dos 

estudos medievais e artísticos.  

                                                           
158

 Versão resumida do Ofício da Virgem Maria, criado no século XI por Bento de 
Aniane, que se tornou leitura obrigatória do Ofício Divino do clero. 
159

 As matinas, recitadas aproximadamente às 2h30, são o ofício mais importante 
onde, além de salmos e hinos, as leituras são retiradas da Bíblia e alternadas 
por versos (respostas). As laudes (às 5h) e as vésperas (16h30) se constituem 
de salmos, hinos e curtas leituras (capítulos). As primas (6h), as tercias 
(9h), as sextas (12h), as nonas (15h), e as completas (recitadas às 18h), são 
mais curtas. GAUVARD, Claude; LIBERA, Alain de; ZINK, Michel. Dictionnaire du 
Moyen Âge. Paris: PUF, 2002.  
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Dentro desta coleção, este trabalho destaca o livro registrado 

sob o número de guarda 50,1,016160. Feito segundo o uso litúrgico161 de 

Paris, ele apresenta 160 fólios, mede 180 x 130 mm e sua encadernação é 

moderna, feita em pergaminho. Seu texto foi escrito em letra gótica, em 

latim – com exceção do calendário e dos sufrágios dos santos, que estão 

em francês. 

O manuscrito apresenta uma inscrição raspada no fólio 1r, cujos 

vestígios são indecifráveis. Seu conteúdo inclui: entre os fólios 1r e 

12v um calendário em francês, cada mês em um fólio; do fólio 13r até o 

16r as Horas da Cruz; do 16 ao 20v as Horas do Espírito Santo; do 21r ao 

25r as Passagens dos Quatro Evangelhos; do 25r ao 31v as Orações à 

Virgem Maria; do fólio 32r ao 87v as Horas da Virgem Maria incompletas, 

faltando as sextas e as nonas. Entre os fólios 88r e 99v os Sete Salmos 

Penitenciais, do 99v ao 103v a Litania; do 104r ao 145r o Ofício dos 

Mortos e do 145r ao 153v as Memórias dos Santos (FAILLACE, 2016, p.126).  

Por último, é preciso destacar que nos doze fólios finais há uma 

série de orações, adicionadas posteriormente à confecção do livro, com 

duas mãos diferentes do restante do manuscrito. Podemos ver que são 

adições posteriores não somente pela grafia, mas também pela falta da 

decoração marginal, elemento presente no restante do códice.  

As margens do manuscrito são decoradas com frutos, diversos tipos 

de flores e folhagens, dentre as quais se destacam folhas de acanto 

azuis e douradas e rinceaux. Todos os fólios, tanto os que possuem 

iluminuras de página inteira, quanto os que só possuem texto, são 

decorados dessa forma em pelo menos uma das margens, geralmente naquela 

oposta à costura, respeitando os limites inferior e superior da mancha 

de texto, formando assim um bloco único.  

                                                           
160

Os outros livros de horas desta coleção são o livro 50,1,001 datado de 1460 e 
proveniente de Bruges, feito, no entanto, para a diocese de Sarum de 
Salisbury, na Inglaterra; o livro 50,1,019, datado de 1430 e de uso litúrgico 
rouanense; e finalmente o livro 50,1,022, datado de finais do século XV e 
também com uso litúrgico de Rouen. Na mesma seção há ainda mais quatro livros 
de horas manuscritos e iluminados que não fizeram parte do núcleo original da 
Real Biblioteca Portuguesa. 
161

 Um tipo específico de liturgia (conjunto de versos, respostas, antífonas e 
capítulos) praticado em uma região particular ou por um grupo de pessoas. Os 
textos das missas e do ofício divino, bem como sua ordem durante o ano, variam 
de acordo com esses ritos, com celebrações relacionadas a santos locais sendo 
particularmente variáveis. Durante a Idade Média, alguns usos foram 
regulamentados por grandes catedrais ou ordens religiosas. BROWN, M. 
Understanding Illuminated Manuscripts: a guide to technical terms. Los 
Angeles: The J. Paul Getty Museum, 1994, p. 123.  
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Em relação à iluminação, o livro possui doze miniaturas, sendo 

duas vinhetas marginais. São elas a Pietà, na margem direita do fólio 

25, e a Virgem com o Menino e um anjo na margem esquerda do fólio 28v. As 

de página inteira são a Crucificação no fólio 13, o Pentecostes no fólio 

16v, a Anunciação no fólio 32, em cujas margens aparecem três medalhões 

com o Nascimento da Virgem, a Apresentação da Virgem no Templo e o 

Casamento da Virgem; a Visitação no fólio 52v, a Natividade no fólio 62, 

o Anúncio aos Pastores no fólio 67, a Fuga para o Egito no fólio 76v, a 

Coroação da Virgem no fólio 82, o Rei Davi no fólio 88 e uma cena de 

enterro no fólio 104 (FAILLACE, 2016, p.130).  

Em relação à sua datação e filiação artística, as principais 

informações foram fornecidas de maneira preliminar por François Avril 

em um artigo intitulado “O acervo de livros de horas iluminados da 

Biblioteca Nacional do Brasil”162. Neste texto, o autor analisa os 

livros através de imagens digitalizadas, e por isso mesmo ele diz que 

suas indicações são provisórias, uma vez que os códices “não deixarão, 

pois, de suscitar os mais aprofundados estudos” (FAILLACE, 2016, p. 

16). Assim, partiremos das informações dadas por este pesquisador para 

iniciar nosso estudo: 

 
Paris, centro que domina a produção francesa deste 
período, é representada na coleção do Rio por um único 
livro de horas, de muito boa qualidade, datado de 
aproximadamente 1460 (50,1,016). Pelo estilo, suas doze 
miniaturas aparentam-se intimamente às obras de um dos 
principais artistas do livro, ativos em Paris nesta 
época, o Mestre de Coëtivy (provavelmente Colin 
d’Amiens). Porém, certo número de características 
específicas nos obrigam a olhar a obra como sendo de outro 
iluminador, de quem reconhecemos a mão em outros livros 
de horas parisienses da época, o ms 2685 da Bibliothéque 
Sainte-Geneviève, em Paris, e o ms. Stowe 25 da British 
Library em Londres. Um estudo mais aprofundado deste 
artista permitiria sem dúvida precisar suas ligações com 
o ateliê do Mestre de Coëtivy. (FAILLACE, 2016, p.15). 

 

Estes dois manuscritos, por terem sido diretamente relacionados 

por François Avril com o livro do Rio de Janeiro, constituirão o corpus 

inicial para comparação de elementos estruturais, artísticos, 

estilísticos e paleográficos entre si no decorrer da pesquisa. Outras 

                                                           
162

 AVRIL, F. O acervo de livros de horas iluminados da Biblioteca Nacional do 
Brasil. In.: FAILLACE, Vera Lucia Miranda. Catálogo dos livros de horas da 
Biblioteca Nacional do Brasil. Rio de Janeiro: FBN, 2016. 
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obras atribuídas ao Mestre de Coëtivy, no entanto, também constituirão 

material para comparação. 

Neste trabalho em particular, o objetivo é comparar, de forma 

preliminar, a iluminura da Visitação do livro 50,1,016 (Fig. 1) com a 

iluminura de mesmo tema de quatro outros manuscritos, atribuídos ao 

Mestre de Coëtivy: o manuscrito 2685 da Bibliothéque Sainte-Geneviève 

em Paris, os manuscritos LAT 1400 e NAL 3114, ambos da Bibliothéque 

Nationale de France e finalmente o manuscrito Cod. 1929 da 

Österreichische Nationalbibliothek em Viena. O manuscrito Stowe 25, 

relacionado por François Avril como sendo aparentado com o livro 

50,1,016, não fará parte desta comparação pois seu acesso é limitado, 

uma vez que só há seis fólios digitalizados no site da British Library, 

dos quais dois contam com iluminuras de página inteira: o fólio 35, onde 

consta uma iluminura da Anunciação, e o fólio 112, onde há uma Coroação 

da Virgem163. Não tivemos, portanto, acesso ao fólio com a iluminura da 

Visitação. 

A Visitação é a iluminura que geralmente aparece nas laudes do 

Pequeno Ofício da Virgem Maria, representando um momento narrado na 

Bíblia, quando a Virgem, já grávida de Jesus, visita sua prima Isabel, 

grávida do profeta João Batista. A gravidez de Isabel também é 

miraculosa, pois ela concebeu já em idade avançada. Este é o primeiro 

momento de reconhecimento da Encarnação. Tal cena é narrada no 

Evangelho de Lucas164, logo após a Anunciação.  

Assim, a comparação entre as quatro iluminuras deste tema será 

feita levando em consideração os motivos iconográficos das imagens, 

seus aspectos formais, temáticos e artísticos, como cenários, 

paisagens, construção do espaço e da composição, tipos de roupas, 

formatos de corpo e de rosto, e alguns traços particulares comuns às 

iluminuras. Não se espera neste momento chegar a uma conclusão 

categórica a respeito da atribuição de autoria, mas analisar, comparar 

e levantar questões que possam auxiliar na identificação dessa 

atribuição, bem como situar a ligação deste livro com o ateliê do Mestre 

                                                           
163

 Os fólios estão disponíveis no site do Catalogue of illuminated Manuscripts 
of the British Library, 
<http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/records.asp?MSID=129
1&CollID=21&NStart=25> 
164

 Lc 1: 39 – 45. Bíblia de Jerusalém. Rio de Janeiro: Paulus, 2002, 2ª Ed. 
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de Coëtivy. Esta é uma das etapas da pesquisa de doutorado da autora, 

ainda em andamento. 

 

Os outros manuscritos 

Sobre o manuscrito 2685 pertencente à Bibliothèque Sainte-Geneviève, 

em Paris, têm-se pouquíssimas informações. Segundo a notícia do 

manuscrito no site da Biblioteca, ele é datado do último quarto do 

século XV e sua origem é francesa. Possui 167 fólios, mede 108 x 75 mm e 

está escrito em latim, exceto pelo calendário na língua francesa. Dele, 

somente 25 fólios estão digitalizados, dentre os quais sete contêm 

iluminuras. São eles os bifólios 28v-29, com uma iluminura da 

Anunciação iniciando o Ofício da Virgem; 58v-59 com a iluminura da 

Visitação e o início das horas de laudes (Fig. 2); 73v-74 com uma 

iluminura da Natividade e o início das primas; 80v-81 com uma iluminura 

do Anúncio aos Pastores e o início das tércias; um detalhe do fólio 88 

com a iluminura da Apresentação no Templo; o bifólio 94v-95 com uma 

iluminura da Coroação da Virgem e o início das completas; e finalmente o 

bifólio 125v-126 com a iluminura de um esqueleto que se levanta do 

túmulo carregando seu caixão, ilustrando o início do Ofício dos 

Mortos165. 

O códice LAT 1400, pertencente à Bibliothéque Nationale de France, é 

datado de c.1460 e possui origem francesa, apesar de seu uso litúrgico e 

calendário seguirem a Ordem dos Hospitalários de São João de Jerusalém, 

“segundo Leroquais, um conjunto de orações concernentes ao grão-mestre 

e aos membros da ordem” (AVRIL e REYNAUD, 1993, p. 59). Possui 251 

fólios, mede 145 x 105 mm e está escrito em latim e francês. Este livro 

está totalmente digitalizado em preto e branco no site Gallica166, 

enquanto que no Banque d’images167 da Bibliothéque Nationale de France 

constam as 19 iluminuras do códice coloridas, porém em baixa resolução. 

Por isso, optamos por utilizar as imagens em preto e branco, colocando a 
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 Os outros fólios estão disponíveis no site BVMM do Institut de Recherche e 
d’Histoire des Textes 
<http://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?COMPOSITION_ID=8231&corpus
=decor>. 
166

 Disponível no site Gallica da Bibliothéque Nationale de France em  
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10032335w/f1.item.zoom>. 
167

 Disponível no Banque d’images da Bibliothéque Nationale de France em 
<http://images.bnf.fr/jsp/index.jsp?destination=afficherListeCliches.jsp
&origine=rechercherListeCliches.jsp&contexte=resultatRechercheAvancee> 
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imagem colorida em tamanho reduzido unicamente para que se tenha ideia 

do esquema de cores utilizado pelo artista. (Fig. 3 e 5) 

 

      

 

 

               

 

Fig. 1. Visitação do livro 
50,1,016, f. 52v (detalhe). 

 

Fig. 2. Visitação do ms. 2685, f. 
59 (detalhe). 

 

Fig. 3. Visitação do livro LAT 
1400, f. 69 (detalhe). 

 

Fig. 4. Visitação do Cod. 1929, f. 
24v (detalhe). 
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O livro Cod. 1929 localizado na Österreichische Nationalbibliothek em 

Viena, também conhecido como As Horas de Olivier de Coëtivy, é datado 

entre 1458 e 1473 e possui proveniência e uso litúrgico francês168. 

Contém 194 fólios, quatorze iluminuras, mede 117 x 125 mm e está escrito 

em francês. No final do códice, entre os fólios 154 e 194, há um livro de 

horas impresso que foi encadernado junto ao manuscrito. Seus 

proprietários originais são Olivier de Coëtivy, conselheiro e genro do 

rei Carlos VII, casado com Marguerite de Valois, filha do rei. Há 

retratos dos proprietários em alguns fólios do livro, bem como seus 

brasões. Após a morte de Marguerite o livro passou para sua filha, 

Gilette de Coëtivy, que também adicionou brasões ao livro por ocasião 

de seus dois casamentos (DURRIEU, 1921, p. 302 et seq.). Este livro não 

está digitalizado, porém há algumas imagens de seus fólios disponíveis 

em publicações. A iluminura da Natividade aqui reproduzida (Fig. 4) foi 

retirada do artigo de Nicolas Oget intitulado “Quelle identité pour 

l’artiste médiéval? Le cas du Maître de Coëtivy (Colin d’Amiens?), 
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 Informações disponíveis no site da Österreichische Nationalbibliothek em 
<http://data.onb.ac.at/rec/AC13946481>. 

Fig. 5. Visitação LAT 1400 (col.). Fig. 6. Visitação do livro NAL. 3114, f. 49v (detalhe). 
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peintre, enlumineur et cartonnier à Paris dans la seconde moitié du XVᵉ 

siècle” publicado em 2017 no Carnet de l’ecole doctorale histoire de 

l’art et archéologie da Sorbonne169. O Mestre de Coëtivy foi nomeado 

segundo este manuscrito, uma vez que a identidade do artista ainda não é 

conhecida. 

Adicionaremos ainda mais um manuscrito a esta comparação: as Horas de 

Rivoire (Fig. 6), datada de circa 1465-70, feitas provavelmente para 

Bornoul de Rivoire, beneditino cujo retrato aparece no fólio 20 verso 

do códice. Seu uso é romano, embora seu calendário seja parisiense. 

Possui 202 fólios, mede 155 x 110 mm e está localizado na Bibliothéque 

Nationale de France com a cota NAL. 3114 (AVRIL e REYNAUD, 1993, p. 67). 

Ele está disponível na íntegra no site Gallica170. 

O recorte deste trabalho privilegiou os códices descritos acima 

por se tratarem de obras comprovadamente atribuídas ao Mestre de 

Coëtivy, e às quais conseguimos acesso online. Há outras obras 

atribuídas ao mesmo artista, entre livros de horas, crônicas e 

tratados, as quais não utilizamos neste trabalho por não se encaixarem 

no recorte temático ou por não serem acessíveis online. Elas serão 

incluídas em análises futuras. 

Assim, através da comparação da iluminura da Visitação destes 

quatro manuscritos com a iluminura de mesmo tema do códice da 

Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro acreditamos ser possível começar 

a traçar uma ligação entre o manuscrito 50,1,016 e o ateliê do artista.  

 

Uma perspectiva comparativa 

 O primeiro aspecto a ser destacado nas cinco representações é a 

figura da Virgem Maria: em todas elas Maria tem a cabeça inclinada à 

frente de seu corpo. Em quase todas, à exceção do códice NAL 3114, seus 

longos cabelos dourados estão à mostra, bem como seu pescoço, alongado, 

e seu colo. As roupas da Virgem também merecem destaque, principalmente 

no que diz respeito ao trabalho de panejamento feito pelo artista. 

Tanto seu manto quanto sua túnica são de um azul intenso, com dobras e 

pregas muito marcadas, realçadas pela aplicação de dourado de maneira 
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 Disponível no link <https://124revue.hypotheses.org/journees-
doctorales/journee-doctorale-2014/histoire-de-lart/nicolas-
oget#footnote_8_1395>. 
170

 Disponível no site Gallica da Bibliothéque Nationale de France em < 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52509693s/f1.image.r=3114>. 
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sutil. Notemos que nas figuras 7,8,9 e 11 ela parece segurar uma parte 

de seu manto com a mão direita, criando assim um volume a mais realçado 

da mesma forma que o resto das vestes. A posição desta mão que segura as 

vestes é semelhante nas figuras 7 e 9. Notemos ainda que o manto forma 

uma pequena dobra na parte de trás do pescoço da Virgem, como se fosse 

uma gola, nas figuras 7 e 10. Seu rosto é muito semelhante e delicado nas 

figuras 7,8 e 10, com formato oval, boca e nariz pequenos, olhos 

voltados para baixo. Somente no códice 50,1,016 a Virgem está 

totalmente afastada de Isabel. 

 

  
Fig. 7. 50,1,016       Fig. 8. 268 

 

   
      Fig. 9. LAT 1400    Fig. 10. 1929        Fig. 11. NAL 3114 
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O segundo aspecto que queremos destacar é a paisagem. Em todas 

elas as duas mulheres se encontram em um espaço aberto, em um caminho 

curvo que leva ao fundo da composição, onde há uma grande construção 

semelhante a um castelo. Estas construções são sempre cinza, com 

telhados azuis ou cor de ocre, torres redondas ou encimadas por 

telhados pontiagudos. A presença do verde também é constante, seja 

representando um chão gramado, pequenos arbustos ou árvores. O céu é um 

elemento importante da composição, pois nos dá a sensação de 

perspectiva da cena, sendo de um azul mais escuro na parte de cima, 

próximo à moldura da imagem, e clareando gradualmente conforme vai de 

encontro ao horizonte. O uso de tons de azul para dar efeito de 

perspectiva pode ser observado nas cinco iluminuras. 

O terceiro e último aspecto a ser observado é a figura de Isabel. De 

acordo com o relato bíblico, a prima da Virgem é representada como uma 

mulher mais velha, com o rosto já marcado, cabelos e pescoço cobertos. 

Sua atitude é bastante similar nas figuras 12,14,15,16, com as mãos 

esticadas em direção à barriga da Virgem, e no caso das três últimas 

imagens, efetivamente tocando-a. 

Exceto pela figura 14, em todas as outras imagens ela tem um véu branco 

sobre a cabeça, bem como o pescoço e colo cobertos por um tecido branco. 

Nas figuras 15 e 14 ela possui ainda um manto nas costas, e no caso da 

primeira é ele que lhe cobre a cabeça. No entanto, o aspecto que mais 

chama a atenção nestas representações é a túnica usada por Isabel: 

todas elas contêm um bolso lateral em formato de fenda, com acabamento 

na cor branca. Notemos que as túnicas das figuras 12 e 15 são muito 

parecidas, não fosse pela cor, uma vez que as duas têm decote redondo, 

punhos brancos voltados para fora e uma barra branca na parte de baixo 

do vestido. Também podemos notar grande semelhança entre as figuras 12 

,13 e 16 no que diz respeito à cor usada em sua roupa, em tons de carmim.  
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Fig. 12. 50,1,016               Fig. 13. 2685 

 

   
    Fig. 14. LAT 1400               Fig. 15. 1929              Fig. 16. NAL 3114 

 

Vemos que nas figuras 14 e 16 há um detalhe nas mangas do vestido 

de Isabel que são semelhantes entre si, uma vez que elas têm uma cor 

diferente em relação ao resto do vestido, dos punhos aos cotovelos (ver 

Fig. 5). Podemos ainda perceber nas roupas de Isabel o mesmo trabalho de 

panejamento feito nas roupas da Virgem, embora de forma mais discreta. 

 Percebemos, enfim, que toda a composição da Visitação é bastante 

semelhante nos cinco livros, mesmo que alguns detalhes sejam 

divergentes. Principalmente no que diz respeito às roupas das figuras 

femininas, mas também em relação a seus gestos e posições, podemos 

observar inúmeras semelhanças que não parecem ser coincidência, mas 

provenientes de uma mesma forma de iluminação, de um mesmo ateliê. O 

bolso lateral da roupa de Isabel em forma de fenda, um detalhe 

onipresente e ao mesmo tempo específico destas iluminuras, é o 
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principal indício que podemos apontar para relacionar o livro 

50,1,016, ou pelo menos essa iluminura específica deste livro, com o 

ateliê do Mestre de Coëtivy. 

 Por fim, queremos apresentar outra iluminura da Visitação (Fig. 

17), um fólio solto feito em 1455, localizado hoje no Museu de Belas 

Artes de Dijon (Inv. 2196) e atribuído ao Mestre de Dreux-Budé. Segundo 

Nicole Reynaud, o mestre de Coëtivy seria herdeiro do Mestre de Dreux-

Budé, tendo herdado seu ateliê, bem como seu estilo de iluminação 

(AVRIL e REYNAUD, 1993, p. 54). Para ela, os estilos dos dois artistas 

são interdependentes (AVRIL e REYNAUD, 1993, p. 62). 

Novamente podemos perceber características semelhantes entre esta 

iluminura, a iluminura do livro da Biblioteca Nacional e as outras 

iluminuras. A posição da Virgem e de Isabel são semelhantes às outras 

iluminuras, bem como suas roupas e a construção da paisagem. Destacamos 

novamente a presença do bolso lateral em forma de fenda com acabamento 

branco na roupa de Isabel. Neste caso, destaco também a posição da mão 

direita da Virgem que segura o manto, semelhante à representação do 

códice 50,1,016.  

Não encontramos nessa iluminura, entretanto, o trabalho delicado de 

douramento do panejamento feito nas pinturas do Mestre de Coëtivy, o 

que poderia ser indicado como uma característica particular de nosso 

mestre.  
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Fig. 17. Mestre de Dreux-Budé. Visitação, c.1455. Dijon, Museu de Belas Artes 

(Inv. 2196).  

 

Conclusão 

 Para concluir nosso estudo, é necessário fazer uma breve 

apresentação do Mestre de Coëtivy. Embora sua identificação seja ainda 

controversa, sua presença em Paris no terceiro quarto do século XV é já 

estabelecida. Segundo Nicole Reynaud ele seria herdeiro do Mestre de 

Dreux-Brudé, chefiando seu ateliê após sua morte, de quem herdou seus 

modelos iconográficos e seus tipos de personagens (AVRIL e REYNAUD, 

1993, p. 58). 

 Apesar de não haver nenhum documento que o identifique 

diretamente como iluminador de um manuscrito, a ele foram atribuídos 

mais de trinta códices, entre livros devocionais e livros históricos. 

Artista polivalente, atuava como pintor e cartonista de vitrais e 

tapeçarias. Sua atuação é bem documentada em Paris, onde trabalhou para 

diversos funcionários do governo, membros da corte, e para a própria 

família real, inclusive para o rei Carlos VII. Seu estilo de pintura 

pode ser visto em diversos manuscritos parisienses, bem como em vitrais 

da Igreja de São Severino e tapeçarias. 
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 Para Reynaud o Mestre de Coëtivy seria o pintor Colin d’Amiens, 

originário de Amiens, que se fixou em Paris em 1450 junto com seu pai 

André d’Ypres – segundo a autora identificado como o Mestre de Dreux-

Brudé – onde exerceu ampla atividade até seu desaparecimento em 1488. 

Seu estilo de influência nórdica, sua ligação com o ateliê de Dreux-

Budé, sua fama e importância à época, bem como sua atividade 

estritamente parisiense fez com que Reynaud identificasse Colin 

d’Amiens com o Mestre de Coëtivy (AVRIL e REYNAUD, 1993, p. 59). Ainda 

segundo a autora, o filho de Colin, Jean d’Ypres, citado como pintor 

juramentado em Paris, teria também herdado seu ateliê e trabalhado nas 

mesmas atividades que o pai, servindo à família real. Este teria 

iluminado as Pequenas Horas de Anna da Bretanha (Paris, BNF, NAL 3120). 

 Tal identificação ainda não está totalmente comprovada, e há 

autores, como Charles Sterling171, que identificam o Mestre de Coëtivy 

com outro artista, Henri de Vulcop, pintor à serviço da corte 

parisiense na época. No entanto, uma vez que não é objetivo deste texto 

discutir a identificação do Mestre de Coëtivy, ficaremos por hora com 

estas informações. 

 De qualquer forma, acreditamos que os indícios levantados neste 

texto através da comparação de quatro iluminuras da Visitação 

retiradas de livros atribuídos ao Mestre de Coëtivy com a iluminura do 

códice 50,1,016 da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro indicam a 

ligação entre este livro e a produção do mestre em questão. Afirmar que 

a iluminura foi feita exclusivamente pela mão do mestre ainda não é 

possível, principalmente se levarmos em consideração o funcionamento 

de um ateliê de pintura medieval. No entanto, podemos começar a formar a 

hipótese de que a iluminura em questão – e quiçá todo o manuscrito – 

tenha saído do ateliê deste Mestre. 

 O arranjo da composição da iluminura da Visitação, a construção 

da paisagem e da perspectiva, as atitudes das figuras femininas, bem 

como suas roupas e posições mostram uma similaridade grande entre si, 

permitindo-nos assim traçar uma ligação estilística entre elas. 

Sobretudo, identificamos dois elementos característicos deste 

conjunto de iluminuras, que, por conseguinte podem ser identificados 

como indícios do estilo do Mestre de Coëtivy: o trabalho de panejamento 

                                                           
171

 Cf. STERLING, Charles. La peinture médiévale à Paris: 1300-1500, t. II. 
Paris: Bibliothèque des arts, 1990. 
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e douramento das vestes das figuras femininas, principalmente nas 

vestes de Maria, e o bolso lateral em formato de fenda na roupa de 

Isabel. 

Ainda, se levarmos em consideração a comparação com a iluminura 

do Mestre de Dreux-Budé, a qual segue os mesmos padrões, nos 

inclinaremos para as afirmações de Reynaud sobre a herança estilística 

e a identificação do Mestre de Coëtivy como Colin d’Amiens. 

Assim, acreditamos ter fortes indícios que demonstram a ligação 

do códice 50,1,016 com a produção do Mestre de Coëtivy, extraídos da 

comparação estilística, artística e iconográfica entre as cinco 

iluminuras da Visitação analisadas neste texto. Para que esta hipótese 

se confirme, no entanto, ainda são necessários mais estudos e pesquisas 

que levem em consideração outras iluminuras, bem como outros aspectos 

do livro do Rio de Janeiro, em relação com outras obras do Mestre de 

Coëtivy. Estas serão as próximas etapas a serem cumpridas na pesquisa. 
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GALIZA, UMA TERRA PAGÃ: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELIGIOSIDADE 

GALEGA NO SÉCULO VI.  

 
Juliana Bardella Fiorot – Doutoranda em História pela 

Unesp/Assis 
Ruy de Oliveira Andrade Filho – Unesp/Assis (Orientador) 

 
 

Esta comunicação tem como propósito apresentar as principais 

formas de religiosidade praticadas na Galiza do século VI. 

Procuraremos demonstrar a diversidade de cultos, simbolismos, 

deuses e superstições presentes na sociedade galega e que 

possuíam estreita vinculação com os elementos naturais, 

promovendo uma íntima ligação entre homem e natureza garantindo a 

manutenção da ordem cotidiana. Tal sistema religioso 

apresentava-se extremamente enraizado na Galiza, haja vista sua 

presença desde tempos pré-históricos entre os habitantes da 

região. Acrescentamos ainda o fato de que estas formas de 

religiosidade têm origens complexas sendo oriundas, 

principalmente, das sociedades celta e romana. 

Nossas considerações estarão assentadas na análise do sermão De 

correctione rusticorum, escrito no século VI por Martinho, bispo 

de Braga, que condena várias práticas religiosas cultuadas pelos 

galegos do período. O sermão em questão está inserido no contexto 

de organização e consolidação da Igreja Católica no referido 

território, portanto o bispo de Braga preocupou-se em produzir um 

escrito voltado a instrução pastoral que o auxiliasse em sua 

tarefa evangelizadora. Todavia, observaremos que o peso do 

sagrado impregnado na paisagem e servindo a diferentes funções 

não será suplantado pelas ações do catolicismo, obrigando este 

último a adaptar-se a estas crenças para ser melhor aceito entre 

os galegos. Desta forma, aliando o discurso produzido por nossa 

fonte à bibliografia específica selecionada para este trabalho, 

empreendemos um estudo mais detalhado destas crenças. 

  

Palavras-chave: Religiosidade; Sermão; Galiza 
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GALIZA, UMA TERRA PAGÃ: CONSIDERAÇÕES ACERCA DA RELIGIOSIDADE 
GALEGA NO SÉCULO VI.  

 
 

Nossa pesquisa abrange o panorama da Galiza governada sobre 

a égide da Monarquia sueva entre os anos de 409-585. Durante este 

período, as esferas política e eclesiástica lutavam por 

legitimarem seu poder na região. Para tanto, aliaram-se 

efetuando ações que contribuiriam mutuamente para a realização 

de seus objetivos. Neste cenário, voltaremos nossa atenção 

especificamente ao século VI, onde destacamos a figura de 

Martinho de Braga (525-585), bispo reconhecido por sua atuação no 

processo de reorganização do clero galego e pela íntima relação 

estabelecida com os monarcas suevos promovendo, inclusive, a 

conversão do reino a fé católica (559), fato que contribuiria 

para que a Igreja desenvolvesse seu projeto evangelizador na 

região.  

Para propagar a doutrina cristã em uma sociedade permeada 

por crenças de origens variadas (celta, romanas, gregas, etc) 

praticadas desde tempos pré-históricos, Martinho escreve um 

sermão intitulado De correctione rusticorum (Da correção dos 

rústicos)172. Tal obra foi elaborada a pedido de outro clérigo 

(Polêmio, bispo de Astorga) que teria solicitado a Martinho 

instruções sobre como empreender a evangelização. Consideramos 

que as preocupações de Polêmio retratavam a situação geral do 

clero galego que deveria iniciar tal tarefa, mas não sabia como 

fazê-lo. Não era somente o peso do sagrado que dificultava a 

evangelização, mas a falta de conhecimento acerca do catolicismo 

pelo próprio clero que também era praticante destas formas de 

religiosidade. Caberia a Martinho, como principal membro da 

Igreja galega, oferecer um manual contendo instruções para a 

feitura deste árduo trabalho. 

                                                           
172

 A data de produção do sermão é alvo de discussões. A maioria dos autores que 
trata do tema fixou a data de escrita do sermão no ano de 572, outros, como 
Aires A. Nascimento (1997, p.25) preferem apenas afirmar que sua produção 
ocorreu após o II Concílio de Braga.  
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O De correctione rusticorum foi escrito tendo por 

influência obras de outros eclesiásticos, como os sermões de 

Cesário de Arles (sermão 13) e Máximo de Torino (Sermo CVII) 

existindo, portanto, características comuns entre essas obras, 

dentre as quais podemos citar: utilização de passagens bíblicas a 

fim de dar veracidade ao que está sendo dito, descrição de 

práticas religiosas cultuadas pelos ditos “rústicos”, ideia de 

danação eterna ou de arrependimento e salvação e inserção de 

figuras bíblicas como Lúcifer, Adão e Eva, Noé e Jesus. 

Verificamos, portanto, que Martinho apoia-se em escritos 

anteriores utilizados com o mesmo propósito para compor seu 

sermão. Todavia, especificamente no De correctione rusticorum 

nos deparamos com algumas características peculiares. O primeiro 

fato a ser notado é a linguagem utilizada pelo bispo. No início da 

obra torna-se claro a opção de Martinho pelo latim clássico, pois 

suas palavras estão sendo dirigidas especificamente a outro 

religioso (Polêmio). Todavia, após os cumprimentos iniciais, o 

bispo de Braga deixa claro que mudará a linguagem do sermão, 

passando a escrever em latim vulgar, pois segundo ele é 

necessário “[...] temperar o alimento para os rústicos com a fala 

rústica” (MARTIN DE BRAGA, 1990, p.145). Tal opção facilitaria o 

entendimento da obra para seu público alvo que eram os próprios 

clérigos também praticantes da religiosidade. Era necessário 

fornecer as informações básicas acerca da doutrina cristã a fim 

de que a missão da Igreja se efetivasse. Estes religiosos, que 

eram alfabetizados (mesmo que superficialmente) entenderiam as 

orientações básicas e as repassariam ao restante da população, 

dando prosseguimento a tarefa evangelizadora.  

Especificamente no De correctione rusticorum o objetivo 

geral de Martinho era frisar que o paganismo estava sob o 

patronato do Mal cujo maior alvo era a ignorância humana 

cultivada pelos chamados “rústicos”. As crenças praticadas nunca 

seriam capazes de proporcionar aos seus adeptos a salvação eterna 
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pregada pela Igreja, sendo esta a única que possuiria o 

verdadeiro credo. O esquema argumentativo do bispo está 

assentado sobre trechos das Sagradas Escrituras que focam na 

questão da criação do mundo e dos homens e que foram selecionados 

com o propósito de difundir informações relevantes para o 

cristianismo, porém de uma maneira resumida. A partir destas 

passagens, o bispo desenvolve seus ensinamentos, sempre opondo o 

bem e mal em um maniqueísmo presente em todas as linhas do sermão. 

Era necessário que os leitores do De correctione rusticorum 

entendessem que o sistema religioso do qual faziam parte era uma 

enganação. As crenças praticadas trariam resultados danosos aos 

seus adeptos, pois eram fruto da inveja de Satã caracterizado no 

sermão como o anjo caído, artífice de toda a maldade presente no 

mundo: 

 

Então, o diabo e seus ministros, os demônios, que foram 
expulsos do Paraíso, vendo a ignorância do homem... 
vagando atrás de criaturas, começaram a mostrar-se em 
diferentes formas para os homens e falar com eles, 
dizendo que deveriam oferecer sacrifícios em altas 
montanhas e bosques sombrios e adorá-los como se fossem 
Deus. Eles tomaram para si nomes de homens malignos que 
passaram suas vidas cometendo todos os crimes e feitos 
vis (MARTIN DE BRAGA, 1990, p.146). 

 

Ao longo das linhas que se seguem, Martinho procura 

esclarecer, didaticamente, que todas as crenças ditas pagãs 

constituem um sistema religioso falso que leva seus praticantes a 

perdição. Todas as críticas tecidas pelo bispo acerca da 

religiosidade estão interligadas com a narrativa da História da 

Criação. O relato de tais acontecimentos teve como um dos seus 

objetivos principais demonstrar as origens do mal e seu espaço de 

atuação caracterizado pelo bispo como ilimitado. Contudo, tal 

sequencia nos deixa, ainda, uma outra mensagem: Martinho coloca 

Deus como o criador dos céus, da terra e de todos os elementos que 

a compõe, sendo assim, o fato dos galegos cultuarem criações 

divinas é errôneo. Estas foram feitas para benefício do homem, e, 
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por um equívoco (ignorância) somado a influência do diabo, são 

tratadas como divindades: “Alguns adoravam o sol, outros a lua e 

as estrelas, outros o fogo, outros as águas profundas ou as 

nascentes, acreditando que essas coisas não foram feitas por Deus 

para o uso do homem, mas que eram elas próprias deuses” (MARTIN DE 

BRAGA, 1990, p.146). O que o bispo de Braga quer deixar claro aos 

leitores é a falsidade de sua religião. Durante o processo de 

criação do mundo o monoteísmo, centralizado na figura de Deus, 

seria a única e verdadeira crença e é esta mensagem que Martinho 

deseja que os galegos entendam. Assim, preocupado em 

desconstruir este sistema religioso já consolidado, o bispo 

apresenta uma nova versão, baseada na doutrina cristã, sobre a 

verdadeira origem de algumas crenças. Ao fornecer suas 

explicações, Martinho acaba condenando a religiosidade 

praticada, mencionando inúmeros cultos, deuses e superstições 

adorados pelos galegos. Desta forma, pudemos empreender um 

estudo acerca das principais formas de religiosidade, analisando 

suas funções e importância social na Galiza.  

  

 

Uma Galiza mágica: 

No De correctione rusticorum, são inúmeras as formas de 

religiosidade mencionadas pelo bispo de Braga, isso nos mostra 

que o clérigo em questão detinha um certo conhecimento sobre as 

práticas cultuadas, haja vista que o próprio clero também as 

realizava. No entanto, o fato de mencionar tais crenças dá 

embasamento para que o bispo as condene em sua obra através de 

infindáveis argumentos. Para cada prática mencionada, o bispo 

insere a História da Criação, procurando mostrar que Deus é o 

criador do Universo e de seus elementos.  

 As práticas religiosas descritas no sermão são: as festas em 

comemoração as Calendas (início do ano), paganalia (menção a 

ratos, traças e gafanhotos), rituais e homenagens a deuses e 
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ninfas do panteão romano, celta e suevo, culto às águas, árvores, 

pedras e montes, superstições com fins diversos e a astrologia de 

forma geral. Neste trabalho citaremos apenas alguns exemplos 

relacionados as condenações de Martinho e outros cultos 

vinculados a tais temáticas.  

 

a) A religiosidade galega expressa nas águas, pedras e árvores.  

  Neste tópico de nosso estudo citaremos alguns cultos 

vinculados a elementos naturais presentes na paisagem galega. 

Como já abordamos anteriormente, o bispo de Braga afirmava que 

todas as práticas pagãs estariam vinculadas a figura do diabo, 

como podemos atestar em outra passagem do sermão e que se enquadra 

na temática a ser desenvolvida nas próximas linhas: “E acender 

velas nas pedras, e árvores e fontes, onde as estradas se cruzam, 

o que é isso se não adoração ao diabo?” (MARTIN DE BRAGA, 1990, 

p.150). A seguir, procuraremos demonstrar a funcionalidade e a 

importância de tais elementos para a regulação da vida diária dos 

galegos em diversos aspectos. 

Os mananciais, poços, rios ou até mesmo o mar eram 

conhecidos por suas inúmeras funções. As pessoas recorriam as 

águas em busca de suas propriedades terapêuticas capazes de 

amenizar ou até curar doenças, porém destacamos que estes locais 

também serviam para rituais adivinhatórios, tendo como foco as 

questões sentimentais e, principalmente, amorosas. Acreditava-

se que estas qualidades funcionariam em sua máxima potência se os 

lugares de adoração fossem visitados em determinados dias e 

horas. As águas dos mananciais e poços se recolhidas no primeiro 

dia do ano, por exemplo, eram consideradas especiais. 

Muitos desses espaços de veneração eram vistos como estando 

sobre o patronato de espíritos, ninfas ou deusas. Em seu sermão, 

Martinho de Braga condena tais cultos referindo-se aos mesmos 

como influenciados pelas forças malignas, representadas pelos 

deuses pagãos: “Além disso, muitos demônios, expulsos do 
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paraíso, também residem nos mares, nos rios, nas nascentes ou nas 

florestas; homens ignorantes de Deus também os adoravam como 

deuses e faziam sacrifícios em seus nomes” (MARTIN DE BRAGA, 

1990, p.147). Com relação às águas, os sacrifícios aos quais 

Martinho refere-se eram realizados visando o controle desta 

força natural, principalmente nas temporadas de chuva que 

poderiam ameaçar as plantações ou a vida dos aldeões. Manuel 

Alberro nos informa sobre um rio galego cuja adoração estava 

ligada ao deus Tameobrigus:  

 

Na antiga Gallaecia, Tameobrigus era um deus que foi 
consagrado nos cursos de água pela confluência dos rios 
Duero e Támega. O nome deste deus, com seu sufixo celta 
en-brigus é da mesma raiz do nome do rio, tam. Desta 
forma, Tameobrigus significaria o “maior” espírito 
protetor deste rio. Um altar a este deus foi erguido em 
Marco de Canaveses, nas margens deste mesmo rio, onde 
seus habitantes, desde tempos imemoriais, tem por 
costume sacrificar uma galinha para oferecer ao rio 
quando este ameaçava transbordar na estação de chuvas 
(ALBERRO, 2002, p.24). 
 

Verificamos que são abundantes os exemplos de deuses ou 

ninfas relacionados ao culto às águas. Todavia, gostaríamos de 

nos ater em outro exemplo que demonstra não só a adoração em torno 

da deusa Coventina, mas também o seu processo de adaptação por 

outros povos que ajudaram a disseminar esta simbologia em muitas 

localidades da Europa no período. Originalmente Coventina era a 

principal deusa aquática entre os celtas da Grã-Bretanha. Tal 

crença estava fundamentada na ideia de que esta deusa fornecia a 

cura para seus devotos mais pela ação psicológica do que pelo 

contato físico com as águas dos mananciais aos quais acreditava-

se que ela vivia (ALBERRO, 2004, p.84). Com o tempo, os mananciais 

dedicados a Coventina receberam uma capela cristã, tática que foi 

utilizada pela Igreja diversas vezes a fim de marcar o 

cristianismo na paisagem, principalmente nos lugares de culto 

mais populares. 

Com relação às águas do mar, a simbologia da nona onda era a 

mais apropriada para a efetivação dos pedidos. Os galegos 
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acreditavam que a nona onda era a mais potente e carregava 

propriedades curativas além de interceder pelas mulheres 

estéreis. Trata-se do ritual pela fertilidade quando mulheres 

que são estéreis ou tem dificuldade para engravidar ficam 

submersas esperando a nona onda. 

Sobre as pedras, citamos Marta Plaza Beltrán que explica que 

o homem primitivo as via como símbolos atrelados a ideia do eterno 

capazes de despertar a unidade, energia e força nos seres humanos 

(BELTRÁN, 2010, p.11). O território galego apresenta uma 

variedade de tipos de pedras que acabaram sendo divididas de 

acordo com seu formato e tamanho, servindo a simbologias 

diferenciadas. Pedras grandes, pequenas, com um buraco ao centro 

ou empilhadas umas sobre as outras eram procuradas por inúmeras 

razões vinculadas a assuntos de vida e morte. Nas próximas linhas 

trabalharemos com alguns tipos de megalíticos caracterizados por 

sua forma peculiar.  

Primeiramente vamos nos referir as pedras oscilantes, 

também conhecidas por pedras de abalar ou adivinhatórias cuja 

simbologia advém dos povos celtas. Estas caracterizavam-se como 

estando umas sobre as outras de modo que sua configuração fosse 

utilizada a fim de fornecer respostas a alguns tipos de assunto 

ora vinculados a acontecimentos futuros ora a problemas 

judiciais. Nos dois casos a propriedade de movimentação da pedra 

era considerada como uma resposta positiva ou negativa, por 

exemplo: a inocência de um acusado era comprovada quando este 

fizesse a pedra oscilar ao subir em cima da mesma. Se a pedra não 

se movimentasse isto seria um sinal de culpabilidade (ALBERRO, 

2002, p.34). Acreditava-se também que tais elementos eram 

dotados de poderes curativos, podendo auxiliar em diversos tipos 

de enfermidades, ou ainda poderiam ajudar mulheres estéreis ou 

com dificuldade para engravidar.  

Entre outras pedras que se destacam por suas 

características peculiares, podemos citar aquelas que 
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apresentam algum tipo de formato conhecido, seja objeto ou ser 

vivo. Pela ação do vento ou da água, muitas rochas são moldadas e 

algumas acabam apresentando uma forma que as identifique com 

algo, abrindo a possibilidade para a criação de inúmeras lendas. 

Como exemplo Maria Plaza Beltrán descreve uma conhecida rocha com 

formato de vela, cuja adoração estava ligada as propriedades 

curativas da mesma: 

 

[...]Na Galiza temos a Pedra de Os Cadrís (Santo André de 
Teixido, A Coruña) com forma de vela, que a tradição 
cristã diz que é a vela da embarcação na qual apareceu a 
Virgem no local; por isso atribui-se a ela poderes 
curativos para todos aqueles que passam pelo buraco 
abaixo da mesma (BELTRÁN, 2010, p.14). 

  

 No trecho acima verificamos a flexibilidade da Igreja em 

aproveitar a funcionalidade de um local sagrado aos seus 

propósitos. Tendo em vista as circunstancias nas quais o ritual 

se desenrolava e a importância do mesmo, o catolicismo utiliza-se 

da popularidade do referido culto e adota o local revertendo-o 

aos preceitos católicos através da invenção de uma história que 

se encaixasse ao formato da rocha. 

 Nas categorias de pedras com características especiais, 

destacamos ainda aquelas que apresentam algum tipo de orifício. 

Assim como as demais pedras que abordamos acima, estes elementos 

“perfurados” também eram conhecidos na Galiza entre os pagãos por 

suas propriedades curativas (BELTRÁN, 2010, p.15). O Rito do 

Passo em Santo André de Teixido (A Coruña) e a Pedra de Os Cadrís 

(Muxía) são visitados até hoje por peregrinos que atravessam seus 

orifícios em busca de proteção ou cura, principalmente a doenças 

relacionadas à artrite. 

Por detrás do culto a essas grandes pedras, os galegos 

questionavam-se sobre suas origens. Como era costume no culto 

pagão, estes elementos também traziam junto de si histórias que 

englobavam divindades ou espíritos. Entre os galegos a figura das 

mouras (grandes mulheres) teriam sido as responsáveis pela 
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colocação destes megalíticos na paisagem. Estas eram conhecidas 

por sua força física, sendo donas de grandes riquezas e 

responsáveis pelo transporte e colocação destas pedras no 

ambiente (ARES, 2011, p.13). Segundo a tradição celta que se 

estendeu em outras regiões da Europa, as pedras (provenientes do 

céu) eram transportadas sobre a cabeça destas mouras que as 

colocavam em lugares estratégicos na paisagem. Uma vez que estas 

estivessem em seu devido lugar, as mouras atribuíam a cada uma 

delas aspectos que as diferenciassem, explicação que complementa 

a divisão de cultos para tipos de pedras com formatos variados que 

abordamos anteriormente.  

 Por fim, nos remeteremos aos cultos vinculados as árvores. 

Assim como as águas e pedras, estes elementos naturais reforçavam 

a intensa relação estabelecida entre homem e ambiente através dos 

tempos. Quando em contato com a natureza, o ser humano sentia-se 

como uma extensão daquele ambiente e o reverenciava em sinal de 

respeito. A natureza era a responsável por fornecer o sustento e a 

garantia de continuidade da vida humana. Para estes povos, os 

locais abertos cercados por árvores ou até mesmo os bosques 

densos eram extremamente significativos. A árvore representava 

aquilo que o pagão sentia, ou seja, um “estar plantado” na sua 

terra.  

Muitas eram as espécies de árvores adoradas por seus 

poderes, tais como o espinheiro, teixo, aveileira e o amieiro, 

contudo, em nossas leituras, o exemplo do carvalho é o mais 

comumente citado nos rituais de origem celta. James Frazer (1996, 

p.191) explica que a presença de uma divindade dentro dos 

carvalhos foi uma crença difundida entre muitos povos indo-

europeus, sendo esta árvore e sua simbologia uma das principais 

entre o panteão de divindades do período. 

 

b) Os deuses e animais sagrados 
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Na Galiza a proximidade da morte era anunciada por seres 

sobrenaturais. A figura da Rolda ou da Estaderia provocavam pavor 

entre os habitantes que esperavam o fatídico acontecimento. A 

Rolda possui correspondências com uma divindade muito famosa na 

Irlanda, denominada de Banshee. Esta geralmente aparecia sobre a 

forma de uma bela mulher que penteava seus cabelos ruivos com um 

pente de ouro. Quando um adulto se deparasse com esta criatura sua 

melhor defesa era traçar um círculo no solo e colocar-se dentro do 

mesmo, evitando, assim, sua morte (ALBERRO, 2002, p.19). Com 

relação a Estaderia, trata-se de um ser solitário que rondava as 

casas quando as pessoas estavam morrendo. Este ser proferia 

lamentações, chorava e gemia, mas seu espírito também poderia ser 

visto ao longo dos caminhos (VALDEHORRAS, 2001, p.136).  

Nesta categoria de seres aparece ainda na Galiza a velha 

Orcabella, antiga deusa celta capaz de destruir os seres humanos 

com sua visão ou toque. Segundo a tradição, esta poderia tornar-

se invisível quando bem desejasse, além de mostrar um grande 

apetite sexual apesar da idade avançada (ALONSO ROMERO, 1998, 

p.21).  

 Como vimos, alguns seres sobrenaturais alimentavam as 

histórias em torno dos momentos fúnebres. Contudo, a morte também 

era encarada como uma festa. O ritual galego da abelha 

representava o ápice do velório, sendo realizado após um grande 

banquete regrado a comida e bebida. Este inseto era venerado de 

forma respeitosa principalmente pelos camponeses que atribuíam a 

elas o transporte das almas. Fernando Alonso Romero nos descreve 

este curioso ritual: 

 

[...] depois de terminados as tradicionais rezas dos 
velórios, as lamentações repetidas e as exclamações 
exageradas de dor pela morte do ser querido, todos os 
presentes participavam de uma espécie de banquete 
fúnebre no qual comiam sardinhas com pão e bebiam 
aguardente em abundância. Com o passar das horas, o 
ambiente entristecido do princípio ia sendo apaziguado 
pelo efeito do álcool e os mais jovens se entretiam com 
piadas insinuantes e jogos com prendas, nos quais as 
moças perdedoras deviam beijar o defunto. Mais tarde, 
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durante a madrugada, quando o sono e o cansaço começavam a 
serem notados, todos colocavam-se em pé para começar o 
rito funerário conhecido pelo nome de “abelhão”[...]. Os 
familiares e amigos do defunto iam até a casa em que estava 
o cadáver e formavam um círculo em torno do mesmo, davam-
se as mãos e sem dizer uma só palavra começavam a dar 
voltas e voltas ao redor do morto, aumentando 
progressivamente a velocidade dos giros sem deixar de 
imitar com a boca o zumbido da abelha. Durante o tempo que 
durava esta estranha cerimônia não se podia deixar de dar 
voltas e tampouco falar, pois aquele que o fizesse corria 
o risco de ser o próximo a morrer (ALONSO ROMERO, 2000, 
p.75-76).  

 

A simbologia do galo também se faz presente no território 

galego. As noites eram muito temidas devido ao perigo que 

apresentavam, principalmente no âmbito espiritual quando 

criaturas malignas vagariam à solta. Assim, Giordano (1983, 

p.68) nos conta que o canto do galo ao raiar do dia parecia conter 

uma virtude libertadora, como se fosse dotada de um poder 

exorcista. Não era seguro sair de casa antes do galo se 

manifestar, afinal este poderia apaziguar ou eliminar as 

possíveis atitudes maléficas dos espíritos. O mesmo sentimento 

era partilhado durante os eclipses quando os gritos das pessoas e 

o canto do galo voltariam a trazer a luz solar. A Igreja tratou de 

extirpar tal costume estabelecendo nos livros penitenciais 

castigos de dez dias a pão e água para aqueles que acreditavam nas 

virtudes mágicas deste animal, entretanto, atestamos novamente a 

ineficiência da Igreja em combater costumes tão enraizados como 

este. A solução foi adaptar tal crença ao arcabouço simbólico do 

catolicismo que afirmava ser a ave a personificação de Jesus que a 

cada alvorecer anunciava sua ressurreição, possibilitando ao 

homem o regresso às suas atividades já que a noite e seus perigos 

haviam sido vencidos mais uma vez. Como nos mostra Mário Jorge da 

Motta Bastos: “Concessor da graça e vencedor do pecado, seria 

Cristo quem, por intermédio do canto do galo, dissiparia o sono e 

destruiria as armadilhas da noite” (BASTOS, 2013, p.171). 

No caso do De correctione rusticorum os animais citados por 

Martinho claramente fazem referência a preocupação do camponês 
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com seu sustento diário. Analisemos os detalhes desta crença nas 

palavras críticas tecidas pelo bispo: 

 

Agora, o que pode ser lamentavelmente dito do erro tolo 
pelo qual [rústicos] observam os ‘dias’ de mariposas e 
camundongos e um cristão (se é que pode ser chamado assim) 
que venera ratos e mariposas em vez de Deus? Pois se o pão 
ou o tecido não é guardado em um baú ou caixa, de modo algum 
eles os pouparão por causa de banquetes especiais a eles 
oferecidos. Mas em vão homens miseráveis fazem predições 
do futuro, como se estando, no início do ano, alimentado e 
feliz de todas as maneiras, assim será por todo o ano. 
Todas essas observâncias de pagãos são engendradas por 
artifícios dos demônios (MARTIN DE BRAGA, 1990, 148). 

 

No fragmento acima podemos observar a estreita vinculação 

dos ratos e mariposas como seres que poderiam poupar ou arruinar 

as colheitas, bem como o estoque de alimentos. Portanto, era 

necessário realizar festividades em homenagem a essas criaturas 

adorando-as como se fossem próprios deuses. Os dias de culto 

direcionados a esses animais, que geralmente eram realizados em 

janeiro e recebiam o nome de paganalia, davam confiança ao 

camponês de que seu sustento estaria assegurado por todo ano. 

 

c) Astrologia e superstições. 

A lua também era a protagonista de importantes rituais 

festivos na Galiza. José Maria Blazquez (1977, p.453) narra um 

antigo culto galego em homenagem a lua cujos traços ainda se fazem 

presentes em algumas localidades. O autor diz que nas noites de 

lua cheia os aldeões saiam de suas casas para aproveitar a luz 

fornecida por este satélite. O acontecimento era tão popular que 

festas e homenagens à lua eram realizadas enquanto esta fase se 

prolongasse. Homens e mulheres dançavam e cantavam ao som de 

instrumentos musicais, sendo que ao término de cada canção as 

pessoas reverenciavam a lua com uma genuflexão e gritos. As 

homenagens estendiam-se pela noite e geralmente eram regadas a 

muita bebida BLAZQUEZ, 1977, p.453). As adorações a este elemento 

natural não se limitavam apenas às festividades. Nas situações em 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  480 

que a lua era acometida por um eclipse os galegos tão logo se 

dispunham a “ajudá-la”, interpretando seu escurecimento como um 

ataque de monstros misteriosos. Giordano (1983, p.65) nos conta 

que as pessoas se dirigiam às praças ou estradas tocando 

instrumentos ou materiais que gerassem um som alto; os gritos 

também se faziam presentes e até mesmo flechas eram disparadas 

contra a lua a fim de afugentar o motivo que provocava a alteração 

de seu estado normal. Esta proteção e reverência pode estar 

relacionada não somente ao fato deste elemento ser entendido como 

mágico por possuir propriedades benéficas em diversas situações, 

mas pelo medo coletivo em relação as noites. Como retratamos 

anteriormente, as pessoas acreditavam que os maus espíritos 

vagavam a noite fazendo vítimas, e a luz da lua era uma garantia de 

claridade e segurança diante dos perigos eminentes.  

Os cultos direcionados ao Sol eram mais frequentemente 

praticados no centro da Península, portanto encontramos raras 

referências a ele em nossas leituras mais direcionadas a porção 

setentrional. Excetuando estas informações, Jesus Rodriguez 

López (1948, p.172) nos conta que após os eclipses solares na 

Galiza os camponeses desprezavam o leite fresco recolhido no dia 

e evitavam colher verduras por acreditarem que as mesmas seriam 

prejudiciais ao ser humano após o fenômeno. Outra importante 

informação acerca dos cultos solares é esclarecida por Giordano 

(1983, p.65) que comenta brevemente sobre uma adaptação efetuada 

pelo cristianismo. O autor explica que o vinte e cinco de dezembro 

representava, entre os povos pagãos, o nascimento do deus Sol 

(solstício de inverno). Desta forma, a simbologia da luz e a 

popularidade em torno desta festividade acabou sendo aproveitada 

para a fixação da data do nascimento de Cristo neste mesmo dia, 

facilitando a integração entre cristãos e não cristãos que se 

reuniriam para celebrar datas com equivalente importância 

religiosa.  
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 A prática das superstições constituía-se como elementos 

extremamente ativos na sociedade galega. Cotidianamente estas 

eram empregadas para diferentes funções, mas que geralmente 

atuavam no auxílio de problemas que afligiam o ser humano e seu 

entorno. Muitas delas são praticadas na Galiza atualmente, 

estando presentes também em nossa sociedade. A preparação das 

festas das Calendas que marcavam o início do ano, é um claro 

exemplo de festividade envolto em uma atmosfera mágica permeado 

por inúmeras superstições que se estendiam desde a véspera do ano 

novo até a noite do primeiro dia de janeiro, porém tal costume 

também fora criticado pelo bispo de Braga:  

 

O erro também engana os ignorantes, que pensam que as 
calendas de janeiro são o começo do ano, o que é totalmente 
falso. Visto que, como dizem as Sagradas Escrituras, o 
oitavo dia antes das calendas de abril [25 de março], no 
equinócio, foi instituído como o início do primeiro ano 
(MARTIN DE BRAGA, 1990, p.148). 

 

  Atualmente ainda adornamos nossas mesas para a ceia com 

fartura de comidas e bebidas, assim como os galegos de outrora 

faziam. Tal costume estava ligado a superstição de que uma mesa 

farta no início do ano era garantia de boas colheitas e 

provimentos ao longo dos meses, onde a carestia não encontraria 

espaço (CLOLS, 1981, p.68).  

 Na manhã do primeiro dia do ano, os ritos supersticiosos 

continuavam. Os galegos saiam de suas casas ao amanhecer para 

adorná-las com ramos de laurel. Esta prática estendia-se entre os 

comerciantes e artesãos, que enfeitavam seus respectivos locais 

de trabalho a fim de trazer prosperidade a suas vidas e seu 

negócio, eliminando de suas casas qualquer vestígio de mal 

agouro. Neste mesmo dia era costume a observação do voo das aves 

ou o comportamento de outros animais com o intuito de reconhecer 

algum sinal que revelasse acontecimentos bons ou ruins ao longo 

do ano que se iniciava, prática também condenada no sermão 

(MARTIN DE BRAGA, 1990, p.148). 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  482 

 Outro tipo de superstição ainda praticado por nós consiste 

na crença de que o lado direito estaria relacionado a sorte, ao 

contrário do esquerdo. Este último estava atrelado às forças 

malignas, sendo que seu uso em determinadas ocasiões deveria ser 

evitado. Jesus Rodriguez Lopez (1948, p.172) afirma que os 

galegos acreditavam que ao sair de casa para qualquer tipo de 

afazer era preciso tomar o cuidado em colocar primeiro o pé 

direito fora do umbral e não o esquerdo, evitando alguma desgraça 

ao longo do dia. 

 Os dias da semana também eram utilizados para o cumprimento 

de algumas superstições. Martinho de Braga (1990, 16) aponta o 

fato dos galegos escolherem dias específicos para viajar ou até 

mesmo casar. Os matrimônios ocorriam geralmente às sextas-

feiras, pois este dia era dedicado a Vênus. Rosário Jove Clols 

(1981, p.73) nos informa que tal costume não persistiu na Galiza 

dos dias atuais. Em uma tentativa de extirpar esta crença pagã, a 

Igreja passou a proibir a feitura destas cerimônias às sextas-

feiras atribuindo este dia a mal agouro, enfraquecendo, assim, o 

culto a esta deusa. Acreditava-se ainda que os matrimônios 

realizados às terças revelavam uma união indesejada.  

 Jesus Rodriguez López (1948, p.115) enumera outras 

superstições galegas praticadas até os dias atuais, cujas 

funções seriam responsáveis pela resolução de inúmeros 

problemas: para a cura da epilepsia, por exemplo, o enfermo 

deveria beber as cinzas de sua camisa que fora queimada. Já nos 

partos, era comum posicionar um dente de porco entre os seios da 

mulher para que o bebê nascesse sem dificuldades ou ainda se 

colocava a chave de casa embaixo da almofada utilizada pela 

futura mãe. Se uma criança desenvolvesse raquitismo bastava 

queimar uma mecha de seu cabelo em uma encruzilhada durante a lua 

cheia. Já para os casos de raiva ocasionada pela mordida de cães, 

bastava recorrer as bezoares, pedras encontradas nos intestinos 

de animais. Sobre a menstruação, as moças neste estado não 
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deveriam entrar em adegas, pois corria-se o risco de o vinho ficar 

amargo.  

 

Conclusões 

O “problema” do paganismo ainda vai perdurar por um longo 

período no medievo. Apesar da intensa relação entre a Monarquia 

sueva e a Igreja em busca da unidade, tais crenças continuariam a 

ser praticadas com intensidade não somente na Galiza, mas em 

muitas partes da Europa. De fato, isto constituiu-se como o 

grande desafio enfrentado pela Igreja no período e tampouco a 

interferência ou o exemplo dos monarcas suevos contribuiria de 

maneira considerável para que este problema fosse sanado de forma 

completa. A continuidade destas crenças revela a íntima relação 

estabelecida entre homem e ambiente desde tempos pré-históricos. 

A natureza, que garante a sobrevivência, torna-se palco de 

inúmeros cultos com finalidades diversas, o que atesta a 

identidade do homem com os espaços considerados por ele como 

sagrados. 

O estranhamento que o catolicismo causava, com seu 

cerimonial e preceitos diferenciados, não se mostrava atrativa 

para os novos crentes já batizados e tampouco para os fiéis em 

potencial. Parece-nos que um obstáculo instransponível estava 

situado entre o ordo clericorum e o ordo laicorum que ocupavam 

lugares distintos dentro das igrejas. Não havia a proximidade que 

os cultos de outrora proporcionavam; a sociabilidade era 

restrita e a alegria de muitas festividades pagãs foi 

substituída. A visão de mundo que o catolicismo buscou disseminar 

excluía por completo a simbologia cultivada pelos “rústicos” até 

então. Deus aparecia como o grande criador do Universo, cabendo 

exclusivamente a ele o controle sobre suas invenções. Tal fato 

configurou-se como um problema para os pagãos, pois muitos 

rituais antigos promoviam uma ação direta dos homens com a 

natureza, a fim de controlar fenômenos como pragas, temporais, 
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secas, etc. Deus não só condenava as crenças, mas tirava também a 

autonomia de seus praticantes. No catolicismo as cerimônias não 

promovem a participação direta do crente a todo momento, como 

acontecia na antiga religiosidade, o que relega a estes algumas 

funções que permitem uma ínfima atuação na Igreja, tais como 

repetir preces, ficar sentado ou fazer silêncio. Era preciso 

lembrar aos novos fiéis que o protagonista da religião era Deus e 

seguir as etapas deste cerimonial os aproximaria desta divindade 

suprema. Vemos, portanto, que não existia entre a antiga 

religiosidade e o catolicismo pontos de identificação que 

pudessem deixar os adeptos destas antigas crenças mais 

confortáveis perante a nova religião que tentava se impor. O 

projeto da Igreja objetivava ser dominante, enquanto a 

religiosidade só pretendia ser útil aos seus seguidores, 

fornecendo a espiritualidade necessária para viverem em harmonia 

com eles mesmos e com a natureza, provedora de seu sustento.   
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De Draconibus: O Dragão em Bestiários Medievais Ingleses 

Tiago de Oliveira Veloso Silva - UnB 

Maria Eurydice Barros Ribeiro - UnB (Orientadora) 

 
A presente comunicação é o resultado de uma pesquisa preliminar 
de um projeto de mestrado iniciado na Universidade de Brasília 
(UnB). Proponho neste trabalho analisar as diferentes 
representações imagéticas do dragão em bestiários ingleses entre 
os séculos XII e XIV. Os bestiários são: Harley Ms. 3244, Harley 
Ms. 4751, Morgan Ms. 890, Aberdeen Ms. 24, Cambridge Ms. 053 e Ms. 
Douce 88, e todos fazem parte da segunda família de bestiários de 
acordo com a organização feita por Florence McCulloch. Será feita 
uma análise comparativa da representação imagética do dragão, 
levando em consideração sua forma, cor e interação com outras 
personagens. O dragão do bestiário Harley Ms. 3244 mostra ser 
singular em sua forma de representação, aparecendo sozinho na 
iluminura em uma posição diagonal. Este é o único dragão dos 
analisados que é iluminado com duas tríades de asas, quatro patas 
e solta fogo pela boca, o mais próximo deste é o bestiário Ms. 
Douce 88. Esta análise procura identificar e diferenciar as 
várias formas de representação do dragão em bestiários, e 
entender os diversos recursos imagéticos e alegóricos utilizados 
em sua representação. Nos aprofundaremos aqui na especial 
relação simbólica entre o dragão e o elefante, que aparece de 
forma central em pelo menos dois dos manuscritos, assim como na 
alegoria do fogo do dragão, relacionando-o com simbolismos 
punitivos e purificadores. 

 

Palavras-Chave: Dragão, Bestiário, Alegorias, Narrativas. 
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De Draconibus: O Dragão em Bestiários Medievais Ingleses 

 
Introdução 
 

O bestiário, um manual de doutrina cristã bastante 

produzido durante a Alta Idade Média, possui um conteúdo amplo, 

onde são representados vários animais, plantas e minerais, mas 

que tem seu foco na descrição de bestas. Uma descrição bem 

definida dos bestiários nos é fornecida por Willene B. Clark e 

Meredith McMunn, onde se lê: 

 

The bestiaries, or books of beasts, are collections of 
animal descriptions and lore, both real and fantastic, 
wich are interpreted as spiritual or moral lessons and 
often provided with illustrations.

173
 

 

Os bestiários derivam do Physiologus, um manuscrito que 

provavelmente foi escrito em Alexandria por volta do século II174. 

Traduzido em várias línguas175, a influência do Physiologus, 

especialmente através dos bestiários e aviários, fica atrás 

apenas da Bíblia176. Utilizando alegorias para lições morais, o 

bestiário medieval se mostrou um desenvolvimento do clássico 

Physiologus que tendia a focar em questões teológicas177. As 

razões por trás do grande desenvolvimento medieval do bestiário 

(e aviário, um outro tipo de bestiário com representações 

exclusivas de aves) são amplamente discutidos por Clark178 179 e 

                                                           
173

 CLARK, Willene B., McMUNN, Meradith T. (eds.). Beasts and birds of the 
Middle Ages: the bestiary and its legacy. Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 1989, p. 1. 
174

 Mermier, Guy R. The Phoenix: Its Nature and Its Place in the Tradition of the 
Physiologus. In: CLARK, Willene B.; McMUNN, Meradith T. (eds.). Beasts and 
Birds of the Middle Ages: The Bestiary and Its Legacy, Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1989, p. 69. 
175

 CLARK, Willene B., McMUNN, Meradith T. (eds.). op., cit., p. 2. 
176

 MERMIER, Guy R. op., cit., p. 70. 
177

 CLARK, Willene B., McMUNN, Meradith T. (eds.). op., cit., p. 3. 
178

 FOUILLOY, Hugh of. trad., ed., Willene B. Clark. The Medieval book of birds: 
Hugh of Fouilloy's Aviarium. Binghamton: Medieval & Renaissance Texts & 
Studies, 1992. 
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Muratova180, mas podemos afirmar que o padrão textual e 

iconográfico estabelecido pelo Physiologus, e mais tarde seguido 

pelos bestiários, sem dúvida impactou a sociedade medieval, 

especialmente visualmente, assim como sugere Rowland em The Art 

of Memory and the Bestiary181 . 

Apesar de já estudados de forma esparsa, os bestiários se 

tornaram uma importante fonte de estudo quando em 1928 Montague 

Rhodes James publicou uma proposta de divisão dos bestiários em 

famílias em seu livro The Bestiary182. Retornando a este estudo 

que se propõe a dividir os bestiários em famílias, Florence 

McCulloch publicou em 1962 uma importante pesquisa sobre os 

bestiários183 intitulada Mediaeval Latin and French 

Bestiaries184, onde revisou as divisões familiares de James, 

definições estas que são utilizadas no estudo atual dos 

bestiários. 

O presente estudo detém-se no estudo de alguns bestiários da 

segunda família, e por isso devemos em primeiro lugar entender 

qual a metodologia empregada por McCulloch, que agrupou 26 

manuscritos sob o mesmo parâmetro. Os manuscritos da segunda 

família se diferenciam de outras por possuírem uma grande 

influência do trabalho de Isidoro e seus incipit serem 

similares185, e, além disso, possuem uma forma organização 

                                                                                                                                                                          
179

 CLARK, Willene B. The illustrated medieval aviary and the lay-brotherhood. 
Gesta, v. 21, n. 1, p. 63-74, 1982. 
180

 MURATOVA, Xenia. Workshop Methods in English Late Twelfth-Century 
Illumination and the Production of Luxury Bestiaries. In: CLARK, Willene B.; 
McMUNN, Meradith T. (eds.). Beasts and Birds of the Middle Ages: The Bestiary 
and Its Legacy, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989, p. 53-
68. 
181

 ROWLAND, Beryl. The Art of Memory and the Bestiary.  In: CLARK, Willene B.; 
McMUNN, Meradith T. (eds.). Beasts and Birds of the Middle Ages: The Bestiary 
and Its Legacy, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989, p. 12-
25. 
182

 JAMES, M. R. The Bestiary, Roxburghe Club, London: Oxford University Press, 
1928. 
183

 É importante notar que McCulloch limitou seu estudo à bestiários 
iluminados, desconsiderando assim aqueles sem iluminuras.  
184

 McCULLOCH, Florence. Mediaeval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1962. 
185

 McCulloch diz que existem dois tipos de incipit possíveis nos bestiários da 
segunda família, para mais informações ver: McCULLOCH, Florence, op. Cit., p. 
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textual característica, contando com mais ou menos 108 divisões. 

McCulloch sub-divide a segunda família em dois grupos, aqueles 

que se relacionam iconograficamente e aqueles que não. Este 

estudo permitirá analisar algumas das diferentes representações 

imagéticas apontadas por McCulloch, restringindo-se a alguns 

manuscritos e abordando exclusivamente a figura do dragão. Além 

disso, poderemos, a partir da análise simbólica imagética, 

abordar a questão das narrativas visuais das iluminuras e 

discorrer sobre sua importância em um contexto medieval. 

Diferenças na forma de representação podem indicar os diferentes 

recursos imagéticos empregados na forma de doutrinação cristã a 

partir da alegoria. Pastoureau186 diz que a iluminura e o texto do 

bestiário não se dissociam, e devem estar conectados, no entanto, 

devemos nos questionar sobre o que faz com que os iluminadores 

escolham partes diferentes do texto para representar. Supondo 

que a imagem ocupa uma função similar ao texto, a da comunicação e 

transmissão de um conteúdo, pode-se sugerir que ao definir um 

padrão imagético a ser seguido, o iluminador também decide qual 

mensagem será transmitida por ela. Devemos considerar, é claro, 

que algumas das iluminuras era copiadas de modelos pré-

existentes, seguindo assim uma tradição imagética, no entanto, 

um padrão imagético e seus desviantes nos apontam modelos 

dominantes e preteridos, e, portanto, narrativas predominantes 

dentro do discurso moralizante cristão medieval presente nos 

bestiários. A análise das narrativas imagéticas do dragão 

presentes em alguns dos bestiários da segunda família nos 

permitirá observar melhor esta relação entre texto e imagem. 

Os bestiários abordados são Harley Ms. 3244, Harley Ms. 

4751, Morgan Ms. 890, Aberdeen Ms. 24, Cambridge Ms. 053 e Ms. 

Douce 88. O primeiro, Harley 3244187, possui 36 fólios se encontra 

na British Library(Londres) e estima-se que foi feito entre 1236-

                                                                                                                                                                          
35. 
186

 PASTOUREAU, Michel. Bestiaires du Moyen âge. Seuil, 2011, p. 34. 
187

 http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_3244 

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Harley_MS_3244
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1250. O segundo, Harley Ms. 4751188, conta com 69 fólios e se 

encontra também na British Library (Londres), e estima-se que foi 

produzido entre 1225-1250. O terceiro, Morgan Ms. 890189, possui 

18 fólios e se encontra na Morgan Library e acredita-se que tenha 

sido feito por entre 1325 e 1350 em North Yorkshire, Inglaterra. O 

quarto manuscrito, Aberdeen Ms. 24190, possui 103 fólios e se 

encontra na biblioteca da Universidade de Aberdeen  e presume-se 

que foi feito no final do século XII191. O quinto, Cambridge Ms. 

053192, possui 11 fólios e se encontra em Cambridge, Corpus 

Christi College estima-se que tenha sido produzido no começo do 

século XIV. O sexto, e último, é o manuscrito Bodley Ms. Douce 

88193, que conta com 24 fólios e está localizado na Bodleian 

Library, e acredita que tenha sido feito no final do século XIII. 

 
O Dragão nos Bestiários 

 
O dragão, criatura que para nós é mitológica, já habitou o 

imaginário humano por muitos tempo e em diversas localidades, 

como na China. Durante o medievo europeu, não foi diferente, 

sendo representado em diversos suportes, como pintura, 

arquitetura e literatura. É encontrado na Bíblia, em particular 

no Apocalipse194, na hagiografia de são Jorge, no épico de 

Beowulf, e outras literaturas, como o circulo arturiano e Tristão 

e Isolda. Sua representação no bestiário se destaca justamente 

pelo caráter do manuscrito, de descrição e moralização das 

bestas, diferenciando-se de outras formas de representação onde 

sua alegoria é um pouco mais velada. 
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http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=8797 
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 MURATOVA, Xenia. op., cit., 1989, p. 53. 
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http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/view/all/what/MS.%20Do
uce%2088/when/13th%20century,%20end?os=0&pgs=50 
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 A BÍBLIA, Apocalipse. Trad. João Ferreira de Almeida. Rio de Janeiro: King 
Cross Publicações, 2008. 
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 Apesar de ter sido concebido anteriormente ao medievo195, o 

dragão se desenvolveu no imaginário cristão medieval como parte 

do gênero das serpentes, sendo normalmente representado com uma 

face alongada, dentes afiados e orelhas pontudas, se 

assemelhando com um lupino. Seu corpo é bastante alongado, 

especialmente sua cauda, ponto de interesse para a descrição 

medieval, e conta com um ou dois pares de patas e um ou mais pares 

de asas. Não é estranha sua representação possuindo patas e asas, 

grande parte das serpentes foram representadas da mesma forma nos 

bestiários (Fig. 1), como podemos observar na figura abaixo. 

 

  

Fig. 1, “Boas” Aberdeen Bestiary Ms. 24, f. 69r 

 

 Entre as bestas que ocupam os fólios dos bestiários, o 

dragão, objeto deste estudo, ocupa uma posição particular. 

Divide com alguns animais o que podemos chamar de exclusividade 

moral, apresentando uma alegoria única que se restringe no campo 

positivo ou negativo. Esta função de exclusividade moral é 

dividido com animais como a pomba, enquanto a grande maioria dos 

outros animais representados no bestiário possui o que podemos 

chamar de alegorias multifacetadas, simbolizando tanto coisas 

positivas quanto negativas. A exclusividade moral simbólica é 

reservada à poucos animais, e, portanto, podemos presumir que os 

mesmos possuem importância ímpar nas alegorias cristãs 
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 Ver: KIESSLING, Nicolas K. Antecedents of the medieval dragon in sacred 
history. Journal of Biblical Literature, v. 89, n. 2, p. 167-177, 1970. Ver 
também: GILL, Margaret. The Minoan Dragon. Bulletin of the Institute of 
Classical Studies, v. 10, n. 1, p. 1-12, 1963. 
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medievais, sendo este o caso da pomba e também do dragão. Enquanto 

a primeira remete-se ao cristão e ao Espírito Santo, o dragão é o 

inverso, seu inimigo, representando o Diabo. Inimigo não só da 

pomba, aparece também nos tratados da pantera, do elefante e da 

árvore Peridens como antagonista. Sua relação com o Diabo, e com 

as serpentes, é explicada no próprio texto dos bestiários196, 

“Cave quantum potes ne extra domum foris inveniaris, et 

comprehendat te ille draco serpens antiquus et devoret 

te[...]”197 198. 

 Mesmo dentro do gênero das serpentes, o dragão possui 

diferentes formas de representação imagética ao longo da Idade 

Média, se diferenciando mesmo entre manuscritos de épocas 

próximas. Os seis manuscritos escolhidos para análise foram 

feitos entre o final do século XII e o começo do século XIV, 

possuindo uma diferença cronológica estimada em um máximo de mais 

ou menos 150 anos. 

A partir das diferenças imagéticas apontadas por Culloch em 

sua classificação da segunda família, podemos dividir os seis 

bestiários escolhidos em dois grupos, onde o grupo 1 segue um 

modelo, e o grupo 2 conta com os desviantes. Os bestiários do 

grupo 1 são Aberdeen Ms. 24 (Fig. 2) e Harley Ms. 4751 (Fig. 3), 

onde o dragão está enrolado em um elefante. Esta representação é o 

modelo que não só está de acordo com o texto, mas é mais recorrente 

nos bestiários da segunda família. No grupo 2 encontram-se os 

bestiários Cambridge Ms. 053, Harley Ms. 3244, Ms. Douce 88 e 
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 Como foram utilizados apenas bestiários da segunda família nesta análise, o 
texto analisado também se restringe aos bestiários de segunda família. O texto 
base utilizado é do bestiário de Aberdeen Ms. 24 pois é o manuscrito cujo texto 
está disponível por completo e em excelente qualidade para análise digital. 
Apesar dos textos de diferentes bestiários da mesma família apresentarem 
diferenças, são similares o suficiente para o uso de um ‘base’, e todos têm a 
mesma grande influência dos textos de Isidoro. Ver: McCULLOCH, Florence. 
Mediaeval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1962, p. 35. 
197

 Aberdeen Bestiary Ms. 24, Aberdeen University Library, UK, fólio 65v. 
198

 Trad. “Be as careful as you can that you are not caught outside the doors of 
that house, that the dragon, the serpent of old, does not seize you and devour 
you[...].”. Tradução para o inglês fornecida pelo site da Universidade de 
Aberdeen. 
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Morgan Ms. 890, onde as representações imagéticas do dragão se 

diferenciam do grupo 1 e também entre si. 

Grupo 1 

 Podemos observar na iluminura do bestiário de Aberdeen 

(Fig. 2) e na do manuscrito Harley Ms. 4751 (Fig. 3) que um mesmo 

motivo se repete, onde o dragão está entrelaçado com o elefante. 

Tal representação segue a relação texto-imagem defendida pela 

análise de Pastoureau199, mas antes devemos identificar as 

diferenças entre as duas iluminuras. 

 As maiores diferenças entre ambas, além da clara variação 

estilística, são as cores, a posição do rabo, e o elefante. No 

bestiário de Aberdeen (Fig. 2), o dragão possui o corpo azul, asas 

laranjas e vermelhas, e a cabeça vermelha. O fundo da iluminura é 

dourado, indicando a riqueza do monastério e do proprietário do 

manuscrito. A abundância da cor azul, normalmente mais cara que 

as outras (especialmente se for feita do mineral lápis-lazuli) 

corrobora ainda mais para crer que o mesmo foi produzido em um 

mosteiro rico. Na segunda iluminura, do manuscrito Harley Ms. 

4751 (Fig. 3), o dragão é listrado, alternando entre a cor 

vermelha e branca, e suas asas são esverdeadas. O fundo da 

iluminura conta com um fundo verde e um círculo vermelho, 

centralizando e evidenciando ainda mais o dragão e seu ataque. 

Esta é uma iluminura mais modesta que a anterior justamente pela 

não utilização do ouro ou da cor azul, usando cores mais comuns. 
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 PASTOUREAU, Michel. op. cit., p. 34. 
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Fig. 2, Aberdeen Bestiary “Dragão”, f. 65v 

 

 
Fig. 3, Harley Ms. 4751 “Dragão”, f. 58v 

 

A segunda principal diferença entre ambas iluminuras do 

dragão é seu rabo, onde na figura 2 está enrolado na perna do 

elefante, como se o derrubasse por este ângulo, enquanto na 

figura 3 o dragão não se enrola na pata do elefante. A terceira e 

última diferença é a ausência de presas no elefante de Aberdeen, e 

a presença da mesma na iluminura do Harley Ms. 4751.  

 Apesar das diferenças, o padrão imagético de ambas 

iluminuras se mantêm o mesmo, um dragão que ataca um elefante ao 

se enrolar no mesmo. Tal iluminura está relacionada com o texto, 

seguindo o que Pastoureau e Muratova200 dizem sobre a relação 

texto e imagem. A iluminura refere-se à relação entre o dragão e o 

elefante, citados no tratado de ambos, onde o dragão procura 
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 MURATOVA, Xenia. Animal Symbolism and Its Interpretations in the Pictorial 
Programmes of the Illuminated Bestiaries. IKON, v. 2, 2009, p. 237. 
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derrubar o elefante ao colocar sua cauda no caminho do animal que 

segue para seu local de reprodução. É dito ainda, neste caso no 

tratado do elefante, que quando no chão, um elefante não consegue 

se levantar sozinho, apenas com a ajuda de um elefante jovem. O 

texto também traz a informação que o dragão é inimigo do elefante, 

e que se queimados alguns ossos e cabelos de um elefante jovem, 

nenhum mal irá chegar perto, nem mesmo um dragão. 

 Esta parte previamente descrita é a que não foi moralizada, 

e consta não só ambos bestiários, mas também em outros da segunda 

família. Quando moralizada, o elefante assume o papel do cristão, 

o pequeno elefante de Jesus, e o dragão do Diabo. Esta relação 

entre ambos é narrada de forma imagética, além da textual, na 

figura do dragão atacando o elefante, quando seguindo o modelo do 

grupo 1, e também, em alguns casos, na iluminura do elefante, como 

podemos observar na figura 8. 

 É possível presumir qual a narrativa da iluminura e seu 

propósito: a imagem visual de um dragão, análogo ao Diabo não só 

em bestiários mas também na bíblia, derrubando um elefante, o 

cristão,  com a força de sua cauda, o pecado. A mensagem é 

suficientemente clara, alerta aos pecados que o Diabo coloca no 

caminho do cristão ao Paraíso. 

 Mais sobre esta relação é trabalhada por George Druce201, que 

observa a relação entre ambos animais em um maior número de 

manuscritos e também em outros suportes,como a arquitetura, e 

trata do elefante em outros locais como a Índia. Cronin Grover 

Jr.202 também trata desta conexão entre elefantes e dragões, 

focando principalmente na questão da fogueira da festa de São 

João como descrito por John Mirk e sua relação com a queima de 

ossos e cabelos de elefante. Apesar de podermos identificar qual 

a narrativa simbólica presente em ambas iluminuras analisadas, 

os estudos sobre relação entre o elefante e o dragão ainda são 
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 Druce, George C. The elephant in medieval legend and art. Archaeological 
Journal, v. 76, n. 1, p. 1-73, 1919. 
202

 CRONIN, Grover. John Mirk on bonfires, elephants and dragons. Modern 
Language Notes, v. 57, n. 2, p. 113-116, 1942. 
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poucos, e em geral bastante antigos. 

 

Grupo 2 

 No segundo grupo dos bestiários selecionados, estão aqueles 

que não seguem o padrão do grupo 1, onde o dragão ataca o elefante. 

Com representações variando entre a simples iluminura de um 

dragão em Cambridge Ms. 053, dragões soltando fogo pela boca nos 

manuscritos Harley Ms. 3244 e Ms. Douce 88, e uma iluminura sem 

coloração e de difícil análise simbólica no Morgan Ms. 890. 

Apesar de se mostrar maior nesta seleção, o grupo 2 é diferente do 

primeiro por não contar com um modelo padrão dominante, onde 

podemos englobar todas aquelas representações que são desviantes 

do 1, que é mais comum em bestiários da segunda família, assim 

como é a do elefante, em seu tratado, com um ‘castelo’ em suas 

costas. 

Abordando primeiramente as semelhanças entre os quatro 

manuscritos, já que são bastante diferentes, podemos apontar que 

os dragões são representados de forma muito semelhante, com 

grandes orelhas pontudas, rosto lupino, grandes caudas e asas. O 

número de patas e asas se diferencia apenas no Harley ms. 3244, e 

há asas diferente do padrão (com penas) no Morgan Ms. 890 e Harley 

Ms. 3244. Outra semelhança é a recorrência da cor vermelha, seja 

no animal ou no fundo da iluminura. 

Começando nossa análise pelo dragão do manuscrito Cambridge 

Ms. 053 (Fig. 4), a besta se encontra virada para a direita com sua 

boca aberta e sem dentes visíveis. Seu corpo exibe a cor azul, sua 

cabeça e asa foram iluminadas com a cor marrom. Sua pata exibe 

dedos diferentes dos demais e possui também uma espécie de pelo na 

parte de baixo da cabeça. O fundo da iluminura é vermelho, 

decorado com pontos brancos geometricamente divididos que cobrem 

a totalidade do plano. Há uma caixa que emoldura a iluminura com a 

cor amarela, pode ser que seja ouro, mas a qualidade da imagem 

digital nos leva a crer que não seja ouro. 
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Fig. 4, Cambridge Ms. 053, “Dragão”, f. 204v 

 

 

A imagem não oferece muita margem para análise como as 

outras, está ligada ao texto mas não retrata nenhuma das 

passagens em que o dragão é citado, muito menos de seu tratado. 

Podemos apontar que sua cauda enrolada indica sua extensão, e 

consequentemente o alcance do Diabo e do pecado. Outro fator 

importante é a coloração vermelha como funda da iluminura, pode-

se associar a cor vermelha, em conjunto com a figura do dragão, 

com o fogo e o inferno. 

O segundo manuscrito, Harley Ms. 3244 (Fig. 5), apresenta a 

maior e mais complexa iluminura dentre os seis bestiários. Seu 

tamanho e diagramação correspondente do texto podem indicar que a 

iluminura foi previamente combinada entre escriba e 

iluminador203. O dragão é completamente vermelho, com exceção de 

quatro de seus seis asas, sendo elas iluminadas com as cores verde 

e amarelo-claro, asas cujo estilo não apresenta penas aparentes, 

mais próximas das asas de morcegos. Outra peculiaridade desta 

iluminura é a representação do dragão com quatro patas e não o 

usual de duas. Seu rabo é bem grande e conta com membranas para 

estabilizar o vôo. Sua forma é muito mais reptiliana que as 

anteriores, deixando o dragão com um aspecto que só será adotado 

mais tarde204, que chega até nossas representações 

contemporâneas. 

 

                                                           
203

 CLARK, Willene B. A medieval book of beasts: the second-family bestiary: 
commentary, art, text and translation. Suffolk: Boydell Press, p. 79, 2006. 
204

 Observa-se o dragão com quatro patas em algumas iluminuras e pinturas 
medievais tardias. 
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Fig. 5, Harley Ms. 3244, “Dragão” f. 59r 

  
Podemos novamente relacionar a cor vermelha do dragão com o 

inferno, mas o que chama atenção nesta iluminura é , além de seu 

tamanho, o fogo que o mesmo solta pela boca. Apesar do texto não 

dizer abertamente que o dragão possui a capacidade de soltar 

fogo, diz que ilumina os céus ao sair das profundezas. Esta 

característica é moralizada e relacionada com o Diabo. Logo, ao 

representar o dragão com o fogo, faz-se uma referência direta ao 

Diabo. 

O terceiro bestiário do grupo é o Ms. Douce 88 (fig. 6). 

Apresenta um dragão sem coloração, com uma grande asa com penas 

visíveis, penas que lembram a de uma ave, rabo longo com penas no 

início e serpentiforme no final, e cabeça com uma espécie de 

cabelo no topo. Esta representação é bastante curiosa pois 

aproxima o dragão às aves, sendo o oposto, em suas 

características físicas, ao Harley Ms. 3244. O fundo da iluminura 

é vermelho rubro, a coloração vermelha mais forte das que foram 

apresentadas nos seis bestiários. 
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Fig. 6, Ms. Douce 88, “Dragão” f. 22v 

 

 Nesta iluminura, o dragão também solta fogo, assim como o do 

manuscrito Harley Ms. 3244, e sua simbologia está atrelada ao 

mesmo motivo, o Diabo. O fogo também possui uma simbologia 

múltipla, como veremos a frente. 

O último e mais distinto entre os quatro é o Morgan Ms. 890 

(Fig. 7), onde percebemos imediatamente a ausência de cores. Tal 

discrepância pode ser explicada pela proveniência do manuscrito, 

que provavelmente foi feito em um mosteiro da Ordem de Cister. 

Podemos observar também uma gritante diferença na forma de 

representação do elefante que, quando comparado com outras 

iluminuras, se mostra distinta. Sem suas características orelhas 

grandes, tromba e presas, o animal é representado com orelhas 

pequenas, bico de ave e corpo de mamífero, um animal múltiplo, 

cuja representação é fruto do imaginário medieval e de difícil 

identificação. O animal se difere bastante de um elefante, 

podemos ver na figura a seguir a representação do elefante em seu 

próprio tratado do manuscrito Morgan Ms. 890 (Fig. 8). Tal animal 

não é encontrado em nenhum outro tratado deste ou qualquer outro 

manuscrito dos analisados neste trabalho, tornando mais difícil 

ainda sua identificação. 
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Fig. 7, Morgan Ms. 890, “Dragão” f. 15v 

 

 

Fig. 8, Morgan Ms. 890, “Elefante” f. 2v 

 

 

 Nitidamente diferentes, esta é, dos seis manuscritos, a que 

apresenta a maior dificuldade analítica, pois segue o padrão 

visual do dragão, segue o modelo do grupo 1, onde o dragão se 

enrola no elefante, mas o animal representado não é um elefante. 

Este problema se agrava quando olhamos para o texto, que, mesmo em 

estado de conservação aquém do ideal e em formato digital, 

podemos identificar que o texto é similar ao de Aberdeen, mas não 

conta com a moralização do mesmo, terminando o texto 

identificando o lugar de origem do dragão como sendo a Etiópia e 

Índia. O texto nos preocupa pois não segue a relação texto-

imagem, o que nos leva a considerar que a imagem possua um 

discurso simbólico independente do texto, e, portanto, muito 

particular a este manuscrito. 
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 Muratova analisa em seu artigo “Animal Symbolism and Its 

Interpretations in the Pictorial Programmes of the Illuminated 

Bestiaries” algumas diferenças iconográficas como resultantes 

de um pedido específico do patrono do manuscrito205, o que pode ser 

o caso também deste manuscrito, o que faz com que sua simbologia 

seja ainda mais particular. 

 Voltando a questão do fogo do dragão, presente em dois dos 

seis bestiários, podemos supor que a iluminura possui uma 

simbologia diferente da encontrada no grupo 1, justamente por 

retratar uma passagem diferente do texto. Retomando o 

significado do dragão enrolado no elefante, vimos que 

possivelmente esta imagem propõe uma narrativa onde o Diabo 

derruba o cristão por meio do pecado, no entanto, a representação 

dragão soltando fogo possui um apelo diferente. Podemos 

identificar no texto206 a parte que é retratada:  

 

The Devil is like the dragon; he is the most monstrous 
serpent of all; he is often aroused from his cave and 
causes the air to shine because, emerging from the depths, 
he transforms himself into the angel of light and deceives 
the foolish with hopes of vainglory and worldly 
pleasure.

207
 (f. 66r) 

 

 Ao retratar tal cena, vemos que o dragão solta fogo fazendo 

com que o ar brilhe, assim como o Diabo que se transforma no anjo 

de luz, uma provável referência ao nome Lúcifer. Esta 

representação segue a relação texto-imagem, mas pode possuir 

também uma narrativa simbólica adicional. 

 Vimos, a partir do texto dos bestiários, que a relação 

análoga do Dragão é com o Diabo, e portanto o fogo representado na 

iluminura pode ser uma referência ao fogo do inferno, que pune as 

almas pecadoras, O simbolismo desta iluminura pode ser então de 

                                                           
205

 MURATOVA, Xenia. Animal Symbolism and Its Interpretations in the Pictorial 
Programmes of the Illuminated Bestiaries. IKON, v. 2, 2009, p. 241. 
206

 Novamente, será utilizado o texto do bestiário de Aberdeen. 
207

 Aberdeen Bestiary, Ms. 24, Aberdeen Library, UK, f. 66r. Esta é a tradução 
em inglês oferecida pelo próprio site da Aberdeen Library, onde o manuscrito 
se encontra. 
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caráter punitivo, ela representa o dragão, que aqui se entende 

como análogo ao Diabo, com suas chamas punitivas que queimam 

aqueles que se deixaram enganar pela falsa aparência do Diabo. 

 O fogo, no entanto, não possui um caráter simbólico apenas 

punitivos, mas também purificador. Devemos retornar à passagem 

do elefante, que diz que o fogo feito de ossos e cabelos de 

elefantes jovens afasta o mal, inclusive o dragão. Essa 

característica do fogo está relacionada com sua capacidade 

purificadora, ligada com aspectos positivos. Terje Oestigaard 

trabalha com os simbolismos da agua e do fogo em seu artigo 

Purification, Purgation and Penalty: Christian Concepts of Water 

and Fire in Heaven and Hell208, onde sugere que o uso do fogo de 

forma purificadora é de origem divina, enquanto seu uso quando 

punitivo é de origem infernal. Podemos observar a característica 

punitiva do fogo em um trecho do manuscrito Diálogo de São 

Gregório209 que trata do bispo Marcelino da cidade de Anconha. 

Marcelino foi colocado diante de um grande fogo que destruía a 

cidade e “o fogo tornou-se en si, ben come se desse a entender que 

non podia ir mais polo bispo que o embargava. (10) E assi mingou o 

fogo e non pôde mais dano fazer.”210. Nesta situação o fogo deixou 

de destruir (punir) pois não podia passar pelo bispo, cuja 

santidade imaculada impossibilitou que fosse punido. 

  

     Conclusão 

  

 Após esta pequena reflexão acerca de algumas diferenças 

iconográficas em algumas iluminuras de seis bestiários, acredito 

que possamos fazer algumas conclusões um pouco mais sólidas. Em 

primeiro lugar, observa-se que as diferenças iconográficas entre 

                                                           
208

OESTIGAARD, Terje. Purification, Purgation and Penalty: Christian Concepts 
of Water and Fire in Heaven and Hell. In: TVEDT, Terje; OESTIGAARD, Terje 
(eds.) A History of Water: Ideas of Water from Ancient Societies to the Modern 
World, Vol. III, Series I. Londres: I.B.Tauris, p. 298-323, 2006. 
209

 Diálogo de São Gregório MS. 03 OBR/BCE/UNB, Brasília. 
210

 MACHADO FILHO, Américo Venâncio Lopes. Diálogos de São Gregório: edição 
semidiplomática. 2015, p. 23. 
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alguns bestiários da segunda família, apontadas por McCulloch, 

podem ser observadas quando analisando a representação do 

dragão. Suas variadas formas e características nos levam a crer 

que sua figura varia razoavelmente quando observada por uma ótica 

temporal e espacial, mesmo que tenham sido produzidas numa mesma 

região, que neste caso é a Inglaterra. Talvez seja possível, 

partindo desta perspectiva analítica, mapear as representações 

iconográficas e identificar similitudes como resultantes de um 

possível processo medieval de dispersão e influências 

imagéticas. 

 A segunda conclusão que podemos obter a partir deste breve 

estudo é relacionado aos simbolismos e narrativas imagéticas 

presentes nas iluminuras. Em geral, as iluminuras seguem o texto, 

mas é importante que vejamos a iluminura como detentora de um 

poder narrativo tão valioso quanto o próprio texto. As escolhas e 

usos de modelos, como no caso do dragão e elefante, e fogo e 

dragão, nos indicam que haviam escolhas narrativas, ou modelos 

narrativos, que muito se diferem. Enquanto a primeira, do grupo 

1, alerta o cristão dos perigos do pecado no seu caminho ao 

Paraíso, a imagem do dragão e o fogo nos remete já à punição 

decorrente do pecado e consequentemente ida ao inferno.  

As associações, como a do elefante e do fogo com o dragão, 

necessitam de mais estudos que joguem uma luz maior na relação 

entre si, e os estudos de narrativas iconográficas também provam-

se uma ferramenta bastante útil ao historiador e historiador da 

arte, e sua análise pode se provar tão valiosa quanto a textual. 
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UM OLHAR SOBRE A CONDUTA SEXUAL DO CLERO ITALIANO NO LIMIAR DO 

MOVIMENTO REFORMADOR DO SÉCULO XI 

Roni Tomazelli – Doutorando do PPGHIS/UFES 

Prof. Dr. Sergio Alberto Feldman – UFES (Orientador) 

 

Na conjuntura histórica e religiosa do medievo ocidental, o 

controle da sexualidade prima como um dos mais polêmicos e 

significativos eixos sobre os quais a autoridade eclesiástica 

procurou exercer e consolidar sua ortodoxia. A partir do século 

XI, o ideal reformador que permeou expressiva parcela da 

instituição eclesiástica buscou estabelecer regras mais rígidas 

sobre os assuntos concernentes ao corpo e ao exercício da 

sexualidade, não apenas junto à face laica da Cristandade, como 

também, e sobretudo, em meio à esfera clerical. Na esteira do 

movimento de reforma da Igreja, o monge reformador e cardeal 

italiano Pedrão Damião (c. 1007-1072/73), em sua obra epistolar – 

e mais precisamente, no que ficou conhecido como seu Liber 

Gomorrhianus (1050) ou “Livro de Gomorra” – exorta as autoridades 

cristãs sobre o desregramento do clero italiano em relação as 

práticas sexuais. Com o auxílio dos aportes teóricos e 

metodológicos da Análise do Discurso, temos como prerrogativa 

evidenciar possíveis vieses de estudo sobre o comportamento do 

clérigos medievais frente à sexualidade e aos usos do corpo, tal 

como investigar o campo discursivo no qual se inserem defensores 

e opositores do celibato clerical – aspecto este, essencial para 

o entendimento dos novos ideais cristãos forjados a partir da 

Reforma Papal do século XI. 

 

Palavras-chave: Reforma Papal; Pedro Damião; Sexualidade. 
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UM OLHAR SOBRE A CONDUTA SEXUAL DO CLERO ITALIANO NO LIMIAR DO 

MOVIMENTO REFORMADOR DO SÉCULO XI 211 

 

Ao refletirmos acerca das questões concernentes ao corpo e à 

conduta sexual no contexto do medievo cristão ocidental, 

partimos, com relativa frequência, da suposta primazia do 

conceito de sexo como pecado e prática adversa ao campo 

religioso. Cabe, todavia, levar em consideração que até o século 

XI, o número de clérigos casados ou envolvidos em práticas de 

intercurso sexual era significativamente abundante, se 

considerarmos que o celibato clerical foi instituído e imposto 

como regra ao âmbito sacerdotal a partir da reforma eclesiástica 

do décimo primeiro século da Era Comum.  

Como bem salienta Jacques Dalarun (1990, p. 17), em seu 

estudo sobre a trajetória do eremita medieval Robert 

d’Arbrissel, no despertar do século XI, um crescente ímpeto 

reformador abalou as estruturas da cristandade. Entre os 

defensores de uma Igreja regenerada duas práticas, em especial, 

primavam como inaceitáveis: de um lado, a influência da 

aristocracia laica sobre os bens e cargos eclesiásticos; de 

outro, a incontinência dos clérigos. Em verdade, na esteira dos 

eventos mais significativos da história eclesiástica ao longo do 

período medieval, a chamada  Reforma Gregoriana ou Reforma Papal 

(1050-1150) apresenta-se como o eixo central de significativas 

mudanças nas concepções relacionadas ao controle do corpo e da 

sexualidade, em especial no que tange a conduta dos membros da 

Igreja – mudanças estas já presentes nos discursos dos primeiros 

tempos do cristianismo, mas que não tiveram condições de serem 
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efetivadas. A reforma moral do clero propiciou a readequação da 

disciplina eclesiástica ao novo momento vivenciado pela Igreja, 

permitindo, simultaneamente a definitiva distinção entre leigos 

e clérigos, tal como a sacralização destes. Em contrapartida, no 

Oriente, a recepção das novas disposições disciplinares 

eclesiásticas ocorreu de forma relativamente distinta e 

flexível. A união entre império e igreja no Oriente, e o seu 

afastamento do controle central da Sé Romana, favoreceu a 

permanência dos aspetos laicos na conduta clerical, como a 

existência de clérigos casados.    

As concepções morais cristãs ocidentais não permaneceram 

inalteradas ao longo dos quase mil anos que compreendem o período 

medieval, haja vista que o pensamento teológico é produto da 

história e que os clérigos jamais formaram um coro uníssono 

quanto às questões doutrinárias. O pensamento clerical do 

medievo, multifacetado, era interpretado, transformado e 

combatido de inúmeras maneiras pelos meios culturais, onde a 

norma não derivava apenas do ensino eclesiástico, mas de sua 

eficácia e aplicação prática (ROSSIAUD, 2006, p. 483). 

 

O CORPO E A SEXUALIDADE 

No conjunto dos elementos aterradores à manutenção da ordem 

e do verdadeiro caminho para a salvação, o corpo e a sexualidade 

ocupam os estratos mais proeminentes. As atitudes medievais em 

relação à sexualidade podem ser observadas a priori sob três 

modalidades: no plano teórico, através dos tratados 

eclesiásticos, códigos legislativos e textos médicos; no plano 

prático, por meio dos penitenciais e registros de tribunais; e no 

plano cultural, pelas expressões artísticas e literárias do 

período (RICHARDS, 1993, p. 33). Os penitenciais medievais, por 

exemplo, caracterizavam-se como manuais que forneciam modelos 

relativamente homogêneos para a conduta sexual. Segundo Rossiaud 

(2006, p. 477), a sexualidade é a mais normatizada das funções 
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humanas nas sociedades antigas, ao mesmo tempo em que tais normas 

são desenvolvidas, quase que exclusivamente, pelos homens da 

Igreja.  Ademais, é preciso ressaltar que as concepções relativas 

à moral sexual no contexto do medievo repousavam essencialmente, 

tanto na tradição eclesiástica estabelecida pelos primeiros Pais 

da Igreja quanto em premissas básicas provenientes de fontes não 

cristãs (judaicas e das advindas das religiões politeístas do 

mundo antigo), (BRUNDAGE, 2000, p. 21). O pensamento estoico, por 

exemplo, defendia a necessidade de manter o controle da 

sexualidade e que o sexo deveria destinar-se exclusivamente para 

a geração de filhos, ignorando a possibilidade de satisfação do 

prazer. As relações sexuais deveriam ser realizadas de maneira 

comedida e ordenada (BROWN, 1990, p. 28). 

Todo indivíduo é composto de uma porção material e mortal (o 

corpo) e outra imaterial e imortal (a alma), ambas criadas (esta 

por Deus, aquela com auxílio do homem por meio da reprodução). Tal 

percepção cristã medieval da alma e do corpo constitui-se em uma 

relação dinâmica/dialética e, apesar da aparente oposição, corpo 

e alma são, na tradição judaico-cristã, indissociáveis (SCHMITT, 

2006b, p. 255-258). Convém observar que a tradição eclesiástica 

gradativamente consagrou ao corpo a primazia do pecado; como o 

lugar, por excelência, das tentações e da corrupção da alma, sem, 

contudo, polarizá-los. A desvalorização do corpo, por sua vez, 

não tinha como prerrogativa a intenção de aniquilá-lo. Pelo 

contrário, ele devia ser adequadamente regrado e posto sob 

constante vigilância, haja vista que atuava como veículo de 

desvirtuamento da alma no caminho da salvação. 

Como salienta Brown (1990, p. 35), para o cristianismo dos 

primeiros tempos o corpo apresentava uma imagem ainda difusa, 

marcada pelo viés de um desejo sexual cujos contornos seriam 

adquiridos ao longo do tempo dentro dos círculos cristãos e a 

partir dos escritos dos primeiros Pais. O desejo sexual era 

simplesmente uma reação previsível frente à beleza física. 
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Segundo Schmitt (2014, p. 22-23), a partir do século V o corpo 

permeou os aspectos ideológicos e institucionais cristãos que 

influenciariam sobremaneira a Europa medieval. A partir do 

momento em que o Filho de Deus tomou forma humana, o homem tornou-

se lugar de realização do divino; assim, humano e divino 

tornaram-se indissociáveis. O dogma da Encarnação 

(originalidade do Cristianismo) legitimou a carne e a matéria. 

Apesar de a tradição ascética caracterizar o corpo como “prisão 

da alma”, ele é cada vez mais valorizado como instrumento de 

salvação. O corpo é institucionalizado. No sistema binário entre 

corpo e alma, carne e espírito, encontra-se o estreito elo entre o 

princípio carnal e o pecado. Admitido definitivamente a partir de 

Agostinho, quando se atribui a mácula do pecado original ao 

primeiros pais, o corpo e suas expressões – concupiscência e 

tentação da carne – foram instituídos como lugar do pecado, por 

excelência (SCHMITT, 2014, p. 306). 

Porém, o cristianismo medieval não se satisfaz com o 

dualismo, que tanto combateu desde os primeiros séculos. Assim, 

buscou soluções: nem o corpo nem a carne podiam ser pensados como 

absolutamente mal, nem a alma e o espírito poderiam ser vistos de 

forma completamente favorável.  A Igreja é o corpo místico de 

Cristo. E nela os clérigos ocupam lugares privilegiados.  

Uma vez que a Igreja não pode banir a sexualidade, por sua 

estreita relação com a matéria – o corpo –, ela a orienta à esfera 

do pecado, como marca de decadência e perdição; característica, 

porém, não exclusiva do cristianismo ocidental. Assim, o sexo 

torna-se antagonista do sagrado (ROSSIAUD, 2006, p. 480). Ao que 

parece, a vida e a concepção de mundo do homem medieval manifestam 

direta correlação com o ideal de pecado. Como observam Casagrande 

e Vecchio (2006, p. 337), o pecado tece a dinâmica entre o corpo e 

a alma. Ambos os elementos convivem no indivíduo sob constante 

tensão: um corpo movido pelos impulsos e um espírito 

enfraquecido, incapaz de governar sozinho o corpo em que habita.  
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Como salienta Brundage (2000, p. 26), junto ao desprezo pelo 

sexo encontrava-se a veneração da castidade, apesar de que a 

mesma nem sempre era praticada. Exaltava-se a abstinência sexual 

em detrimento do sexo por prazer e da promiscuidade. A dicotomia 

entre sexo e virtude encontrava lugar no domínio sobre si mesmo e, 

consequentemente, na recusa de qualquer prazer. Era necessário, 

pois, disciplinar o corpo; torna-lo dócil e obediente.  

 

PEDRO DAMIÃO E O MOVIMENTO REFORMADOR DO SÉCULO XI 

A partir do século VI, o ocidente observa o nascimento da 

“Roma Cristã”. A configuração espacial de Roma passa a integrar o 

arcabouço cristão, com a gradual transformação dos antigos 

espaços destinados às divindades pagãs em construções religiosas 

do Cristianismo. A Igreja, por sua vez, substitui o Estado e 

necessita de um clero que produza bons administradores para 

preencher o vácuo deixado pela antiga classe de dirigentes. Aos 

poucos, clérigos e leigos unem-se formando uma nova estrutura 

administrativa (SANFILIPPO, 2006, p. 433). Nos argumentos de 

Baschet (2006, p. 61), a Igreja cresce se utilizando das 

estruturas imperiais; as dioceses se sobrepõem aos espaços antes 

ocupados pelas cidades romanas. 

A expansão da comunidade cristã promoveu a ramificação do 

clero, dotando-o de estrutura complexa e hierárquica. A 

autoridade doutrinária e disciplinar era de responsabilidade dos 

bispos (LITTLE, 2006, p. 226). Entre os séculos V e VII, os bispos 

eram pilares incontestáveis da Igreja. Apropriaram-se das 

subjacentes estruturas urbanas e políticas romanas. Seu 

crescente prestígio incorreu na aristocratização da Igreja, 

marcada pela direta relação dos episcopados locais com famílias 

poderosas e influentes. O bispo tornou-se a principal autoridade 

urbana, em termos políticos e religiosos (BASCHET, 2006, p. 63). 

Como salienta Sanfilippo (2006, p. 436), ao final do século IX, a 

aristocracia romana, de onde provém os altos representantes da 
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hierarquia eclesiástica, galga de grande poder com a 

desestruturação do Império Carolíngio. Neste ínterim, a eleição 

papal, que, oficialmente, caberia ao clero e ao povo romano, 

torna-se uma questão privada das grandes “famílias papais”. Na 

prática, a aristocracia e o alto clero detinham o poder e a 

riqueza da Igreja romana. 

Cabe ainda considerar outro ponto de relativo significado 

para o desenvolvimento e expansão da ortodoxia cristã medieval. 

Entre os séculos VIII e XII, a Europa vivenciou o apogeu do 

monasticismo; parte integrante do tecido político, econômico e 

social do período – e não apenas dos campos religioso e 

intelectual. (LITTLE, 2006, p. 225). Originário do Oriente, o 

movimento monástico chegou ao Ocidente por volta do século V e 

constituiu-se como uma instituição totalmente nova, 

contribuindo sobremaneira para moldar os contornos do 

cristianismo ocidental. Funcionando conjuntamente à rede de 

episcopados urbanos, a fixação de monastérios em locais isolados 

favoreceu a expansão do cristianismo e sua introjeção entre as 

populações rurais. Contudo, para além de um mecanismo de 

enraizamento da cristianização, o ideal monástico, apresentou-

se como uma forma de se precaver contra as atribulações da esfera 

secular, pouco segura e estreitamente ligada às preocupações 

mundanas. Então, o monastério, lugar de estudo e oração, 

mortificação e obediência, penitência e privação, tornou-se 

refúgio do ideal ascético, pela salvação das almas, em meio a um 

mundo onde o pecado parece estar onipresente (BASCHET, 2006, p. 

65-67).  

A novidade cristã, aparente desde os séculos IV e V, foi a 

atenção voltada para as questões sexuais (como a masturbação e a 

fantasias eróticas); tal inovação concentrava-se no fato de que 

nem os autores clássicos, nem os primeiros cristãos haviam 

concedido muita importância a estes assuntos por considerá-los 

triviais. A crescente popularidade do ascetismo e do ideal 
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monástico converteu tais expressões do corpo em graves problemas 

de morais (BRUNDAGE, 2000, p 120).  

Como observa Schmitt (2006a, p. 237), o funcionamento da 

sociedade medieval era assinalado sumariamente pela distinção 

entre clérigos e leigos, confirmada nos primeiros concílios da 

Igreja, no século IV, e reafirmada no século XI, quando a alta 

hierarquia religiosa buscou estabelecer uma demarcação mais 

precisa entre as potências seculares e eclesiásticas. Esta 

diferenciação conferia a ambos os grupos estatutos jurídicos, 

formas culturais e modos de vida distintos. É preciso ressaltar, 

todavia, que tal separação não implicava rigidamente em um 

caráter de oposição. Inúmeros elementos de ambas as esferas 

culturais eram aproximados e compartilhados no cotidiano. 

Tratava-se de uma relação dinâmica, haja vista que a Igreja 

medieval não agia fora do mundo, mas sim em direta interação e 

complementaridade com a sociedade circundante, em um contínuo 

intercâmbio material e espiritual.  

O primeiro locus a anunciar oficialmente o modelo cristão de 

renúncia de toda e qualquer relação sexual, atesta Brundage 

(2000, p. 121-122), foram os cânones atribuídos ao Concílio de 

Elvira, no século IV. Ao que parece, no entanto, ainda não se 

tratava de uma imposição de celibato ao clero. Essa pretensa 

política referente ao matrimônio clerical não foi rigidamente 

disseminada, haja vista, por exemplo, a existência de “famílias 

sacerdotais”, onde filhos de eclesiásticos acabavam por 

substituir seus pais no ofício religioso, grosso modo, em uma 

relação/transmissão de poder que poderia assemelhar-se talvez a 

um modelo de hereditariedade religiosa. Em contrapartida, 

gradualmente, as autoridades eclesiásticas direcionaram seus 

esforços para o modelo celibatário, no intuito de arrefecer os 

impulsos sexuais. Aos clérigos casados, paulatinamente, foi 

aconselhado que se abstivessem de ter relações com suas esposas. 
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O Concílio de Calcedônia (451) apropriou-se parcialmente do 

modelo de castidade, autorizando apenas aos clérigos das ordens 

menores a contrair matrimônio. Nos argumentos de Brundage (2000, 

p. 122), essa concessão, apesar de ambígua, funcionava como uma 

espécie de “controle de danos”, objetivando garantir que o 

matrimônio, quando contraído, seguisse as disposições da 

ortodoxia, haja vista as ocorrências de possíveis uniões entre 

cristãos e mulheres judias, pagãs ou heréticas. De fato, por mais 

que os esforços aumentassem gradativamente, a Igreja dos 

primeiros séculos do cristianismo não logrou controlar as 

atividades sexuais do clero. Muitos ainda permaneciam casados 

sem abster-se do sexo, apesar das repreensões, pouco uniformes, 

de papas e concílios, e das penas estabelecidas, como a perda do 

cargo e a excomunhão.   

De fato, uma das características fundamentais dos clérigos 

é a questão do celibato, recomendado parcamente aos bispos e 

padres desde os primeiros séculos do cristianismo. Eram, pois, 

instigados a viver em continência sexual; o que na prática, ao 

menos até o século XI, não constituiu uma realidade concreta. 

Foi, contudo, a Reforma Gregoriana a responsável pela aplicação 

rigorosa da regra do celibato, ao enfatizar a distinção entre 

clérigos e leigos com base no critério sexual. A abnegação da 

carne, para além de um estatuto jurídico de diferenciação, 

aproximava os religiosos de Deus e, consequentemente, da graça 

divina. Como salienta SCHMITT (2006a, p. 241), o rigor imposto em 

relação a continência sexual objetivava a sacralização do clero e 

seu posicionamento acima dos demais fiéis. Em verdade, como 

observa Rossiaud (2006, p. 480), o modelo de renúncia e 

continência aos impulsos da carne confere aos clérigos uma 

autoridade moral superior em relação aos demais cristãos.  

Cabe ressaltar, contudo, que a continência se constituía 

virtude rara, reservada mais precisamente à elite clerical, 

tendo em vista que boa parte do clero secular vivia em concubinato 
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ou mesmo em matrimônio. Em regiões menos controladas pela Igreja, 

a ordenação sexual almejada pelos reformadores do século XI 

apenas efetivou-se parcialmente.   

O século XI, no que concerne aos desdobramentos da história 

eclesiástica, foi um período de renascimento religioso, 

testemunhando a transformação do papado de um instrumento de 

imperadores à uma instância autônoma (BLUM, 2012). Como observa 

Rust (2013, p. 19), uma das mais bem sucedidas concepções do 

movimento de reforma da Igreja no bojo dos estudos medievais é a 

ideia da ascensão do papado à categoria de centro difusor de uma 

nova atitude perante o mundo, assumindo as rédeas do poder frente 

a sociedade, no intuito de corrigir, rigorosa e integralmente, os 

comportamentos que violavam os preceitos do Cristianismo. De 

fato, o ímpeto reformador pretendia reordenar toda a sociedade – 

e não apenas sua parcela leiga. Em outras palavras, “todo o clero 

estava em sua mira, pois a rotina dos sacerdotes passou a ser 

vista como celeiro de práticas intoleráveis”.   

A reforma eclesiástica que perpassou a Igreja na virada do 

milênio, projetou severas considerações quanto ao comportamento 

inadequado do clero de então, com ênfase especial nas questões 

concernentes à conduta moral dos clérigos: a simonia e o 

nicolaísmo. Porém, mais que um movimento de renovação cristã, a 

Reforma Papal do século XI caracterizou-se como movimento sócio-

político em primeira instância. Nos argumentos de Brundage 

(2000, p. 194-195), a reforma eclesiástica foi uma reação à 

participação eclesiástica nos assuntos temporais. Essa 

interação constituía para os reformadores uma ameaça à 

manutenção da disciplina e ideais eclesiásticos. Ademais, temiam 

a interferência dos potentados seculares dos séculos X e XI na 

nomeação dos membros da Eclésia. Leão IX (1048-1054), entre os 

primeiros papas reformistas, propôs-se a reorganizar a estrutura 

administrativa do papado no intuito de convertê-lo em centro de 

difusão da política reformista. Leão IX e seus sucessores, 
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empenharam-se em consolidar entre os cristãos, o ideal de uma 

instituição eclesiástica livre do poder secular e economicamente 

autônoma. É neste contexto que se insere a figura de Pedro Damião 

(1007-1072), considerado um dos grandes reformadores em meio aos 

processos de transformações que perpassaram a Igreja cristã no 

decorrer do século XI. Como destaca Bovo (2012, p. 21), o cardeal 

italiano se inseriu no contexto das disputas entre o papado e o 

poder imperial, encabeçando um movimento reformador cujo 

principal objetivo era a exclusão das autoridades laicas dos 

assuntos eclesiásticos. 

Pedro Damião foi cardeal, eremita, poeta, reformador 

religioso, hagiógrafo e legado papal. Porém, seu principal 

legado encontra-se em seus escritos epistolares. Sua autoria é 

atribuída a cerca de 270 obras, das quais 180 encontram-se em 

formato epistolar. 

De forma geral, as cartas de Pedro Damião podem ser 

classificadas em dois segmentos principais, segundo suas 

dimensões, entre epístolas (cartas breves) e opúsculos (cartas 

longas). Estes, cartas mais extensas, foram considerados 

verdadeiros tratados teológicos. Em seus escritos epistolares – 

nas palavras de Bovo (2012, p. 27) “[...] meio de aproximação, que 

possibilitaram sua inserção em diversos ambientes clericais” –, 

Damião apresenta seus argumentos em combate à simonia e corrupção 

clerical e em defesa do ideal monástico eremítico como lugar de 

aperfeiçoamento moral e salvação. 

Pedrão Damião nasceu em Ravenna, iniciou sua carreira no 

norte da Itália, ingressando na comunidade eremita de Fonte 

Avellana. Segundo Bovo (2012, p. 23), quando assumiu o priorado 

de Fonte Avellana, em 1043, produziu inúmeras cartas combatendo a 

corrupção eclesiástica. Quando de sua nomeação como bispo e 

cardeal de Óstia (segundo mais importante episcopado da Igreja 

latina), em 1057, pelo papa Leão IX, pôde ampliar seu raio de 

atuação. 
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Seu trabalho como reformador teve início junto a seu círculo 

monástico, através da expansão de casas sob sua jurisdição. Para 

além dos escritos edificantes que reuniu no claustro – que 

incluíam além das Sagradas Escrituras, Atas de Martírio e 

escritos dos Padres –, Damião procurou promover em seus pares o 

espírito ascético, fornecendo como base modelos de vida 

religiosa e perfeição cristã por meio dos escritos das vidas de 

Romualdo, Odilo de Cluny, Maurus, bispo de Caesena. Domingo 

Loricato e Rodolfo de Gubbio. Escritos estes que definiram as 

nuances da vida monástica de seu círculo. Fora da Itália, a 

reforma monástica de Pedrão Damião se estendeu a Cluny, apesar do 

parco resultado alcançado nessa ordem (BLUM, 2012).  

Como observa Blum (2012), o cardeal italiano não se limitou 

à reforma monástica, voltando também sua atenção às peculiares 

condições da Igreja de seu tempo, imersa em ambições e intrigas e 

dependente das casas reais da Germânia. Os potentados temporais 

detinham o poder sobre os cargos eclesiásticos. Formavam-se, 

assim, um amontoado de clérigos sem vocação ou treinamento, 

desleixados com seus deveres e enterrados nos vícios da simonia e 

da incontinência.  

Sua Carta n.31 (um de seus opúsculos), conhecida como Liber 

Gomorrhianus (ou “Livro de Gomorra”) constitui-se como tratado 

contra a corrupção clerical de seu tempo. Nele, Damião se propõe a 

discorrer sobre os inúmeros vícios que contaminavam o clero, 

indicando também formas de os remediar. Condena o casamento de 

clérigos e defende o ideal do celibato. Entre as várias formas de 

perversão sexual apontadas pelo religioso, ênfase especial é 

direcionada ao que ele define como sodomia – que incluem, nas 

concepções do cardeal, práticas sexuais não naturais 

(contraceptivas), masturbação, pederastia (com jovens do mesmo 

sexo), além de atividades sexuais com outros homens. O título do 

tratado, tal como seu enfoque central, faz alusão às cidades de 
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Sodoma e Gomorra que, na tradição eclesiástica, foram punidas por 

Deus devido ao seu desregramento sexual. 

Já nos argumentos iniciais de sua obra contra a corrupção do 

clero, o cardeal alerta que  

 
[...] alguns dos mais abomináveis e vergonhosos vícios 
tem crescido em nossa região, e a menos que tais atos 
encontrem rapidamente rigorosa punição, é certo que a 
espada da fúria divina está aproximando o ataque, para a 
destruição de muitos (DAMIAN, Cap. 1, in HOFFMAN, 2015, 
p. 81).  
 

É válido ressaltar que essa obra é hoje considerada um dos 

primeiros escritos medievais dedicados à homossexualidade, 

pelos estudiosos desse objeto. Consideramos, pois, que o tratado 

de Damião não se limita a essas questões, contribuindo para o 

entendimento de questões ainda mais amplas relativas à 

sexualidade do homem medieval. Temos como prerrogativa, assim, 

examinar o discurso religioso de Pedro Damião contra a conduta 

sexual do clero italiano do século XI nas páginas do Livro de 

Gomorra, tal como nas demais epistolas do cardeal, a fim de 

estabelecer, no nível interdiscursivo, suas correlações com o 

ideal reformista no que concerne à moralização clerical.   
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A HISTORIA CALAMITATUM E A CORRESPONDÊNCIA DE ABELARDO E HELOISA: 

REFLEXÕES SOBRE O OFÍCIO DE PROFESSOR NO SÉCULO XII 

 
Anna Paula de Jesus Almeida– PIC/UEM/GTSEAM (autora) 

Terezinha Oliveira– DFE/PPE/UEM/GTSEAM (coautora) 
 
 
A Historia Calamitatum ou História das minhas calamidades é a 

autobiografia escrita por Pedro Abelardo (1079 – 1142), que fora 

um dos principais mestres de escolas parisienses no século XII. 

Assim, esta exposição tem como objeto de estudo a Historia das 

minhas calamidades e a correspondência trocada entre Pedro 

Abelardo e Heloisa, que se encontra nos relatos descritos por 

este professor. Desse modo, refletiremos sobre a importância 

destas duas fontes para a compreensão do ofício de professor no 

século XII. A pesquisa é de cunho bibliográfico e está associada 

às concepções teóricas da história social, debatidas no GTSEAM – 

Grupo Transformações Sociais e Educação na Antiguidade e 

Medievalidade. Para esta apresentação nos basearemos, também, 

nas obras de Jacques Le Goff, Os intelectuais na Idade Média, 

Étienne Gilson, Heloisa e Abelardo e Paul Zumthor, 

Correspondência de Abelardo e Heloisa. Os resultados obtidos por 

meio desta pesquisa referem-se ao fato de a História das minhas 

calamidades possibilitar o conhecimento dos caminhos trilhados 

por Pedro Abelardo, assim como suas atividades como professor e 

sua relação com Heloisa. Segundo Gilson (2007, p. 7), “[...] a 

análise da correspondência trocada entre Abelardo e Heloisa é 

fundamental para nossa compreensão de todo o século XII.” Dessa 

forma, ressaltamos que o século XII, no Ocidente medieval, foi o 

tempo no qual os intelectuais principiam suas ocupações como 

homens de saber, que tinham como trabalho estudar, traduzir e 

ensinar, sendo Pedro Abelardo, um dos mestres mais notáveis deste 

período. 

 

Palavras-chave: História da Educação, Intelectuais, Século XII. 
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A HISTORIA CALAMITATUM E A CORRESPONDÊNCIA DE ABELARDO E HELOISA: 
REFLEXÕES SOBRE O OFÍCIO DE PROFESSOR NO SÉCULO XII 

 

Introdução 

 

 A História Calamitatum (História das minhas calamidades) 

traz ao leitor o relato dos infortúnios sofridos por um dos mais 

importantes professores do século XII, Pedro Abelardo (1079-

1142) e de sua esposa, Heloisa (1090-1164). É possível também 

encontrar a correspondência trocada pelo casal. Entretanto, 

retomar a história dos célebres amantes, do século XII, nos 

permite compreender o que teria sido o trabalho de um mestre como 

Abelardo. 

 Como professor foi perseguido pelas teses que apresentou a 

respeito de dogmas religiosos que estavam em pauta, naquele 

momento, na Idade Média. Abelardo propunha, entre outras coisas, 

que se deveria “[...] disputar sobre os dogmas religiosos [...], 

pois São Paulo definia a fé como uma posse antecipada do que se 

espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem” 

(ESTÊVÃO, 2015, p. 91) 

 No texto traduzido do latim, o termo utilizado para a 

passagem “um meio de demonstrar” é o argumentum, o que demonstra a 

forma de Abelardo entender, analisar e ensinar a partir das 

reflexões, por ele realizadas, de textos escritos por filósofos 

como Platão e Aristóteles, ou mesmo pelos Santos Padres, e 

tradutores como Boécio. 

 Por meio de comentários em textos, foi possível a 

professores como Abelardo utilizar-se das disciplinas do Trivium 

– gramática, retórica e dialética – para realizar a disputatio, 

que era a forma como ocorriam as aulas nas escolas do século XII. A 

disputa esteve estritamente presente na vida e na obra de 

Abelardo, que se mostrou um estudante esforçado e um professor 

perspicaz. 
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 Foi a partir desses autores que Abelardo escreveu sua 

vasta obra. Entretanto, este trabalho irá se ocupar precisamente 

de sua carta autobiográfica, A história das minhas calamidades 

(Historia Calamitatum)212, e da correspondência trocada por ele 

com Heloisa. Apesar de a correspondência ter sido trocada entre 

os dois, após os vários infortúnios vividos por Abelardo, é 

possível reconhecer nela muito do vasto conhecimento que tanto 

Abelardo quanto Heloisa possuíam. 

  Dessa forma, é preciso reafirmar a importância de estudos 

como este, para a compreensão do papel do intelectual na 

sociedade. É claro que o século XII está distante da sociedade na 

qual vivemos, entretanto, foi lá que o trabalho dos intelectuais 

como ofício, tomou forma, estabeleceu-se e passou a ser observado 

por meio das atividades de mestres como Abelardo.  

 Este estudo está ligado a perspectiva teórica no âmbito da 

história social, que observa os homens como sendo o objeto de 

estudo da história e não somente o tempo, pois são os homens que 

produzem a história, dessa forma, observando a “[...] história 

como ciência dos homens no tempo.” (BLOCH, 2001, p. 55) 

Tal concepção por sua vez, associa-se neste estudo ao 

conceito de longa duração, cunhado por Fernand Braudel (1902-

1985). A longa duração considera os tempos históricos, dessa 

forma, o que caracteriza esta explanação neste princípio, é o 

fato de estarmos discorrendo a respeito do século XII.  

 O intelectual dessa forma teria “[...] na sociedade o 

papel, a responsabilidade pela produção e ação da história” 

(MENDES; OLIVEIRA; SANTIM, 2016, p. 239). Dessa forma, 

refletiremos neste estudo a respeito do papel do professor e suas 

ações na sociedade do século XII, tendo como parâmetro o relato 

autobiográfico de Abelardo e, sua correspondência com Heloisa.  

 

                                                           
212

 De acordo com Zumthor (2002), a carta autobiográfica de Abelardo, teria 
sido escrita no ano de 1132. 
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A História das minhas calamidades e a Correspondência de Abelardo 

e Heloisa 

  

 Pedro Abelardo nasceu em Le Pallet, na Bretanha, no ano de 

1079. Seus pais se chamavam Lúcia e Berengário. Por serem nobres, 

acreditava-se que Abelardo se tornaria cavaleiro, entretanto, 

seu pai ocupou-se primeiramente da educação dos filhos 

(especialmente a de Abelardo, que era seu primeiro filho), antes 

de formá-los na arte da guerra (PEDRO ABELARDO, 1988; ZUMTHOR, 

2002; ESTÊVÃO, 2015). 

 Abelardo tinha outros dois irmãos, Dagoberto e Raul. 

Deixou a estes, o prestígio da carreira militar e se dedicou aos 

combates das disputas lógicas. Foi aluno de Roscelino (1045-

1120) e, posteriormente, frequentou as aulas de Guilherme de 

Champeaux (1070-1121) e Anselmo de Laon (1050-1117).   

 Após finalizar seus estudos, Abelardo deu aulas em Melun, 

Corbeil, Laon, Saint Genevieve, sendo suas aulas sempre 

frequentadas por muitos alunos, no entanto, seu aprendiz mais 

famoso, sem sombra de dúvida, foi Heloisa. 

  

Havia na cidade de Paris certa mocinha chamada Heloísa, 
sobrinha de um cônego chamado Fulberto que quanto mais a 
amava tanto mais cuidadosamente procurava que ela se 
adiantasse em toda a ciência das letras, tanto quanto 
possível.  [...] (PEDRO ABELARDO,1988, p. 223) 

 
 Com o auxílio de amigos, conheceu Fulberto e em pouco tempo 

tornou-se professor de Heloisa que, por sua vez, era conhecida na 

França por seu conhecimento e refinada educação. 

 Estando dentro da casa do tio da moça, não foi difícil 

aproximar-se dela. Os dois se envolveriam em um dos casos 

amorosos mais conhecidos de toda a Idade Média. Diante do 

envolvimento “[...] Abelardo esquece, daí em diante, seus 

deveres, negligencia seus cursos e abandona suas escolas” 

(GILSON, 2007, p. 34). 
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 Logo, seus alunos começariam a notar a ausência do 

professor e seu novo esforço intelectual, para escrever poemas e 

canções de amor em honra a Heloisa. No entanto, tamanha aventura, 

custaria a ele e a Heloisa, sofrimentos característicos de 

escolhas impensadas, carregadas pelo vigor de um sentimento, que 

resultou na gravidez da moça. 

 Ao descobrir isso, Heloisa escreveu a Abelardo, que a 

raptou em uma noite em que seu tio não se encontrava em casa. Como 

nos relata o próprio Abelardo em uma carta enviada a Heloisa, 

“[...] Lembras-te também de que, quando durante tua gravidez 

enviei-lhe à Bretanha, tu te disfarças-te de religiosa para a 

viagem [...] (ZUMTHOR, 2002, p. 138) 

 Essa viagem teve como destino a casa da irmã de Abelardo, 

na qual Heloisa permaneceu durante todo o período de gestação, 

até dar a luz a um menino, que ela chamou de Astrolábio. Após o 

nascimento da criança, Abelardo e Heloisa deixaram seu filho na 

Bretanha, aos cuidados da irmã do mestre e retornaram à Paris. 

 Durante o tempo em que Heloisa ficou na Bretanha, Abelardo 

buscou, de alguma forma, remediar a vergonha que causara para a 

casa de Fulberto, após tê-lo recebido como professor de sua 

sobrinha. Para isso, Abelardo propôs a Fulberto, desposar 

Heloisa em uma cerimônia de casamento secreta. 

 

Ao oferecer a Fulberto um casamento secreto para reparar 
a ofensa que cometera contra ele, Abelardo ofereceria uma 
reparação secreta de uma ofensa pública. Todo o mundo 
clerical sabia que Abelardo seduzira Heloisa na própria 
casa de seu tio e que em seguida a raptara; um casamento 
secreto era, portanto, uma reparação feita à moral, mas 
de modo algum a honra de Fulberto (GILSON, 2007, p. 68). 

 

 Quando soube dos intentos de Abelardo, Heloisa se opôs 

veementemente, pois sabia que o tio não manteria o laço 

matrimonial firmado entre o casal, em segredo, e segundo ela 

mesma, por ser Abelardo clérigo e cônego, ele não tinha liberdade 

para casar-se. Ante esse fato, Heloisa, tentou de todas as formas 
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dissuadir Abelardo de seu plano. Sem obter sucesso, o casamento é 

realizado na presença de poucas pessoas, inclusive Fulberto. 

 Após a cerimônia, Abelardo e Heloisa ficariam separados 

por algum tempo. Durante esse período, Heloisa ornou-se vítima 

das discussões e dos castigos impostos por seu tio, que se 

enfurecia cada vez que ela negava estar casada com Abelardo. Ela 

suspeitava que para o tio fosse conveniente afirmar, perante a 

sociedade, que sua sobrinha teria contraído matrimônio com um dos 

mestres mais célebres daquele tempo (GILSON, 2007). 

 Ao saber o que Heloisa passava na residência do tio, 

Abelardo mais uma vez a raptou, buscando de alguma forma, 

diminuir os castigos a ela infligidos. Para isso, neste momento, 

ele a enviou para a abadia de Argentuil, na qual Heloisa havia 

sido educada durante a juventude.  

 Com essa atitude, Abelardo havia encontrado uma forma de 

reforçar a ideia de que não estaria casado com Heloisa, pois a 

mesma havia ido para o convento e ao mesmo tempo, a deixava livre 

das punições de seu tio. Quando Fulberto tomou conhecimento da 

atitude de Abelardo, ele e alguns de seus parentes acreditaram 

que o mesmo estaria tentando, mais uma vez, engana-lo e também, de 

alguma forma, abandonar Heloisa. 

 Por isso, em uma noite, reunido com esses mesmos parentes, 

Fulberto desfere em Abelardo um golpe que mudaria o rumo de sua 

vida, ferindo-o no local do corpo onde ele pecara, como o próprio 

Abelardo afirma na História das minhas calamidades “[...] a 

Igreja proibia aos castrados o exercício de qualquer cargo 

pastoral ou administrativo” (ZUMTHOR, 2002, p. 15). Após o 

incidente causado por Fulberto, Abelardo como professor estava 

arruinado. Diante da vergonha, ele prefere professar votos 

perpétuos e submete Heloisa ao mesmo destino. Ele toma o hábito em 

Saint-Denis e Heloisa adentra para o mosteiro de Argentuil. 

 Após a profissão dos votos perpétuos, ambos se dedicaram a 

vida religiosa. Heloisa passaria a conviver em meio as monjas e 
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fazer orações, assim como meditar as sagradas escrituras. No 

entanto, ambos realizariam discussões por meio das cartas que 

viriam a trocar. 

 Abelardo voltaria a ensinar, no entanto, seus alunos 

demandariam dele como professor, um debate racional acerca dos 

preceitos religiosos que estavam sendo discutidos na época. Para 

esses aprendizes, não fazia sentido levantar discussões e 

acreditar naquilo que não lhes era compreensível (ESTÊVÃO, 

2015). 

 Por isso, em busca de atender aos alunos e sanar suas 

dúvidas, Abelardo redigiu em 1125 a Teologia do Sumo Bem. Após 

começar a circulação da obra, Alberico de Reims (1085-1141) e 

Lotulfo Lombardo (1110?-1200?) passaram a buscar uma forma de 

levar Abelardo a responder julgamento perante a Igreja. Os dois 

monges afirmavam que Abelardo continuava a ensinar sem licença, 

além de pregar ‘vãs doutrinas’ sobre a Santíssima Trindade. 

 Dessa forma, para findar com a fama de Abelardo, ambos 

passam a buscar uma forma de leva-lo ao tribunal da Igreja, 

afirmando que ele continuava a ensinar sem licença. Além disso, 

“[...] voltavam contra ele a acusação que fazia a Guilherme, a de 

desrespeitar a condição religiosa com uma atividade secular, 

além de – muito mais grave e totalmente falso – ensinar grandes 

heresias, como a doutrina anticristã segundo a qual a Trindade 

são “três deuses”.  Esses dois personagens, convenceram o 

arcebispo de Reims a colocar na pauta de um concílio que seria 

feito na cidade Soisson, com o representante do Papa naquela 

época, Cardeal Conan de Palestrina “[...] o julgamento acerca da 

conformidade do ensino de Abelardo com a doutrina católica” 

(ESTÊVÃO, 2015, p. 27). 

 Abelardo defendia que mesmo autoridades como Agostinho 

precisavam ser lidas e interpretadas, ou seja, deviam ser 

entendidas e explicadas de acordo com a razão humana.  
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[...] Na medida em que os dogmas da religião se expõem em 
palavras, então devem ser analisados segundo as mesmas 
regras lógicas e gramaticais de qualquer outra frase ou 
proposição. Só assim se podem compreender o que dizem 
(ESTÊVÃO, 2015, p. 27). 

 

Apesar dos argumentos de Abelardo, lhe foi dada a sentença 

de que seu livro deveria ser queimado e de que ele mesmo deveria 

fazê-lo. Além da condenação referente ao seu tratado, Abelardo 

deveria se retirar para a abadia de Saint-Médart, próxima a 

Soisson. Entretanto, algum tempo depois, sua pena de ‘reclusão’ 

foi desfeita e ele volta para Saint Denis. 

 Ele parte do local no qual havia abraçado a vida religiosa, 

após entrar em conflito com os monges do lugar, a respeito da 

tradição que dera nome a abadia, em homenagem a São Dionísio. 

Abelardo observou em um comentário de Beda213 (673-735) a 

afirmação de que Dionísio, o Areopagita, tinha sido bispo de 

Corinto e não de Atenas.  

 Essa afirmação feita, por Abelardo, não pareceu ser 

respeitosa aos monges que se gabavam perante o fato de que o 

mosteiro, por eles habitado, havia sido criado pelo próprio 

Dionísio Areopagita, aquele que se convertera por intermédio de 

São Paulo. Se Abelardo estava correto, a tradição seguida pelos 

irmãos estava errada214 (ABELARDO, 1988; ZUMTHOR, 2002; ESTÊVÃO, 

2015). 

 Depois de partir dali, Abelardo com a permissão do bispo, 

construiu uma capela simples, na região de Troyes, que ele 

dedicou a Santíssima Trindade. Estudantes de outras partes 

vieram procurar seus ensinamentos e passaram a habitar nas 

imediações da capela que Abelardo havia erigido. 

                                                           
213

 O comentário ao qual nos referimos, é o comentário de Beda sobre os Atos dos 
Apóstolos, do qual Abelardo se utiliza, afirmando que os escritos desse autor, 
eram respeitados e aceitos em toda Igreja latina (ZUMTHOR, 2002) 
214

 De fato, hoje em dia sabemos que as obras que eram atribuídas a Dionísio são 
de um autor anônimo, que chamamos de pseudo-Dionísio (isto é, “o pretenso 
Dionísio”), que as escreveu muitos séculos depois do tempo de São Paulo, e que 
é preciso distinguir os muitos “Dionísios” desta história: o que foi 
convertido por São Paulo, o que escreveu os livros, o que fundou a abadia 
francesa. (ESTÊVÃO, 2015, p. 70) 
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A partir do momento em que tomaram conhecimento do meu 
refúgio, os alunos começaram a acorrer de todas as 
partes. Abandonando cidades e castelos, eles se 
embrenhavam no deserto, deixando suas casas 
confortáveis, vinham construir para si pequenas cabanas 
onde as ervas dos campos e o pão grosseiro tomavam o lugar 
de iguarias mais delicadas [...] (ZUMTHOR, 2002, p. 27) 

 

 Cansado de mendigar e afirmando que não sabia cultivar a 

terra, Abelardo retoma o trabalho como professor, oficialmente, 

e com o auxílio dos alunos que se ocuparam da administração do 

local, passa a estudar e a escrever de novo. Apesar disso, como 

ele mesmo relata, por causa da inveja de muitos, sua paz foi 

atormentada uma vez mais, e ele passou a ser acusado, novamente de 

heresia, por ter, dessa vez, dedicado a Igreja por ele 

construída, a apenas uma das pessoas da Trindade (ESTÊVÃO, 2015). 

 Perante novas acusações e perseguições, Abelardo é eleito 

abade215 do convento de Saint-Gildas-de-Rhuys, na Bretanha. 

Escreveu a História das minhas calamidades (Historia 

calamitatum) após sofrer agressões dos monges subordinados a 

ele, pois esses monges se recusavam a aceitar mudanças216 

propostas por Abelardo e mantinham uma vida errante tendo 

tentado, por mais de uma vez tirar a vida de Abelardo, que 

discordava da vida secular e dos delitos que seus subordinados 

praticavam. 

 
A abadia estava situada numa região selvagem cuja língua 
me era desconhecida; os monges eram conhecidos por sua má 
conduta e indisciplina; a população passava por brutal e 
grosseira [...] Que angústia com efeito me torturava 
noite e dia, à vista do rebanho indisciplina de irmão de 
quem assumira a direção! [...] Os mal civilizados 
camponeses que povoavam a região compartilhavam a 
anarquia desenfreada de seus monges. (ZUMTHOR, 2002, p. 
75) 

 

                                                           
215

 Abelardo foi abade do convento de Saint-Gildas-de-Rhuys entre 1128 e 1134. 
(ZUMTHOR, 2002) 
216

 As mudanças aqui descritas dizem respeito a reforma dos costumes dos monges 
que viviam em Saint- Gildas-de-Rhuys, mas também, segundo Estêvão (2015), a 
“[...] fortalecer os laços de submissão da Bretanha à coroa da França.  
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Em meio a essas desventuras, Abelardo toma conhecimento de 

que Heloisa e as monjas que com ela viviam, foram expulsas de 

Argentuil pelo abade de Saint-Denis, Sugério. Por algum tempo, 

Heloisa e as monjas viveram de forma indigente, até que Abelardo 

dá a ‘sua esposa’ e companheiras, o oratório por ele construído, o 

Paracleto. 

 

Ao saber que o abade de Saint-Denis reclamara como 
propriedade sua a abadia de Argenteuil, expulsando de lá 
Heloísa e as suas companheiras, Abelardo ofereceu-lhes, 
à esposa e irmã em Jesus Cristo e às monjas, abrigo 
definitivo no seu Oratório do Paracleto

217
, fazendo-lhes 

doação do edifício com todas as suas dependências, doação 
que o Papa Inocêncio II, com o consentimento e a 
intervenção do bispo da diocese, confirmou como 
perpétua. (ABELARDO, 1988, p. 239) 

 

 Se Abelardo não conseguira prosperar em Saint-Gildas, 

Heloisa o fez no Paracleto. O local foi colocado sob o cuidado do 

Papa Inocêncio II (? – 1143), tendo recebido auxílio do rei Luís 

VI, por meio de terras. “[...] tu Lhe deste já numerosas filhas 

espirituais, enquanto eu permaneço estéril, penando em vão, 

entre filhos de perdição!” (ZUMTHOR, 2002, p. 143). 

 Quando a carta autobiográfica de Abelardo chegou às mãos de 

Heloisa, ela prontamente escreveu a Abelardo. Em sua carta, 

aquela que era agora chamada por Abelardo de ‘A esposa do Cristo’, 

apresenta explicações, contundentes, a respeito do fato de 

jamais ter desejado contrair o casamento e que nem mesmo havia 

desejado entrar para a vida religiosa. Ela havia renunciado a si 

mesma, em favor do próprio Abelardo. 

[...] Enquanto saboreávamos as delicias de um amor 
inquieto e (para me servir de uma palavra brutal mas 
expressiva) nos entregávamos a devassidão, a severidade 
nos poupou. Mas a partir do dia em que legitimamos esses 
prazeres ilegítimos e cobrimos com a dignidade conjugal a 
vergonha de nossas fornicações, a cólera do Senhor se 
abateu pesadamente sobre nós. Nosso leito imundo não o 
havia comovido: ela se desencadeou quando purificamos 
[...] Em todos os estados a que a vida me conduziu, Deus o 
sabe, foi a ti, mais do que a ele, que procurei agradar. 

                                                           
217

 Este oratório recebeu esse nome, pois o lugar recordava a Abelardo o alento 
recebido por ele, nesta mesma localidade. (ABELARDO, 1988) 
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Foi por tua ordem que tomei o hábito, não por vocação 
divina [...] (ZUMTHOR, 2002, p. 115-118) 

 

Ao receber a carta de Heloisa, Abelardo a responde 

corrigindo-a em suas lamentações. Em sua redação, ele busca 

confortá-la e dizer que os castigos infligidos em seu corpo por 

conta de sua castração, foram como um consolo divino, em favor de 

reparar suas faltas cometidas, a fim de que ele se dedicasse as 

coisas de Deus e consequentemente ao ensino de seus estudos. 

 

Feliz mudança do teu estado conjugal: outrora esposa de 
um ser miserável, foste elevada até o leito do Rei dos reis 
[...]Volto agora a essa velha queixa que sem cessar 
retomas, a respeito das circunstâncias de nossa entrada 
na religião: tu a recriminas a Deus, em vez de o 
glorificar, como seria justo fazer. [...] Tu te esforças, 
me dizes, por me agradares em tudo. Seja. Mas se desejas 
me evitar aos menos os piores sofrimentos (senão merecer 
perfeitamente minhas boas graças!) rejeita esse amargor, 
que só poderia me penalizar, e não te ajuda em nada a 
ganhar comigo a beatitude eterna. (ZUMTHOR, 2002, p. 126-
136) 

 

 Ao receber a resposta de Abelardo, as cartas que ambos 

teriam trocado, foram referentes a questões religiosas ou 

teóricas. Além disso, Abelardo também escreve as Regras do 

Paracleto, para as monjas que ali viviam o Hinário, Sermões e 

pequenos hinos, conhecidos como Lamentos (ESTÊVÃO, 2015). 

 Abelardo faleceu no dia 21 de abril de 1142 em Chalon-sur-

Saône e Heloisa no dia 16 de maio de 1164. 

 

O ofício de professor no século XII 

 

 Jacques Le Goff afirma em sua obra Os Intelectuais na Idade 

Média que o século XII marcou o início das atividades dos 

intelectuais como trabalhadores, produtores de saber. Esses 

intelectuais eram clericus218 - clérigos, ou seja, era o indivíduo 

instruído. Os leigos, por sua vez, eram as pessoas iletradas, o 

                                                           
218

 “Essa intima correlação entre o termo clericus e a instrução adivinha de que 
até ao século XII, todas as pessoas eram dirigidas por pessoal eclesiástico.” 
(NUNES, 1974, p. 161) 
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que demonstra a relação entre o trabalho do clérigo, intelectual 

em instruir ou ensinar pessoas (NUNES, 1974). 

 O próprio pai de Abelardo poderia ser considerado clérigo, 

pois como o próprio Abelardo afirma no início da Historia das 

minhas Calamidades, seu pai também havia recebido algum tipo de 

ensino e preocupava-se com a educação dos filhos, antes mesmo de 

fazer destes cavaleiros.  

 

Meu pai teve alguma tintura das letras antes de ingressar 
na carreira militar. Em seguida, ele se tomou de uma tal 
paixão pelas artes liberais que decidiu iniciar seus 
filhos, antes mesmo de os formar no ofício das armas 
(ZUMTHOR, 2002, p. 29). 

 

Isto porque uma pessoa letrada, mesmo não fazendo parte do 

meio eclesiástico, seria considerada clérigo, por causa de sua 

erudição, entretanto, o costume era que apenas eclesiásticos 

recebessem educação escolar. 

 A história de Abelardo e Heloisa se confronta com a 

clericatura característica dos professores no século XII, isto 

porque deixar de ser clérigo significava perder o direito de 

ensinar. Por isso Heloisa se opôs ao casamento proposto por 

Abelardo a seu tio Fulberto, pois casando, Abelardo deixaria de 

ser docente. 

Para além do seu envolvimento com Heloisa, Abelardo fora 

professor de escolas que tinham como característica o estudo e o 

ensino da sagrada escritura, com auxílio das disciplinas do 

trivium, com especial atenção para a dialética que passou a ser 

amplamente utilizada. 

Em grande medida, por causa do empenho de Pedro Abelardo, em 

utilizar essa disciplina como método de análise, o que fez com 

ele, por vezes entrasse em disputas acerca do conhecimento que 

estava sendo propagado, lido e também discutido por outros. A 

partir do século XII a dialética “[...] passa a ser considerada 

como ciência respeitável, como filosofia, que merece estudo 

sério e profundo” (NUNES, 1974, p. 162). 
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A disputatio, por sua vez, não marcou apenas a vida de 

Abelardo, mas o desenvolvimento escolar que ganhou contornos 

próprios, no século XII. Essas discussões revelam uma forma 

particular de refletir dos estudantes e professores, inseridos 

naquela sociedade. Por meio dessas características, mestres como 

Abelardo conseguiram contribuir para o enriquecimento dos 

saberes tradicionais, aprimorando análises com seus comentários 

(LE GOFF, 2007). 

Além disso, vale ressaltar que a Igreja detinha o poder ante 

o conhecimento produzido nesse período, bem como autorizava ou 

não, os professores por meio da Licentia Docenti, que nada mais 

era do que licença dada aos mestres para que estes ensinassem, por 

meio da escolástica (NUNES, 1967). 

As escolas, por sua vez, estavam organizadas de maneiras 

distintas, além de os espaços físicos que compunham a escola, 

receberem nomes diferentes: 

 

As artes liberais e a sacra página eram ensinadas nas 
escolas públicas e particulares. O têrmo scholae, no 
plural, servia para designar um estabelecimento escolar, 
ainda que não passasse de uma sala. O local das aulas nos 
mosteiros era um compartimento especial denominado 
auditorium e nas escolas episcopais, o claustro dos 
cônegos, quando existia. As escolas públicas, scholae 
publicae, eram escolas abertas a todos os clérigos, 
seculares ou regulares.  As escolas particulares, 
scholae privatae, eram as dos mosteiros reservadas aos 
monges e aos candidatos à vida monástica. Scholas 
constituere era abrir uma escola ou curso. Scholarum 
regimen, a direção da escola. Estar à frente de uma 
escola, orientá-la: scholis praesidere, scholis vacare, 
studium regere. Deixar de manter uma escola: a regimine 
scholarum cessare (NUNES, 1967, p. 415). 

 

Considerações finais 

 

 Ao longo de nosso estudo sobre a carta autobiográfica de 

Pedro Abelardo, a Historia das minhas Calamidades e 

correspondência trocada entre ele e Heloisa, foi possível 

estabelecer relações entre o trabalho realizado por um mestre 
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como Abelardo. Sua narrativa nos permite conhecer muitas 

características do século XII. 

 Assim como perceber valores referentes a educação e as 

relações que se estabeleciam na sociedade. Dono de uma inquietude 

própria, Abelardo demonstrou, ao longo de sua vida, interesses 

diversificados no campo de estudos. Foi um aluno audacioso e, 

posteriormente, um professor quase imbatível. 

 Seu encontro com Heloisa obrigou o mestre a andar por 

caminhos diferentes, sempre encontrando disputas por onde 

passava, sendo refutado e condenado em mais de um momento, tanto 

no corpo, quanto na produção literária.  

Depois que adentra para a vida religiosa, nota-se que 

Abelardo passa a preocupar-se com assuntos referentes a moral e a 

consciência que as pessoas tinham diante dos ‘pecados’ que 

cometiam. Era preciso admitir que conhecer a si mesmo estaria 

limitado ao âmbito da própria consciência (ESTÊVÃO, 2015). 

Consciência esta que estaria ligada à forma como afetamos o 

outro, diante daquilo que aprendemos e incorporamos com o 

conhecimento, para assim pensarmos a importância da formação de 

um professor, que afetará seus alunos com conhecimentos ou não, a 

fim de promover nestes, o máximo de suas potencialidades humanas. 

 Dessa forma, Viana e Oliveira (2011) observam que o estudo e 

obtenção do conhecimento, nos professores e estudantes 

medievais, se davam por meio da escrita e da oralidade, marcada 

pelos debates frutificados nas escolas em meio a disputatio, que 

fora utilizada por Abelardo, o que justifica a realização de 

estudos como este. 

 Mestres como Abelardo eram professores detentores de uma 

profunda erudição, crentes em um conhecimento que agregasse a 

compreensão do mundo e das pessoas que os circundavam. E é por 

isso que a história nos proporciona reflexões acerca da 

constituição das pessoas, das sociedades e das instituições. 
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 Percebemos isto na ideia central de Marc Bloch (2001), de 

que a história é a ciência dos homens no tempo. Porque são esses 

mesmos homens, nos mais diferentes tempos históricos, os 

responsáveis pela construção e transformação dessas mesmas 

instituições, sociedades e das próprias pessoas. 

Assim, pois, somos reflexos dessas escolas e de professores 

como Abelardo. Ainda lemos, discutimos e ensinamos nas escolas e 

na universidade, entretanto, as aulas de muitos professores 

mantem-se estanques, amalgamadas a atividades infindáveis e sem 

sentido, motivadas apenas pelo cumprimento de metas, avaliações 

e relatórios, talvez esteja nos faltando um pouco da sabedoria e 

empenho dos mestres medievais. 
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OS ESCOCESES E AS GUERRAS DE INDEPENDÊNCIA DA ESCÓCIA (1296-1328) 

SOB O OLHAR INGLÊS NO SALTÉRIO DE LUTTRELL 

Giovanni Bruno Alves – UEM/PIBIC-UEM/LEM  

Jaime Estevão dos Reis – UEM/PPH/DHI/LEM (Orientador) 

 

No presente trabalho objetivamos analisar a forma como o conteúdo 

imagético relativo às Guerras de Independência da Escócia (1296-

1328) são construídas e abordadas a partir do ponto de vista 

inglês, segundo um manuscrito iluminado denominado Saltério de 

Luttrell (1330-1345), proveniente de Lincolnshire, na 

Inglaterra. A obra, produzida durante a primeira metade do século 

XIV, foi resultado do investimento de um nobre, Sir Geoffrey 

Luttrell (1276-1345), que havia participado efetivamente na 

primeira fase das guerras entre os reinos inglês e escocês 

durante a primeira década do século XIV. Estes conflitos se 

desenvolveram a partir de uma conjuntura iniciada no reinado de 

Eduardo I, caracterizada especialmente pelo expansionismo do 

reino inglês sobre seus vizinhos, além de uma tendência 

centralizadora interna. As formas como os conflitos se 

estenderam, envolvendo batalhas com mortalidade extremamente 

alta, além da contemporaneidade com outras crises, como a 

climática, marcaram estes eventos na mentalidade dos envolvidos, 

tanto do lado escocês, quanto do inglês. A partir da análise das 

imagens presentes no Saltério de Luttrell pretendemos, portanto, 

analisar a forma como este conflito se fez presente na produção 

visual do período. Utilizamos, para tanto, do estudo de 

historiadores especializados na guerra em questão e no contexto 

geral do século XIV inglês, como Michael Prestwich (2005) e 

Christopher Given-Wilson (2016). Além disso, contamos com o 

trabalho de Peter Burke (2001), para analisar a forma como se dá a 

construção de estereótipos na figura de um “outro” por meios 

imagéticos. 
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OS ESCOCESES E AS GUERRAS DE INDEPENDÊNCIA DA ESCÓCIA (1296-1328) 

SOB O OLHAR INGLÊS NO SALTÉRIO DE LUTTRELL 

 

Introdução 

O Saltério de Luttrell é um manuscrito iluminado, 

proveniente da região de Lincolnshire, Inglaterra, no século 

XIV. Sua produção se deu por um longo período, mas a maior parte de 

suas margens foram iluminadas entre 1330 e 1345. Trata-se de um 

manuscrito encomendado por um nobre, Sir Geoffrey Luttrell 

(1276-1345), exemplo de um período em que esta prática se 

espalhava pelo ocidente medieval. 

Assim como os outros manuscritos góticos, o Saltério de 

Luttrell conta com uma variada gama de temáticas. A maior parte de 

seu conteúdo textual é voltado para questões religiosas, sendo 

composto pelos Salmos bíblicos e cantigas cerimoniais, além de um 

calendário litúrgico. Suas iluminuras, entretanto, retratam 

cenas da vida cotidiana, além de monstros e outras maravilhas do 

imaginário. O mesmo ocorre com a temática da guerra. Fazendo 

parte de um contexto conturbado, o Saltério recebe grande 

influência de seu patrono no que tange às suas participações 

militares, como é o caso da guerra da Escócia. 

As guerras de independência da Escócia, entre o reino da 

Escócia e o reino da Inglaterra, que tiveram início no final do 

século XIII, em 1297, se estenderam por boa parte da primeira 

metade do século XIV. Caracterizadas, especialmente, por uma 

mortandade muito mais alta do que ocorria normalmente nas guerras 

do período, seu impacto na mentalidade dos sujeitos nela 

envolvidos foi imediato. 

É a partir da análise das imagens do Saltério de Luttrell que 

visamos, portanto, compreender os efeitos que a guerra pode, 

possivelmente, ter infringido sobre o imaginário do inglês 

contemporâneo. Para isso, nosso estudo se centra nos momentos que 
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compreendem os reinados de Eduardo I (1272-1307) e Eduardo II 

(1307-1327), durante a primeira parte das Guerras de 

independência da Escócia (1296-1328), em que Sir Geoffrey 

Luttrell participara efetivamente dos conflitos e da vida 

política do reino.  

 

A imagem do Outro 

Os manuscritos iluminados são assim chamados por se 

constituírem como um meio que une tanto a tipologia escrita 

quanto a imagética. Sua especificidade é característica do 

período medieval, sendo uma substituição ao principal meio 

utilizado para a escrita durante o domínio romano, o papiro 

(MEGGS, 1997, p.64). 

Para a análise de fontes como esta, devemos procurar 

compreender a sua recepção no período. A imagem, seja em qual 

contexto for, não pode ser tratada como um mero espelho do real. 

Pelo contrário, o meio é diverso e constrói a sua própria lógica 

interna, utilizando, sim, da realidade visualizada pelo artista, 

mas para compor o seu próprio real, independente do exterior. 

Este fator é notado por Jean Claude-Schmitt que, ao trabalhar a 

concepção de imagem do homem medieval, elabora que a sua natureza 

seria produzida pela ação das subjetividades do artista 

envolvido, e, no caso desse período, apresentaria também 

questões filosóficas próprias da sua mentalidade, como a negação 

à mimese, ou seja, à própria pretensão da imagem como algo “real” 

(SCHMITT, 2007, p.14). 

O termo utilizado por Jean-Claude Schmitt, imago, demonstra 

a necessidade da compreensão do objeto sem retirá-lo de seu 

contexto. Assim, além de evitar concepções anacrônicas, como a 

pretensão ao real que se pode atribuir às imagens, também podemos 

entender o seu próprio processo de significação na mentalidade 

referente. No caso da imago medieval, temos, conforme Schmitt, 

uma clara referência à bíblia, e, portanto, ao caráter sagrado da 
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concepção deste termo (SCHMITT, 2007, p.13). Assim, a imagem do 

artista também se altera. Podemos, então, deduzir que o criador 

do real poderia somente ser Deus, mas o artista pode trabalhar com 

esta realidade, produzindo assim algo belo e, portanto, algo 

útil. É importante salientar que, segundo Umberto Eco (2010), a 

noção de beleza do homem medieval estava diretamente ligada à 

ideia de funcionalidade (ECO, 2010, pp.181-182). 

É a partir das ideias de utilidade e funcionalidades que 

alcançamos o fundamental conceito da imagem-objeto, de Jérôme 

Baschet (2008). De acordo com Baschet, a imagem medieval só pode 

ser compreendida a partir da consideração dos vários conjuntos de 

relações nas quais ela se insere. Ou seja, as práticas sociais que 

envolvem a imagem medieval e, portanto, os seus usos, condicionam 

diretamente a sua lógica interna. Os signos da imagem não podem 

ser somente analisados a partir dela mesma, mas também levando em 

conta seu exterior. Assim, ao estudarmos um manuscrito 

iluminado, devemos analisar o seu suporte, os seus usos e as 

intenções dos indivíduos envolvidos em sua produção (BASCHET, 

2008, p.63). 

O exterior está, portanto, presente na imagem. Ainda que não 

seja uma imitação do real, ela utiliza, como exploramos, de 

símbolos de sua realidade para a sua própria construção interna. 

Este movimento é análogo ao movimento de criação de estereótipos, 

detalhado por Peter Burke:  

 

A palavra “estereótipo [...], assim como “cliché” [...], 
é uma lembrança vívida das ligações entre imagens mentais 
e visuais. O estereótipo pode não ser completamente 
falso, mas ele normalmente exagera alguns aspectos da 
realidade enquanto omite outros

219
 (BURKE, 2001, p.125). 

 

Ao propormos a análise da imagem da Guerra entre a Escócia e 

a Inglaterra no século XIV, com foco especial nas figuras 
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“The word ‘stereotype’ [...], like the word cliché [...], is a vivid 
reminder of the link between visual and mental images. The stereotype may not 
be completely false, but it often exaggerates certain features of reality and 
omits others” (BURKE, 2001, p.125). 
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escocesas, estamos, consequentemente, trabalhando com este 

processo de construção de estereótipos do que Peter Burke chama 

de Outro. O processo se dá, como expomos, pela utilização de 

elementos “exóticos”, ou seja, diferentes pelo ponto de vista do 

autor, e consequente alteração, não necessariamente 

intencional, destes elementos. Ela se faz de acordo com os 

diversos fatores já tratados, como as subjetividades envolvidas 

na produção e as suas outras influências externas (BURKE, 2001, 

p.124-125). 

Escócia, Inglaterra e Sir Geoffrey Luttrell 

Sir Geoffrey Luttrell, patrono do Saltério de Luttrell, foi 

um nobre inglês, cavaleiro e barão, que viveu entre os séculos 

XIII e XIV. Geoffrey nasceu no ano de 1276, herdando as terras de 

seu pai somente em 1297. A partir de então possuiu consideráveis 

extensões de terras, especialmente nas regiões de Yorkshire e 

Lincolnshire. Suas principais terras eram mantidas pela 

homenagem direta ao rei Inglês, o que o tornou presente 

constantemente em conflitos armados liderados por este, como foi 

o caso da guerra com a Escócia. Ao morrer, em 1345, Geoffrey ainda 

mantinha a mesma extensão de terras, mesmo que tendo passado por 

um período marcado por diversas crises, tanto climáticas quanto 

políticas (BACKHOUSE, 1989, pp.16-17). 

A experiência militar de Sir Geoffrey se reflete de forma 

constante no Saltério de Luttrell. De acordo com Michelle Brown 

(2006), a posição de Geoffrey estava relacionada com o 

treinamento de soldados para a guerra. Esta atividade é 

apresentada na imagem marginal presente na folio 147v. (Figura 

1), que faz parte de um grande conjunto de imagens relativas ao 

cotidiano das terras Luttrell. Assim, a ligação da cena com o 

cotidiano de Geoffrey é clara, apresentando o que para Brown 

seria o “estado da arte” das tropas de Luttrell, ou seja, como 

estava a sua condição, ou como seu líder queria que elas fossem 

vistas (BROWN, 2006, p.55). 
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Figura 1: Treinamento de arqueiros, o Saltério de Luttrell (Add MS 42130, 
f.147v.), Londres, c.1340. Acesso em: 07/11/2017. Disponível em: 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_f147v 

 

Sir Geoffrey Luttrell viveu o bastante para presenciar o 

reinado de três monarcas ingleses. O primeiro, Eduardo I, reinou 

de 1272 a 1307, e empreendeu a conquista do País de Gales, assim 

como o início do conflito com a Escócia. Eduardo enfrentou uma 

baixa instabilidade ao fim de seu reinado, apesar de deixar altas 

dividas para seu sucessor. Michael Prestwich descreve a 

personalidade de Eduardo I, evidenciando a sua imponência: 

 

A personalidade de Eduardo I é central na definição de seu 
reino. Em seus últimos anos ele foi uma figura 
formidável. De físico impressionante, com uma riqueza de 
experiência, ele não seria alguém que as pessoas estariam 
prontas para substituir. [...] Eduardo não foi um rei 
amado por seus súditos, mas ele era respeitado, e até 
mesmo temido

220
  (PRESTWICH, 2005, pp.177-178). 

 

O conflito entre a Inglaterra e a Escócia tem seu início 

durante este reinado. É interessante notar que as relações entre 

os dois reinos eram pacíficas e amistosas até a morte de Alexandre 

III, em 1286. Com a morte de sua herdeira em um acidente, o reino 

da Escócia enfrentou uma crise de sucessão. Eduardo I usa de seu 

poder para influenciar a escolha do novo monarca e, com isso, 

obter o reconhecimento de si como soberano da Escócia. Com o 
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 “The personality of Edward I is central to the character of his reign. In his 
final years he was a formidable figure. Physically impressive, with a wealth 
of experience, he was not someone people would have been ready to stand up to. 
[…] Edward was not a king loved by his subjects, but he was respected, even 
feared” (PRESTWICH, 2005, p.177-178). 
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desenrolar dos eventos e a revolta de nobres escoceses, o 

conflito armado é iniciado (PRESTWICH, 2005, pp.228-232). 

O início desse conflito pode ser caracterizado, de acordo 

com Colm McNamee (2012), pelo movimento de centralização do poder 

real pelo qual o reino Inglês passava durante o reinado de Eduardo 

I. Além de sua personalidade, o seu reino foi beneficiado de um 

processo de unificação que datava da invasão normanda. Além de 

manter as relações feudo-vassálicas centralizadas em sua figura, 

Eduardo I passou, também, a exercer um maior controle sobre os 

aspectos jurídicos e econômicos do reino. A utilização cada vez 

maior de serviço militar pago contribuiu também com este 

processo, o tornando mais independente em suas ações militares 

(MCNAMEE, 2012, p.20). 

Eduardo I se caracterizou, contudo, pelas investidas nos 

outros reinos britânicos, como já citado. A antiga noção de 

soberania de um rei sobre toda a ilha, datada dos Bretwaldas do 

período da heptarquia anglo-saxã, foi de grande influência para 

Eduardo, que acreditava em seu direito de soberano. Assim, o 

movimento de conquista foi muito mais direto e agressivo, 

culminando na dominação completa do País de Gales, garantida pela 

imposição das instituições características da monarquia 

inglesa, como o Parlamento e o Exchequer 221(MCNAMEE, 2012, pp.31-

34). 

Quando o reino escocês apresentou os primeiros indícios de 

uma grave crise interna, Eduardo rapidamente agiu para garantir o 

que, para ele, era a manutenção de seu direito. Ao derrotar os 

Escoceses rebeldes à sua influência, Eduardo logo respondeu para 

fortalecer ainda mais seu poder sobre o reino. Agora, a 

influência indireta se tornou muito mais ativa, com o 

deslocamento da Pedra de Scone (antigo símbolo da monarquia 

escocesa, também conhecido como “a Pedra do Destino”) para 

Westminster, sede da monarquia inglesa em 1297. Eduardo chegou ao 
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 Departamento responsável pela administração de toda a renda real (CORÈDON; 
WILLIAMS, 2007, p. 117). 
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ponto de convocar nobres escoceses para lutar sob seu estandarte 

em conflitos contra o reino Francês no continente, evidenciando a 

soberania que acreditara exercer sobre o reino escocês (MCNAMEE, 

2012, p.43). 

A resistência escocesa se tornou, assim, ainda mais forte. 

Com campanhas internas, lideradas especialmente por William 

Wallace, os rebeldes atacavam o norte da Inglaterra e tentavam 

retomar a independência de seu reino. Eduardo não mediu esforços 

para combatê-los. Com exércitos muito numerosos para o período, o 

rei inglês liderou diversas campanhas vitoriosas no início do 

Século XIV, alcançando eventual vitória em 1304 (MCNAMEE, 2012, 

p.43). Boa parte da participação militar de Sir Geoffrey Luttrell 

se deu neste período. Sendo convocado quase que anualmente, o 

nobre se envolveu diretamente com o conflito, que influenciaria 

grande parte de sua vida, seja direta ou indiretamente (COLEMAN, 

1999, p.120). 

Com a morte de Eduardo I, em 1307, a guerra foi completamente 

alterada. O apoio da nobreza escocesa à monarquia foi muito 

abalado, e uma resistência organizada começou a ganhar força a 

partir do chamado “golpe” de Robert Bruce (1274-1329), agora 

Bruce I, rei da Escócia. Com uma revolta interna, ainda em 1306, 

Robert Bruce, um dos mais poderosos nobres escoceses, conseguiu 

reunir tropas e encenar uma cerimônia de coroação. Eduardo I 

reagiu imediatamente, mas sua saúde já estava fraca, o que o 

prendeu no norte da Inglaterra até a sua morte. Contudo, a nobreza 

escocesa ainda não concordava em se opor à Eduardo e, com isso, 

exilaram Bruce logo após sua coroação. A morte de Eduardo foi o 

momento de virada para Bruce. A partir de então, o rei conseguira 

retornar à Escócia, e, agora, possuía uma maior rede de aliados 

(MCNAMEE, 2012, pp.53-58). 

No Sul, um novo rei era coroado. Eduardo II inicia o seu 

reinado já enfrentando grandes problemas. Suas características 

não se assemelhavam às de seu pai, não era afeito a guerra, nem à 
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administração. Mas o maior determinante foi a sua preferência à 

Piers Gaveston, um cavaleiro que, com a ascensão de Eduardo, 

recebeu deste o título de Earl222 de Cornwall. Gaveston era odiado 

pela alta nobreza inglesa. Seu hábito de fazer piadas com outros 

nobres agravava ainda mais a tensão, e nem a defesa de Eduardo foi 

o bastante para evitar com que fosse exilado (PRESTWICH, 2005, 

pp.178-181). 

Eduardo II não era respeitado, rumores de seu gosto por 

práticas consideradas pouco nobres, como o remo e trabalhos 

braçais, o tornaram motivo de piada para os escoceses, que usavam 

cantos de remadores para provocar os ingleses em batalha como o 

“Heavalow, Rumbalow” (GIVEN-WILSON, 2016, p.10). 

Robert Bruce utilizou a inaptidão de Eduardo II e a crise 

interna pela qual passava o reino Inglês para fortalecer o seu 

poder. Como Colm McNamee aponta, por diversas vezes expedições 

militares à Escócia foram canceladas por Eduardo II, 

especialmente devido às condições internas do reino. Raramente 

Eduardo conseguia convocar todos os magnatas do reino, os Earls, 

dada a desavença entre seus favoritos, em especial Piers 

Gaveston, e estes homens, como Earl Lancaster e Earl Warwick, que 

culminou, por fim, na própria execução de Gaveston (MCNAMEE, 

2012, pp.72-76). 

Nesse meio tempo, Robert Bruce conseguiu tomar o controle de 

boa parte da Escócia. Eduardo, quando conseguia organizar 

expedições, era geralmente derrotado. O rei recorria à guerra 

normalmente para fugir de suas obrigações no Sul, ou para não ter 

que lidar com os nobres opositores. Assim, permanecia meses no 

Norte, até ser derrotado, o que gerava rumores de possíveis 

alianças suas com Bruce visando a sua proteção e a de seus 

favoritos. Dessa forma, é possível notar que as expedições 

militares lideradas por Eduardo II eram, ao contrário do que 

ocorria no reinado anterior, passivas. Robert Bruce estava, 
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 Nobre do mais alto escalão, até à criação do título de duque (CORÈDON; 
WILLIAMS, 2007, p. 108). 
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agora à frente da guerra, em posição de escolher quando, como, e 

onde lutar (GIVEN-WILSON, 2016, pp.25-28). 

A derrota inglesa também se devia à fatores táticos. O uso de 

cavalaria, predominante no período, foi gravemente contestado 

nestes embates. Os escoceses, por motivos variados, tanto 

econômicos quanto demográficos, utilizavam formações, chamadas 

de schilthrons, baseadas na infantaria equipada com grandes 

lanças, mortal para a cavalaria adversária, principal arma 

inglesa. Também utilizavam de cavalarias leves, muito comuns em 

atividades de pilhagem, assim como uma razoável quantidade de 

arqueiros, dentre os quais muitos desmontavam no momento da 

batalha. A batalha de Bannockburn, em 1314, foi um dos principais 

expoentes destas táticas, além de ser a pior derrota inglesa no 

período (PRESTWICH, 2003, pp.60-61). 

Os efeitos da derrota de Bannockburn foram muito 

expressivos. A superioridade numérica inglesa foi esmagada pelo 

uso da tática e do terreno pelos escoceses. A batalha trouxe ainda 

mais prestígio para a figura de Robert Bruce, enquanto que 

Eduardo II se via cada vez mais contestado:  

 

Por volta de duzentos cavaleiros ingleses, cerca de um 
sétimo de todos cavaleiros do reino, foram mortos em 
Bannockburn, do lado escocês, foram somente dois, mas o 
verdadeiro efeito da batalha foi psicológico. O modo 
piedoso com que Bruce tratou seus prisioneiros ingleses e 
inimigos escoceses – tão diferente da forma como ele e 
seus homens seriam tratados caso tivessem perdido – 
aumentou ainda mais a sua reputação, obviamente pela 
comparação entre suas formas de senhorio particulares, 
em que a liderança fraca, inaptidão tática e fuga eram 
deploráveis e ridicularizadas na mesma medida

223
 (GIVEN-

WILSON, 2016, p.32). 
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 “Around two hundred English knights – about one in seven of the knights in 
England – were killed at Bannockburn, just two on the Scottish side, but the 
real impact of the battle was psychological. Bruce’s merciful treatment of his 
English prisoners and of Scotsmen who had opposed him – so different from the 
fate that would have awaited him and his men had they lost – further enhanced 
his reputation, most obviously by comparison with his self-styled ‘overlord’, 
whose weak leadership, absence of tactical acumen and ignominious flight were 
deplored and derided in equal measure” (GIVEN-WILSON, 2016, p.32). 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  549 

O maior afetado pela derrota de Bannockburn foi, contudo, o 

Norte da Inglaterra. Já atacado desde o início do conflito, 

geralmente por exércitos em busca de pequenos saques, após 1314 

as incursões escocesas no Norte tomaram outra forma. Mais 

organizadas e expressivas, estas incursões alcançavam cada vez 

mais regiões ao sul, chegando à região de Yorkshire em 1316. Os 

saques eram seguidos por destruição, e a única forma de defesa dos 

habitantes das regiões era o pagamento de tributo aos líderes 

escoceses. Assim, o Norte permaneceu sob grande influência 

escocesa. Os problemas internos com a nobreza ocuparam as 

preocupações de Eduardo II, que negligenciou a questão do Norte. 

Com isso, os habitantes da região foram reduzidos a uma péssima 

condição de vida (MCNAMEE, 2012, pp.93; 96; 106). 

Este descaso da administração real, no que seria uma de suas 

principais prerrogativas, a defesa do reino, pode ter sido também 

determinante para Sir Geoffrey Luttrell. Como já citado, uma de 

suas mais rentáveis propriedades se localizava em Yorkshire, 

tratava-se de Hooton Pagnell. Ela não foi, provavelmente, 

diretamente afetada pelos saques, mas estava muito próxima às 

regiões destruídas. Assim, os efeitos das campanhas escocesas 

foram, possivelmente, visíveis para Sir Geoffrey Luttrell e 

aqueles em seu entorno. 

A destruição do Norte afetou, naturalmente, a produção 

imagética do Saltério de Luttrell. Além da aversão de Sir 

Geoffrey Luttrell, os outros indivíduos envolvidos em sua 

produção também possuíam motivos para odiar os escoceses. O 

diálogo entre os artistas e o patrono durante a produção do 

manuscrito foi conduzido, provavelmente, por clérigos 

dominicanos. Estes apresentam, com isso, uma grande influência 

sobre sua imagética. Segundo Michael Camille, a ordem estava, 

após a derrota de Bannockburn, empenhada nas pregações 

vexatórias à Robert Bruce e aos escoceses, os acusando de traição 

e outras atividades detestáveis (CAMILLE,1998, p.285). 
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Portanto, além do lado “bom” da guerra, seus reveses também 

foram retratados de forma vívida no Saltério de Luttrell. Uma 

página, em especial, exemplifica claramente os terrores que 

habitavam a mente do inglês frente à ameaça escocesa. A folio 

169r. apresenta, dentre suas margens, a imagem de uma mulher 

sendo agredida por um homem de rosto pintado (Figura 2) e, logo 

abaixo, um homem esquartejando bebês (Figura 3). O Salmo que 

acompanha as imagens traz: “Eles massacram o teu povo, Javé,/ 

eles humilham tua herança;/ matam a viúva e o estrangeiro/ e 

assassinam os órfãos” (BÍBLIA, Salmos, 94, 5-6). 

 

 

Figura 2: Escocês agredindo uma mulher, o Saltério de Luttrell (Add MS 42130, 
f.169r.), Londres, c.1340. Acesso em: 07/11/2017. Disponível em: 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_f169r 

 

 

Figura 3: Crianças sendo esquartejadas por homem, o Saltério de Luttrell (Add 
MS 42130, f.169r.), Londres, c.1340. Acesso em: 07/11/2017. Disponível em: 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_f169r 
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A relação entre Salmo e iluminuras é, neste caso, direta. 

Como nota Michelle Brown, estas imagens são consequência do forte 

nível de customização do Saltério de Luttrell. Elas seriam, de 

certa forma, parte do cotidiano de Sir Geoffrey Luttrell, ou ao 

menos de seu imaginário (BROWN, 2006, p.56). O escocês é 

estereotipado em uma construção imagética-textual que os definem 

como o inimigo monstruoso, não somente dos indefesos, mas do povo 

de Deus. A construção deste outro perpassa também a utilização de 

símbolos, como a pintura facial que o homem usa em uma das imagens 

(CAMILLE, 1998, pp. 284-286). 

Os estereótipos relativos à imagem do escocês na Inglaterra 

medieval, e consequentemente no Saltério de Luttrell, se 

baseavam em duas características: a cor escura e o aspecto 

selvagem. Entretanto, é valido ressaltar que não se tratam de 

regras, mas sim de simbologias recorrentes, ainda que variáveis:  

 

No Saltério os escoceses são construídos como o “outro” a 
partir de estereótipos como sendo selvagens e negros. 
Cronistas franceses os descreviam como selvagens, mas, 
mais significativamente, eles eram descritos como as 
“tropas negras dos escoceses” ou nigras Scottorum em um 
poema em latim do tempo de Henrique III. A ideia de que 
africanos teriam participado da civilização escocesa era 
ainda argumentada até pelos menos o século anterior 
224

(CAMILLE, 1998, p.286). 

 

As características acima são mais uma vez apresentadas por 

outra imagem do Saltério, presente na folio 162v. (Figura 4). 

Essa imagem retrata um ataque de soldados à um homem. Neste caso, 

os soldados unem as características de dois outros do homem 

inglês medieval: o escocês e o sarraceno. As armas utilizadas 

pelos soldados seguem o padrão utilizado para a representação dos 

sarracenos, enquanto que os seus rostos estão escurecidos, da 

                                                           
224

“ In the psalter the Scots are constructed as “other” through being 
stereotype as wild and dark. French chroniclers described them as sauvages 
but, more significantly, they are described as “the black troops of the Scots” 
or the nigras Scottorum in a Latin poem from the time of Henry III. The argument 
that Africans had played a role in early Scottish civilization was still being 
argued as late as the last century” (CAMILLE, 1998, p.286). 
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forma como ocorreria com os escoceses. Michael Camille analisa, a 

partir desta cena, as formas como as imagens do Saltério se 

relacionam com a realidade. Ainda que apresente algo que Sir 

Geoffrey provavelmente conhecia de forma diferente, isto não é 

verdadeiramente importante:  

 

[...] Hoje, ninguém as descreveria como retratos 
precisos dos “outros” que tentam difamar. Ainda que 
Geoffrey Luttrell provavelmente nunca tenha visto um 
Etíope, ele deve ter encontrado muitos escoceses com sua 
lança e sua espada, então fica claro que a disparidade 
entre a realidade e a imagem não importava para ele

225
 

(CAMILLE, 1998, p.287). 
 

 

Figura 4: Soldados escoceses atacando o Saltério de Luttrell (Add MS 42130, 
f.162v.), Londres, c.1340. Acesso em: 07/11/2017. Disponível em: 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_f162v 

 

Os escoceses não eram, porém, os únicos culpados pela 

destruição que tanto preocupara Sir Geoffrey Luttrell. A opinião 

de Geoffrey a respeito de Eduardo II diferia em muito do seu 

apreço por seu pai e seu sucessor (BROWN, 2006, p.15). Além dos 

efeitos da guerra, Geoffrey era muito próximo da família 

Lancaster, opositora ao rei. Joyce Coleman, a partir da análise 
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 “[...] no one today would describe them as accurate portrayals of the 
“others” they purport to defame. Although Geoffrey Luttrell had probably 
never seen na Ethiopian he must have run through many a Scotsman with his lance 
or sword, so it is clear that the disparity between reality and image did not 
concern him” (CAMILLE, 1998, p.287). 
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de um evento específico em que Sir Geoffrey Luttrell e outros 

companheiros se envolveram em ataques à aliados de Eduardo II, 

evidencia a posição de Sir Geoffrey em relação à Lancaster, que 

resultaria, posteriormente, no retrato de sua morte no Saltério 

de Luttrell (f.56r.) (COLEMAN, 1999). 

Foi logo em seguida à batalha de Bannockburn que a oposição 

de Thomas de Lancaster ganhou força. Thomas liderou a revolta dos 

nobres à Piers Gaveston e, após a sua morte e a derrota de Eduardo 

em Bannockburn assumiu uma posição proeminente no governo. A 

pressão dos nobres ingleses culminou em uma petição, chamada de 

Ordenanças, que aumentavam as prerrogativas do parlamento, e se 

constituíam como uma forma de tentativa de controle maior sobre o 

poder do rei, que estava incomodando os magnatas, dada a sua 

inaptidão (PRESTWICH, 2005, p.188). 

A guerra civil, que se deu entre 1321 e 1322, foi inevitável. 

Lancaster liderou os rebeldes com a sua pauta de defesa das 

Ordenanças e seu direito ao cargo de intendente real. Eduardo II, 

porém, obteve sucesso em deter a rebelião, vencendo muitas 

batalhas e forçando a deserção dos apoiadores de Lancaster. A 

rebelião chegou ao fim com a própria execução do magnata 

(PRESTWICH, 2005, pp.198-201). 

A vitória de Eduardo II não foi, entretanto, duradoura. No 

momento que, de acordo com Christopher Given-Wilson (2016), 

detinha maior poder em relação à nobreza, Eduardo falhou 

novamente. Primeiramente, executando boa parte da nobreza que 

tinha lutado ao lado de Lancaster, sem permitir julgamentos. Seus 

novos favorecidos, os Despenser, também motivaram revolta, 

graças à sua generosidade em cedê-los as propriedades dos 

executados. Por fim, mesmo com uma teórica maior união, Eduardo 

falhou novamente em sua última expedição militar à Escócia, tendo 

que aceitar um armistício de 13 anos, que só seria quebrado 

durante o reinado de seu filho (GIVEN-WILSON, 2016, p.67). 
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Os últimos anos do reinado de Eduardo II foram 

caracterizados pelo controle da família Despenser. A partir de 

uma repressão dos derrotados na guerra civil e uma política 

polêmica de chantagem e provocações de outros nobres a 

impopularidade do governo continuava a crescer. Eduardo foi bem-

sucedido em anular as ordenanças, e os problemas financeiros ao 

final de seu reinado não eram gritantes, mas a própria rainha 

passou a se opor a ele. Ao ser exilada na França, Isabella se aliou 

a Mortimer, nobre das marcas de Gales também exilado, e os dois, 

com ajuda de um pequeno exército, invadiram a Inglaterra e 

depuseram Eduardo II, sem enfrentar qualquer oposição expressiva 

(PRESTWICH, 2005, pp.205-218). 

Isabella e Mortimer governaram por três anos, enquanto 

Eduardo III era menor de idade. Os dois eram considerados muito 

ambiciosos e foram retirados do poder por Eduardo, quando este 

alcançou a maioridade em 1330. A ascensão de Eduardo III marcou o 

fim de um período de grande instabilidade política no reino 

Inglês (PRESTWICH, 2005, p.220-224). 

A partir da restauração da autoridade real, Eduardo III 

possibilitou uma nova investida, dessa vez vitoriosa, sobre os 

escoceses em 1333. Dessa vez, a soberania dos ingleses sobre a 

Escócia foi restaurada e, ainda que não significando 

necessariamente um fim para a guerra, permitiu um momento mais 

duradouro de paz na região, que possibilitou, inclusive, a busca 

de Eduardo por suas pretensões continentais, que resultariam na 

guerra nos cem anos (GIVEN-WILSON, 2016, p.91). 

Sir Geoffrey Luttrell já não mais participava das campanhas 

militares durante o reinado de Eduardo III. Passando por 

constantes problemas de saúde após a década de 1320, Luttrell se 

retirou para as suas propriedades, se ocupando com problemas 

legais, relativos à política do reino e ao seu casamento. 

Sobrevivendo pelos turbulentos anos de reinado de Eduardo II, 

Geoffrey pôde, nos últimos anos de sua vida, pagar pela produção 
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do Saltério de Luttrell, que só foi interrompido com a sua morte 

(BROWN, 2006). 

 

Conclusão 

A partir dos eventos analisados, podemos concluir que a 

guerra entre a Inglaterra e a Escócia teve uma fundamental 

influencia na mentalidade das pessoas nela envolvidas, seja 

direta ou indiretamente. Além de sua longa duração, seus efeitos 

na política interna dos reinos foram, também, determinantes. 

Eduardo I, além de iniciar o conflito, conseguiu manter uma 

predominância da força inglesa na guerra, ainda que não 

conseguindo, de fato, terminá-la. Com isso, seu filho acumulou 

derrotas, que rebaixaram sua posição frente aos nobres de seu 

próprio reino. A relação era, entretanto, recíproca. A inaptidão 

de Eduardo II em lidar com as crises internas foi, também, um dos 

principais fatores que levaram ao seu fracasso na guerra. 

Ainda que com Eduardo III a Inglaterra tenha voltado a tomar 

a dianteira no conflito, a destruição e os impactos negativos 

trazidos pelas derrotas de seu pai permaneceram vívidos na mente 

dos ingleses. Essa influência está presente de forma constante no 

Saltério de Luttrell, que, como vimos, reúne as subjetividades de 

seus autores e de seu patrono em relação a seu cotidiano e seu 

inimigo. 

Os escoceses, ainda que não tendo iniciado o conflito, eram, 

para os ingleses, os vilões encarnados. A criação de uma imagem 

negativa, a partir de atributos físicos, como a cor e a 

selvageria, ou morais, como a alcunha de traidores e ambiciosos, 

pode ser percebida nas páginas do Saltério de Luttrell. Para seu 

patrono e possivelmente seus artistas, seria normal conceber o 

escocês daquela forma, ainda que inconscientemente. Estas 

imagens, relativas às imagens mentais que rondavam o imaginário 

do período, permaneceriam na sociedade até após o fim da guerra e 

dos reinados nela envolvidos. 
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A FORMAÇÃO DA NOBREZA CASTELHANO-LEONESA: UMA ANÁLISE DAS TESES 

DO HISTORIADOR SALVADOR DE MOXÓ 

Fernando Balbino de Araújo – UEM/PIBIC/LEM 

Jaime Estevão dos Reis – UEM/PPH/DHI/LEM 

 

A nobreza na Idade Média tem sido objeto de estudo de vários 

historiadores, dado o seu papel no contexto da sociedade. 

Buscamos, nesta comunicação, refletir acerca do surgimento e 

estruturação da nobreza castelhano-leonesa, passo importante 

para o entendimento da relação entre nobreza e cavalaria, ora em 

desenvolvimento em nosso projeto de Iniciação Científica. 

Buscaremos pontuar a origem e o desenvolvimento da nobreza de 

Castela e Leão, baseando-nos na divisão proposta por Salvador de 

Moxó, em sua obra Feudalismo, senõrío y nobleza en la Castilla 

medieval (1970). Nela, o autor define três momentos do 

desenvolvimento da nobreza: Alta Idade Média, Idade Média 

Central e Baixa Idade Média, períodos em que, respectivamente, se 

consolidou o que ele denomina aristocracia primitiva, nobreza 

velha e nobreza nova. A fim de compreender melhor o processo de 

formação desta nobreza, procuramos entender a obra de Salvador de 

Moxó, comparando-a com os estudos de outros historiadores que 

pensaram sobre a nobreza castelhano-leonesa no contexto 

medieval, como Faustino Menéndez Pidal (2015), Esther Pascua 

Echegaray (2017), Victor M. Gibello Bravo (1999), Isabel Beceiro 

Pita e Ricardo Cordoba de la Llave (1990), Luiz García de 

Valdeavellano (1986). A presente discussão está em andamento, 

conforme afirmamos acima, e os resultados finais serão 

apresentados em futuros eventos de Iniciação Científica – EAIC. 

 

Palavras-chave: Nobreza; Idade Média; Castela e Leão. 
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A FORMAÇÃO DA NOBREZA CASTELHANO-LEONESA: UMA ANÁLISE DAS TESES 

DO HISTORIADOR SALVADOR DE MOXÓ 

 

Introdução 

A nobreza destaca-se no esquema tripartido da sociedade 

medieval por seu poder, riqueza e privilégios. Sua atuação 

permitiu a participação em acontecimentos, tais como: a 

consolidação de alianças políticas e militares que resultaram em 

grandes vitórias militares, a organização e administração de 

grandes territórios e a ascensão e queda de alguns reis, entre 

outros inúmeros exemplos que poderíamos mencionar. 

Sem dúvida, o nobre desempenhou papel fundamental na 

sociedade medieval. O relacionamento desse grupo de notáveis com 

o rei era extremamente complexo, assim como com as demais camadas 

da sociedade. Analisar a formação do nobre, sua origem e 

desenvolvimento é de vital importância para se compreender 

melhor alguns aspectos da Idade Média e seus acontecimentos, 

assim como a formação e o desenvolvimento da cavalaria, outro 

grupo de notáveis que merece destaque. 

Um dos motivos que consolidou o nobre e o fortaleceu cada vez 

mais perante o rei era a guerra. A guerra quase sempre esteve 

presente na sociedade medieval e ajudou a construir lendas, 

grandes guerreiros e também levou ruína aos derrotados. O fator 

guerra foi decisivo na formação e fortalecimento da nobreza na 

Idade Média.  

Partindo da obra denominada La nobleza castellano-leonesa 

en la Edad Media de (1970), de Salvador de Moxó, analisaremos o 

surgimento da nobreza castelhano-leonesa, sua formação, seus 

conceitos e desenvolvimento através da divisão proposta pelo 

autor em três períodos: Alta Idade Média, Idade Média Central e 

Baixa Idade Média. Para um maior diálogo e comparação entre as 

fontes de pesquisa, outros autores também serão citados.  
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A nobreza na Europa Medieval 

No que diz respeito ao surgimento da nobreza em geral, 

vários autores divergem sobre suas origens, abrindo diversas 

possibilidades de debate e análise. Estudar as origens da nobreza 

e suas relações com as várias camadas sociais existentes é de 

extrema importância para compreender melhor o desenvolvimento da 

sociedade medieval em diferentes momentos históricos.  

A nobreza na Idade Média remete-se a pequenos grupos que 

dominavam a sociedade e apresentavam características distintas: 

linhagem sanguínea, poder, vantagens políticas e econômicas, e 

mantinham a pureza de sua linhagem, estabelecendo relações 

conjugais apenas com outros nobres (GÉNICOT, 2006, p. 280). Ou 

seja, inicialmente, o título de nobreza era restrito a apenas um 

grupo específico de pessoas, seja para manter a supremacia, ou 

manutenção do poder. 

Para entendermos melhor a definição de nobreza, precisamos 

compreender o que era ser um nobre. Faustino Menéndez Pidal 

(2015), define nobre/nobreza da seguinte maneira: 

 

Nobre, nobilis, equivale a noscibilis, de gnosco o nosco, 
conhecido, destacado, famoso. E também é relacionado com 
notabilis, notável, influente, fora do comum, para o bem ou 
para o mal. O termo conservou somente o aspecto positivo: de 
acordo com seu significado etimológico, implica seleção, 
excelência, e supõe, necessariamente, uma diferenciação, 
uma elevação sobre os demais. Esta é a ideia básica da 
nobreza. A ela se opõe radicalmente o igualitarismo, que se 
nega a admitir a diferença e tratar como iguais os que são 
distintos. Na igualdade absoluta, não cabe o notável, o 
nobre

226
 (MENÉNDEZ PIDAL, 2015, p. 17). 
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“Noble, nobilis, equivale a noscibilis, de gnosco o nosco, conocido, 
destacado, famoso. Y también se relaciona con notabilis, notable, 
infrecuente, fuera de lo común, para bien o para mal. El término conservó sólo 
el sentido positivo: de acuerdo con su significación etimológica, implica 
selección, excelencia, y supone necesariamente uma diferenciación, un 
relieve sobre los demás. Esta es la idea básica de la nobleza. A ella se opone 
radicalmente el igualitarismo, que se niega a admitir la diferencia y trata 
como iguales a los que son distintos. En la igualdad absoluta no cabe lo 
notable, lo noble" (MENÉNDEZ PIDAL, 2015, p. 17). 
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O nobre era definido como alguém diferenciado, que se 

destacava do comum. Sua origem remete-se ao Império Romano, onde 

as famílias mais ricas e importantes conseguiram manter seu poder 

e influência, mesmo após a queda da cidade e a invasão dos povos 

germânicos (ECHEGARAY, 2017, p. 44-45). O mesmo afirma Léopold 

Génicot que destaca duas influências no nascimento e afirmação da 

nobreza medieval europeia: o norte, pelos povos germânicos e 

prezando a independência em relação à pessoa privada, e o sul, com 

influência romana, onde a noção sobre estado e poder público era 

clara (GÉNICOT, 20016, p. 281). O autor ainda trata a definição do 

nobre como alguém diferenciado, que não deve se misturar com as 

pessoas fora de sua classe, assim como manter o poder e o status 

constantemente: 

 

Poder e dinheiro engendram e mantem uma mentalidade e um 
comportamento. Um nobre não deve ser sovina. Ele quer 
escapar de todos os tipos de controle que submetem e 
limitam os outros homens. Ele se casa na sua classe. Traço 
particularmente significativo, ele não se mistura com a 
massa dos fiéis. Nem na vida nem na morte (GÉNICOT, 2006, 
p. 280). 

Embora existissem algumas características distintas acerca 

do desenvolvimento da nobreza, são observadas algumas 

semelhanças gerais. São elas: fortuna patrimonial, linhagem 

sanguínea, influência na corte real e diferenciação jurídica 

(MOXÓ, 1970). Porém, tais características são fundamentais ao 

definir o nobre, pois nem sempre o grupo dominante em determinado 

território era classificado como nobreza. Como afirma Esther 

Echegaray:  

[...] nem toda classe dominante é uma “nobreza”. Em seu 
livro La sociedad feudal (1939), ele estabeleceu dois 
requisitos para se falar de “nobreza”: foi uma classe cujos 
privilegiados estiveram respaldados por um estatuto 
jurídico e que sua condição social era hereditária
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(ECHEGARAY, 2017, p.13). 
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 “[...] no toda clase tominante es una ‘nobleza’. En su libro La sociedad 
feudal (1939) estableció dos requisitos para poder hablar de ‘nobleza’: que 
fuera una clase cuyos privilegios estuvieran respaldados por un estatuto 
jurídico y que su condición social fuera hereditaria" (ECHEGARAY, 2007, 
p.13). 
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Ao analisarmos as opiniões dos autores, identificamos dois 

pontos em comum: a diferenciação jurídica e a linhagem sanguínea. 

Em seu surgimento, a nobreza era um grupo extremamente fechado, 

onde poucas pessoas que não possuíam tais características 

alcançariam a condição de nobre. A diferenciação jurídica é vista 

como um dos principais atributos de um nobre: graças as vantagens 

conquistadas, possuía julgamento diferenciado dos demais 

camponeses.  

Concomitante à diferenciação jurídica, outro fator é 

apontado com pilar fundador da nobreza: a linhagem sanguínea. 

Inicialmente, a nobreza era uma condição transmitida de geração 

em geração. Por fatores biológicos, eram gerados indivíduos 

deficientes. Somado isso ao fato da perda de membros graças as 

guerras particulares, esse fator de formação da nobreza foi 

modificado (GÉNICOT, 2006, p.282), visto que era inevitável o 

desaparecimento de algumas gerações. 

Entra em cena um novo fator: o guerreiro. Graças às guerras e 

aos serviços prestados ao rei, um novo tipo de nobreza surge. Com 

os novos cargos, títulos e alianças, esse corpo de guerreiros 

passou a possuir privilégios políticos e grande influência na 

corte. Como afirma Génicot (2006): 

Estabelecem elos familiares com os grandes e ligam-nos a si 
concedendo-lhes funções oficiais, honores: cargos 
condais, cujos titulares formam uma “nobreza imperial”, da 
qual sairão os príncipes territoriais da Frância e mais 
tarde os capitanei da Itália (GÉNICOT, 2006, p. 282). 

Outra forma de acesso a condição de nobre se deu por meio da 

cavalaria. O guerreiro montado a cavalo e vestindo sua armadura 

de lança e escudo em mãos se tornou peça fundamental para a 

vitória em batalha. Esse guerreiro se tornou necessário a 

qualquer rei, príncipe ou senhor que desejasse manter suas posses 

diante das ambições e rivalidades entre reinos (GÉNICOT, 2006, p. 

284). E por ser um ofício custoso de origem, com elevados gastos em 

manutenção de cavalos, armas, vestimentas e serviços a serem 
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prestados, a especialização dessa função ficou restrita a poucos 

(CARDINI, 1989). 

 

A nobreza Castelhano-Leonesa 

Ao analisarmos a nobreza castelhano-leonesa, devemos levar 

em consideração os fatores únicos pertencentes à sua origem e 

desenvolvimento. O fator fundamental para a consolidação dos 

nobres nessa região foi o embate entre cristãos e muçulmanos. Sem 

dúvida a nobreza na Espanha possui influência de diversos povos 

que a habitaram, pois, segundo Javier Alvarado Planas (2006), 

“[...] a Espanha Medieval é herdeira de um sistema cultural que 

consiste em várias tradições que foram sucessivamente 

incorporadas (a tradição romana, cristã, germana e, em sua 

medida, a muçulmana) ” (PLANAS, 2006, p. 1)228. 

Iremos analisar a formação e desenvolvimento da nobreza de 

Castela e Leão utilizando o modelo proposto por Salvador de Moxó 

(1970) em sua obra La nobleza castellano-leonesa en la Edad Media. 

O autor realiza, brilhantemente, um corte temporal na história, 

onde a divide em três períodos: Alta Idade Média (séc. V-X), a 

aristocracia primitiva; Idade Média Central (séc. XI-XIII), a 

nobreza velha, e por fim, Baixa Idade Média (séc. XIV-XV), a chamada 

nobreza nova. Essa divisão, além de ser aceita por diversos 

historiadores no que diz respeito a Idade Média, facilita a análise 

e compreensão sobre a formação do nobre castelhano-leonês.  

Para Moxó, o que definia o caráter de um nobre durante sua 

formação no período da aristocracia primitiva (séculos V-X) era 

sua origem racial, juntamente com sua situação econômica, 

política, social e espiritual (MOXÓ, 1970, p. 231). Entre os 

séculos XI e XIII, chamado pelo autor de nobreza velha, esse grupo 

adquiriu corpo jurídico e legal. Graças a Reconquista, certas 
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 [...] dado que la España medieval es heredera de un sistema cultural 
conformado por varias tradiciones que se han ido incorporando sucesivamente 
(la tradición romana, cristiana, germana y, en su medida, la musulmana) ”. 
(PLANAS, 2006, p.1). 
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linhagens afirmaram seu poder, onde a nobreza castelhano-leonesa 

utilizou sua força militar (MOXÓ, 1970, p. 255). Já nos séculos 

XIV e XV, o grupo dominante sofreu diversas alterações, o 

caracteriza a chamada nobreza nova. Devido a extinção biológica 

de muitas famílias, baixas militares e o empobrecimento gerado 

pelas crises socioeconômicas do século XIV, a nobreza se 

reorganizou, promovendo uma verdadeira inovação (MOXÓ, 1970, p. 

285-286). 

A nobreza castelhano-leonesa soube aproveitar as diversas 

mudanças ocorridas com o passar dos séculos, e graças a um 

processo de reconfiguração e modificações, firmou-se como um grupo 

dominante e poderoso. Ainda segundo Moxó, fatores específicos como 

a riqueza, a propriedade privada e a herança de sangue formaram 

situações únicas para seu desenvolvimento (MOXÓ, 1970, p. 238). 

No período denominado aristocracia primitiva, inicialmente 

predominam os laços de vassalagem. Famílias inteiras ascenderam a 

condição de nobre devido a sua riqueza, fator fundamental para 

continuação de uma linhagem, os serviços e influência política na 

corte real, permitindo assim um maior controle sobre suas posses, e 

como já mencionado aqui, a herança de sangue e a diferenciação 

jurídica, pois a condição de nobre era inicialmente herdada, e essa 

condição proporcionava um julgamento diferenciado dos demais.  

Faustino Menéndez Pidal também aponta os laços de sangue como 

fator fundamental na formação da nobreza castelhano-leonesa, 

destacando também os “conhecimentos oportunos” que possuíam, 

destacando esse grupo dos demais (MENÉNDEZ PIDAL, 2015, p. 22). 

Tais conhecimentos oportunos se resumiam a táticas de guerra, 

conselhos políticos e militares, assim como conselhos ao rei. 

“Oportunos” devido ao fato de nem todas as classes sociais se 

dedicarem a essas artes, visto que o trabalho para a sobrevivência 

era essencial. 
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Outro fator único de formação da nobreza castelhano-leonesa 

merece destaque: o processo de Reconquista do território na 

península Ibérica tomado por muçulmanos. A guerra era companhia 

constante dessa sociedade, onde uma classe de guerreiros era 

necessária para combater e reconquistar o território perdido. Essa 

classe demandava certos privilégios e direitos exclusivos (MOXÓ, 

1970). Era o início de sua ascensão. 

Ao analisarmos a formação do nobre castelhano-leonês, 

observamos a exclusividade do “fator Reconquista” em sua formação e 

desenvolvimento. Nenhuma outra região da Europa Medieval 

apresentou tal situação. A nobreza e sociedade peninsular foram 

marcadas e moldadas pela guerra. 

Esse molde proposto pela Reconquista se torna cada vez mais 

presente durante a nobreza velha, período que vai do século XI ao 

XIII. Nesse período, a nobreza alcançou total configuração 

jurídica e social, influenciada por linhagens que se mantiveram no 

topo, e também graças ao processo de retomada do território cristão 

dos muçulmanos, onde os nobres puderam exercer sua capacidade 

militar (MOXÓ, 1970, p. 254-255). Nas palavras do autor: 

 

Consideramos, então, como nobreza velha aquela que se 
formou na etapa mais dinâmica da Reconquista, durante o 
período em que os guerreiros castelhanos, leoneses e 
portugueses, avançando do Sul desde o sistema central, 
alcançaram o Guadalquivir e os Algarves, representando a 
mais viva expressão de tal nobreza, as famílias ou linhagens 
cujos membros ocupam posições destacadas ou dirigentes na 
dinâmica política e social durante os séculos XII e XIII

229
 

(MOXÓ, 1970, p. 255-256). 
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 “Consideramos, pues, como tal nobleza vieja aquella que se formó en la etapa 
más dinámica de la Reconquista, durante el período en que los guererros 
castellanos, leoneses y portugueses, avanzando hacia el Sur desde el Sistema 
Central, alcanzan el Guadalquivir y los Algarves, representando la más viva 
expresión de tal nobleza las familias o linajes cuyos miembros ocupan puestos 
destacados o rectores en la dinámica política y social durante los siglos XII y 
XIII” (MOXÓ, 1970, p. 255-256).  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  568 

Portanto, graças a sua capacidade militar, a nobreza 

castelhano-leonesa ganha uma posição de destaque ainda maior 

dentro da sociedade. Seus serviços são cada vez mais requisitados 

pelos reis, e seus ganhos provenientes da batalha os fortalecem 

ainda mais. Com maior participação no corpo político do reino, a 

nobreza se firma como um grupo de destaque, amparada por estatutos 

jurídicos e legais, como os elaborados por Alfonso X e sua equipe de 

juristas. 

Alfonso X, o Sábio, governou Castela e Leão entre 1252 e 1284. 

O monarca empreendeu um árduo trabalho de codificação, buscando, 

inclusive, a normatização do estatuto da nobreza castelhano-

leonesa. Buscava unificar os territórios conquistados e fortalecer 

sua posição de monarca dominante sobre todas as classes sociais, 

além de buscar a afirmação de uma imagem de monarca sábio e justo 

(SENKO, 2014, p. 2).  

Segundo Jaime Estevão dos Reis, suas principais obras 

jurídicas são três: o Fuero Real, o Espéculo e as Siete Partidas 

(REIS, 2007, p. 183). No que diz respeito à obra Las Siete 

Partidas, a mesma foi escrita por volta de 1256, e contou com a 

supervisão do monarca em pessoa. A obra consistia em um apanhado 

de leis, onde referenciava os mais diversos assuntos. A Partida 

Segunda mais especificadamente, trabalha o significado do rei, 

imperador e outros grandes senhores, trabalhando então a visão do 

nobre e do cavaleiro (PARTIDA II, 2003). Em particular, a obra 

será utilizada para elaboração do projeto de Iniciação 

Científica denominado “Nobreza e Cavalaria nas Siete Partidas de 

Alfonso X, o Sábio”. 

Por fim, o período entre os séculos XIV e XV, denominado por 

alguns estudiosos como Baixa Idade Média, é classificado por 

Salvador de Moxó como nobreza nova. Nesse período, a nobreza 

atravessa uma grave crise, causada pelas baixas provenientes das 

guerras, empobrecimento da nobreza e a extinção biológica de 

algumas famílias influentes. Isso criou a necessidade de 
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transformação da nobreza, onde uma nova geração de nobres é 

concebida. Para o autor:  

Referimo-nos com essa distinta e significativa denominação 
a alta classe nobiliária, composta pelas linhagens que 
conseguiram atingir o mais alto nível social e uma elevada 
significância política, através das convulsões e 
incidências do século XIV

230
 (MOXÓ, 1970, p. 284). 

 

Mais uma vez, a nobreza atravessa momentos críticos na 

história, se reinventa e evita sua extinção. O fator de adaptação da 

nobreza castelhano-leonesa merece destaque, pois devido as 

inúmeras adversidades do período, em que linhagens inteiras 

desapareceram, ainda assim a classe manteve o poder e influência, 

representados agora por uma nova geração. Apesar de apresentar nova 

face perante as necessidades impostas, a nobreza manteve seu status 

através do tempo. 

Paralelo a divisão proposta por Moxó, Faustino Menéndez Pidal 

realiza um corte na formação da nobreza espanhola, onde a divide em 

dois grupos: a baixa nobreza e a alta nobreza. A baixa nobreza 

dependida da arrecadação de tributos para sobreviver, e a alta 

nobreza apoiava-se em concessões do poder delegado. Essa clara 

divisão entre dois grupos de nobres é comentada pelo autor: 

“enquanto a alta nobreza sempre dependeu notavelmente do rei, a 

baixa nobreza “se fez” sozinha (MENÉNDEZ PIDAL, 2015, p. 25). 

 

Conclusão 

Ao analisarmos as divisões e argumentos propostos, podemos 

concluir que a nobreza no Ocidente europeu possui caráter 

heterogêneo. Sua origem e seu desenvolvimento apresentou 

características distintas, variando conforme sua região e sua 

influência.  

                                                           
230

 “Nos referimos con esta distinta y significativa denominación a la alta 
clase nobiliaria, compuesta por los linajes que logran escalar el más alto 
peldaño social y una elevada significación política, tras las convulsiones e 
incidencias del siglo XIV” (MOXÓ, 1970, p. 284). 
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No que diz respeito a nobreza castelhano-leonesa, 

observamos a Reconquista como fator fundamental na formação e 

desenvolvimento da classe. Comparado com outras regiões da 

Europa Medieval, nenhuma outra apresentou tal característica em 

seu desenvolvimento. Com a necessidade de formar guerreiros, 

juntamente com os lucros provenientes das batalhas, a nobreza 

obteve grande força política e destaque, apoiando diversos reis 

no campo de batalha, em troca de favores, concessões e espólios de 

guerra. 

Por necessidade, a nobreza castelhano-leonesa faz uso da 

cavalaria, uma ordem que teve sua origem paralela ao nobre, porém 

foi assimilada aos poucos. A partir do século XI a cavalaria já 

estava inserida no contexto de nobreza, onde inicialmente um dos 

pré-requisitos para se tornar cavaleiro era a linhagem 

sanguínea.  

Portanto, graças ao seu poder militar, a nobreza espanhola 

adquiriu grande influência na corte real, onde foi extremamente 

importante para a conquista e fortalecimento de territórios 

controlados pela coroa de Castela e Leão. Mesmo após o fim das 

batalhas da Reconquista, a nobreza manteve seu poder e 

influência.  

Salientamos também o forte poder de adaptação e mutação da 

nobreza castelhano-leonesa, onde a mesma soube aproveitar a 

condição única para seu desenvolvimento, mas também soube se 

adaptar em fronte aos mais variados problemas, como o 

empobrecimento, extinção de linhagens inteiras, baixas 

provenientes de guerras e a formação de indivíduos geneticamente 

falhos. Ao lidar com as mudanças impostas pela época, a nobreza 

soube adaptar-se ao novo modo de viver, mantendo o poder e 

influência acima dos demais.  
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O CULTO DE EPONA EM ROMA NO SÉCULO II: ESTUDO DE CASO DOS ALTARES 

DOS EQUITES SINGULARES AUGUSTI 

Jessica Regina Brustolim – Universidade de São Paulo 

Prof. Dr. Julio Cesar Magalhães de Oliveira – Universidade de São 

Paulo (Orientador) 

 

O culto da deusa celta Epona, normalmente analisado dentro do 

debate mais amplo acerca da Romanização, é compreendido ou como 

uma forma de resistência às mudanças trazidas pela presença 

romana na Gália ou como uma forma de aceitação e conformidade com 

estas mudanças. No início dos anos 2000, Jane Webster propôs que o 

conceito de Criolização, aplicado à arqueologia colonial 

americana, fosse empregado para compreender as relações galo-

romanas e as mudanças resultantes destas relações. Assim, 

analisando Epona e seu culto utilizando o conceito de 

Criolização, e tomando como fontes os altares coletivos dos 

Equites Singulares Augusti, o objetivo desta comunicação 

consiste em questionar qual a forma de memória coletiva 

construída entre os devotos de Epona dentro do grupo de veteranos 

dos Singulares Augusti e qual a importância do culto da deusa para 

estes veteranos. Este questionamento será explorado através da 

tradução e interpretação das inscrições nos altares, da análise 

do latim utilizado, da fórmula empregada nas inscrições e da 

análise onomástica dos nomes dos veteranos. Meu objetivo é 

demonstrar que há uma coesão interna no grupo de veteranos e que o 

culto de Epona não representa uma forma de resistência nem de 

conformidade, mas é um dos elementos presentes na negociação de 

identidade feita por estes veteranos em um momento de mudança. 

 

Palavras-chave: Cultos Celtas; Equites Singulares Augusti; 

Roma. 
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O CULTO DE EPONA EM ROMA NO SÉCULO II: ESTUDO DE CASO DOS 

ALTARES DOS EQUITES SINGULARES AUGUSTI 

 

Introdução 

No ano de 41 d.C., o terceiro imperador de Roma, Caio Júlio 

César Augusto Germânico, mais conhecido como Calígula, foi 

assassinado por membros da Guarda Pretoriana. Após seu 

assassinato,  

a guarda pessoal mais próxima do imperador, uma 
pequena milícia de germânicos, escolhidos porque seu 
barbarismo era visto como uma garantia contra a 
corrupção, também desempenhou um sangrento papel no 
que aconteceu em seguida. Assim que a notícia do 
assassinato se espalhou, os germânicos demonstraram 
sua lealdade brutal e criminosa. Saíram correndo pelo 
Palatino, matando quem quer que suspeitassem estar 
envolvido no complô. (BEARD, 2017, p. 386)  

 O que Mary Beard define como uma “pequena milícia de 

Germânicos” é uma unidade de cavalaria especialmente organizada 

para proteger o imperador. Os Germani Corporis Custodes 

protegeram todos os imperadores da dinastia Julio-Claudiana e 

criaram um precedente que seria retomado por Marco Úlpio Trajano, 

sob novo nome, em 98, ao tornar-se imperador. 

 Os Equites Singulares Augusti de Trajano, nome que pode ser 

traduzido como “cavaleiros próprios do Augusto”, embora 

singularis também possua sentido de único, inigualável, assim 

como os Germani Corporis Custodes, foram recrutados entre tribos 

germânicas (sobretudo Batavos e Ubianos) e formavam sua guarda 

mais próxima, acompanhando-o da Germânia até Roma e em todas as 

suas campanhas militares (SPEIDEL, 2005, p. 26).  

 Em 1885, na cidade de Roma, Rodolfo Lanciani descobriu 44 

altares de mármore, sendo 17 coletivos e 27 individuas (muitos 

dos quais são apenas fragmentos) dedicados a diversas divindades 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  575 

e ao gênio do imperador pelos veteranos dos Equites Singulares 

Augusti. O que chama a atenção neste corpo documental é o estilo 

das inscrições, claramente germânico, e a presença de deusas que, 

exceto por Epona, não fazem parte do panteão romano. 

 Epona, a deusa celta dos cavalos, é considerada a única 

divindade celta a ser incluída no panteão romano. Seu nome deriva 

da palavra gaulesa “epos”, que significa, literalmente, cavalo 

(DELAMARRE, 2003, p. 163). Apesar do amplo alcance geográfico de 

seu culto, não há evidências da existência de Epona no período 

anterior à segunda metade do século I d.C., o que leva muitos 

autores, como Linduff (1979), Oakes (1987), Webster (2003), 

Woolf (2004) e Green (2011), a considerarem Epona como um fruto 

das interações entre celtas e romanos. 

 Jane Webster interpreta Epona como uma deusa crioula, ou 

seja, resultado da nova forma de cultura resultante das 

interações entre celtas e romanos (WEBSTER, 2003, p. 43). Greg 

Woolf, por outro lado, afirma que Epona é uma prova de que os 

gauleses se tornaram romanos, pois criaram uma deusa dentro de um 

modelo romano, cujo culto seria aceito por não envolver a 

representação do divino em forma animal e sacríficos humanos 

(WOOLF, 2004, p. 215). O argumento de Greg Woolf, porém, 

desconsidera que os celtas já representavam seus deuses em formas 

humanas antes da conquista romana, embora em uma quantidade muito 

menor do que durante o período romano. Além disso, os sacrifícios 

humanos eram uma das principais atribuições dos druidas, classe 

sacerdotal sufocada pelos romanos após a conquista da Gália e 

praticamente extinta na segunda metade do século I d.C. 

(CUNLIFFE, 1997, 191-192). Conforme analisado por Miranda Green 

(1989, p. 16-24), nenhum dos símbolos que acompanham a deusa, 

salvo a patera, podem ser considerados essencialmente romanos ou 

inovadores: todos eles são encontrados em representações 

anteriores ao período romano. É perceptível, então, que Epona é 
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influenciada por seu contexto (aumento das representações 

antropomórficas dos deuses e mudanças na organização religiosa), 

mas retém características que representam divindades anteriores 

a ela, reforçando a argumentação de Jane Webster. 

 Sobre as práticas rituais do culto de Epona, pouco é 

conhecido. Juvenal (Sátiras, 8, 157) menciona uma pintura de 

Epona em um estábulo, o que coincide com informações sobre uma 

pintura da deusa localizada no estábulo do Circus Maximus em 

Roma, enquanto Apuleio (O Asno de Ouro, III, XXVII) relata uma 

imagem da deusa em um nicho, adornado por rosas, na viga principal 

do estábulo. Dada a relação entre Epona e os cavalos, é possível 

que esta prática fosse bastante comum. Outros aspectos do culto 

podem ser observados na obra Apoteose, de Prudêncio:  

Nenhum homem dá um trono às deusas Cloacina ou Epona 
acima das estrelas, embora ele pague uma oferenda de 
incenso de cheiro forte e crave mãos profanas na 
refeição sagrada e nas entranhas. (Apotheosis, 197) 

 Prudêncio é um autor cristão e é possivel que a menção a 

Cloacina (uma deusa relacionada ao esgoto) seja para causar 

repulsa. Entretanto, a oferenda de incenso, alimentos e 

entranhas animais são rituais tipicamente romanos, novamente 

demonstrando as influências externas no culto de Epona. Dado o 

grande numero de pequenas imagens de Epona descobertas por 

arqueólogos (LINDUFF, 1979, p. 821) e as informações fornecidas 

por Prudêncio, é provavel que Epona fosse cultuada, 

principalmente, em altares domésticos ou diretamente nos 

estábulos.  

 Analisando Epona e seu culto pela perspectiva proposta por 

Jane Webster, e utilizando como fontes os altares coletivos dos 

Equites Singulares Augusti, o objetivo desta pesquisa é 

compreender por que os veteranos da guarda fizeram estes altares 

e qual tipo de memória coletiva estava sendo construída por eles, 

partindo da seguinte questão: por que os devotos de Epona 
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construíram estes altares e os deixaram no local onde prestaram o 

serviço militar? Ao final, espera-se demonstrar que mais do que 

um elemento de resistência ou conformidade, o culto de Epona é 

parte da negociação de identidade feita pelos veteranos dos 

Equites Singulares Augusti. 

 

 Estudo de caso: os altares dos Equites Singulares Augusti 

 Para responder ao questionamento levantado, as inscrições 

dos altares comissionados pelos veteranos da guarda a cavalo do 

imperado, os Equites Singulares Augusti, foram traduzidas do 

latim para o português e analisadas levando em consideração as 

divindades nomeadas, suas esferas de atuação, a fórmula 

empregada na inscrição, erros gramaticais no latim e o ano no qual 

foram realizadas. A seguir, as características comuns dos 

altares e suas diferenças foram observadas, buscando por padrões 

que ajudassem a compreender a organização interna do grupo. Por 

fim, os nomes dos veteranos, inscritos nas laterais dos altares 

foram quantificados e analisados, buscando pistas sobre suas 

origens geográficas e a vinculação de Epona a determinadas 

patentes e regiões. 

 Iniciamos a análise com as informações a respeito do local 

onde os altares foram descobertos. Em 1885, durante as obras para 

a construção do Muzeo Storico della Liberazione, em Roma, Rodolfo 

Lanciani encontrou “o alojamento urbano” dos Equites Singulares 

Augusti, mencionando uma parede ornamentada contra a qual 

estavam alguns altares (LANCIANI, 1885, p. 137), mas sem precisar 

qual o tipo de ornamentação da parede. Seu relato de escavação não 

vai além desta breve descrição, o que torna impossível saber se os 

altares estavam na entrada do alojamento, em um aposento 

especifico ou em um local destinado às reuniões do grupo. 
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Identificamos 346 nomes inscritos em todos os altares 

coletivos. Destes, 158 adotaram o nome do imperador Trajano 

(Marco Úlpio), 133, o do imperador Adriano (Públio Élio), 6, o do 

imperador Nerva (Marco Coceio), e 49 adotaram nomes que não 

possuem relação com os imperadores da dinastia Antonina. 46% 

destes veteranos receberam a cidadania do imperador Trajano.  

 Ao analisar os anos nos quais os altares foram feitos e o 

tempo de serviço destes homens (variando entre 25 e 29 anos até 

138 e fixando-se em 25 anos após este ano) é perceptível que, com a 

exceção dos dois últimos altares da série, todos os outros foram 

comissionados por cavaleiros recrutados por Trajano. 

 A análise do latim revelou alguns erros de grafia, como, por 

exemplo, “optumo” ao invés de “optimo” no altar de 132 (CIL VI 

31140). Também não há consistência nas abreviaturas utilizadas. 

Em um mesmo altar há a utilização de duas formas diferentes para o 

mesmo nome ou função. Também se tornou evidente que as inscrições 

adotaram o modelo germânico da fórmula votum solverunt libentes 

merito, ou seja, votum solverunt laeti libentes merito. O que 

chama a atenção é que a abreviação da fórmula está fora da ordem 

padrão: ao invés de V S L L M, a inscrição é L L M V S. 

 Dezessete divindades são nomeadas nestes altares, sendo as 

mais recorrentes Júpiter e Marte. A contagem completa é: Júpiter, 

12; Juno, 10; Minerva, 10; Marte, 11; Fortuna, 06; Apolo, 10; 

Campestres, 09; Silvano, 10; Mercúrio, 10; Felicidade, 10; 

Diana, 09; Matres Suleviae, 07; Fatas, 10; Hércules, 08; Salus, 

10; Epona, 09; Vitória, 09. 

A tradução das inscrições nos altares permitiu identificar 

um padrão no conteúdo destas, que permite compreender o tipo de 

memória que estava sendo construída pelos veteranos. Com 

pequenas alterações no conteúdo das inscrições, pode-se 

considerar que o texto padrão dos altares é este: 
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Para Júpiter Ótimo Máximo, Juno, Minerva, 

Marte, Vitória, Hércules, 

Fortuna, Mercúrio, Felicitas, 

Fatas, Salus, Campestres, 

Silvano, Apolo, Diana, 

Epona, Matres Suleviae, 

Todos os outros deuses imortais 

E Gênio dos Singulares do Augusto, 

Dos Veteranos que serviram em honrosa missão 

Nos mesmos números do imperador 

Trajano Adriano Augusto, Pai da Pátria, 

Libertos de seu voto por mérito e com alegria, 

No consulado de ... 

 A afirmação de que a missão na qual os veteranos serviram era 

honrosa, presente em todos os altares, aparenta ter como objetivo 

criar uma memória social positiva para o grupo. Como Fentress e 

Wickham (1992, p. 25, tradução minha) argumentam,  

podemos considerar a memória social como uma 
expressão de experiência coletiva: a memória social 
identifica um grupo, dando-lhe uma noção de seu 
passado e definindo suas aspirações para o futuro.  

 E, também, que 

membros de qualquer grupo social imaginam que, se sua 
tradição preserva a memória de um evento, então 
aquele evento deve ter acontecido. Ainda assim, o 
grupo está meramente presumindo que sua tradição deve 
se referir a algo real. (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 
49, tradução minha). 

 Para um recruta recém incorporado ao grupo, portanto, os 

altares representariam uma afirmação positiva sobre aqueles que 

vieram antes deles e sobre a nova identidade construída por eles 

dentro do grupo. 

 A princípio, a manutenção do culto a Epona, Campestres e 

Matres Suleviae parecia indicar uma resistência as mudanças que 

foram impostas a estes homens por seu novo contexto (a mudança 
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para Roma, o aprendizado do latim, a quebra de vínculos com sua 

tribo, etc.). O conteúdo das inscrições e a escolha por 

identificar-se como membros dos Equites Singulares Augusti, 

porém, indicam que eles estavam construindo uma nova identidade 

enquanto membros desta guarda e que esta nova identidade continha 

tanto elementos identitários anteriores quanto novos, já que “os 

indivíduos têm sempre múltiplos pertencimentos (sejam eles 

étnicos, religiosos, profissionais, etários ou de gênero)” e 

estes múltiplos pertencimentos não são mutualmente excludentes 

(MAGALHÃES DE OLIVEIRA, inédito). Inscrições em outras partes do 

Império demonstram que, mesmo ao assumir novos cargos ou funções, 

os veteranos dos Equites Singulares Augusti continuavam se 

identificando como pertencentes a este grupo. Esta nova 

identidade, portanto, era vitalícia. É perceptível que há 

influência do grupo sobre o indivíduo, mas, longe de anulá-lo, 

esta influência ajuda a construí-lo, desde a escolha de seu nome 

até a forma de se identificar anos após ter deixado a guarda, já 

que a 

identificação [com um grupo] é um processo de 
articulação, uma sutura, uma superdeterminação e não 
uma subsunção. [...]. Como todas as práticas 
significantes, está sujeito ao “jogo”, da diferença. 
Ele obedece à lógica de mais-de-um. E, como um 
processo que opera através da diferença, implica o 
trabalho discursivo, a vinculação e a marcação de 
fronteiras simbólicas, a produção de “efeitos 
frontais”. Requer o que é deixado de fora, o seu 
constitutivo fora, para consolidar o processo. 
(HALL, 2003, p. 3, tradução minha) 

 Ou seja: cria-se uma identidade que engloba todos aqueles 

que fazem parte do grupo, que é delimitado por meio de elementos 

profissionais e religiosos, e este pertencimento permanece mesmo 

após a dispensa da guarda. Por sua vez, esta identidade 

construída é perpetuada através da memória do grupo, afinal 

“somos aquilo de que nos lembramos” (FENTRESS; WICKHAM, 1992, p. 

7, tradução minha). 
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 Também é importante ressaltar a função dos altares enquanto 

altares. A definição de Jacques Le Goff (2013, p. 486) de que o 

monumento (monumentum) é “um sinal do passado, [...] aquilo que 

pode evocar o passado, perpetuar a recordação” e também um 

“esforço [...] para impor ao futuro – voluntária ou 

involuntariamente – determinada imagem de si” (LE GOFF, 2013, p. 

497) permite compreender os altares como o suporte para a memória 

do grupo, mas, na Antiguidade, altares possuíam diversas 

finalidades. Entres elas, a garantia de direitos, conforme 

demonstrado por Julio Cesar Magalhães de Oliveira (2008) em seu 

artigo sobre a inscrição de Henchir Mettich no norte da África. É 

provável que muitos dos veteranos dos Singulares Augusti 

retornassem para suas províncias de origem ao término de seus 

anos de serviço, agora portadores da cidadania romana e de 

direitos. Os altares, então, figuram como um resguardo destes 

direitos: cada veterano tem seu nome inscrito no altar e, em 

situações de contestação, poderiam indicar ao contestador onde a 

prova de que ele possuía tal direito estava, possivelmente como 

nos casos dos lavadores de lã estudados por Carlos Galvão-

Sobrinho (2008).  

 A análise das datas inscritas nos altares permitiu 

constatar que apenas dois altares não foram comissionados por 

Equites recrutados por Trajano. Justamente nestes dois altares 

há uma leve alteração no conteúdo das inscrições e eles marcam o 

fim da série de altares coletivos do século II encontrados no 

alojamento dos Equites em Roma. Dada a localização de Trajano no 

momento em que ele eleva sua guarda montada à categoria de 

Singulares Augusti e as inscrições em estilo germânico dos dois 

primeiros altares da série (CIL VI 31138 e 31139), é razoável 

afirmar que o primeiro grupo de veteranos era germânico. A 

permanência das inscrições em estilo germânico e a inclusão de 

Epona, das Matres Suleviae (deusas protetoras da tribo Sulevi) e 

das deusas Campestres são indícios de que, mesmo após sua ida para 
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Roma e de suas outras campanhas militares, Trajano continuou 

recrutando seus Equites entre tribos germânicas e, 

provavelmente, celtas. De qualquer forma, independentemente de 

seu local de origem ou de quem recebeu a cidadania romana, o 

principal elemento de coesão dentro do grupo é que todos serviram 

sob Trajano.  

 Aceitando que os Equites recrutados por Trajano eram, em sua 

maioria, germânicos, é possível que o culto a Epona tenha sido 

trazido para Roma por estes homens, pois a deusa era muito popular 

na Germânia (LINDUFF, 1979, p. 821). Embora existam algumas 

informações a respeito de uma pintura da deusa que ficava nos 

estábulos do Circus Maximus, é impossível precisar a data desta 

pintura e seu contexto exato (ela é mencionada pela primeira vez 

por Giovanni Bianconi em 1789, tornando a ser comentada por 

Gaetaneo Cattaneo, em 1819, e é conhecida por meio das 

representações inclusas nestas duas obras), o que torna os 

Equites Singulares Augusti o grupo mais proeminente de devotos de 

Epona em Roma. 

 Entre as dezessete divindades, quatro (Diana, Epona, 

Campestres e Silvano) possuem relação direta com animais, mas, 

exceto pelas deusas Campestres, não há nenhuma outra evidência 

que relacione Epona com estes deuses. Júpiter, Juno e Minerva são 

a principal tríade romana e aparecem relacionadas com Epona em 

outras inscrições em diversas partes do Império, embora não 

aparentem possuir nenhuma relação especifica com o culto. 

Mercúrio, as Campestres e as Matres Suleviae são as únicas que 

parecem possuir uma relação maior com o culto de Epona. As deusas 

Campestres e as Matres Suleviae, porém, são deusas-mãe ligadas à 

proteção humana, enquanto a função protetiva de Epona é, 

claramente, ligada aos cavalos. Estas deusas também são mais 

restritas geograficamente do que Epona: as Matres Suleviae são 

deusas protetoras da tribo Sulevi, enquanto as Campestres são a 
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fusão de deusas-mãe celtas com deusas-mãe germânicas sob um nome 

comum latino e, raramente, são encontradas fora da Gália e da 

Germânia (LINDUFF, 1979, p. 834), reforçando, portanto, o 

argumento de que Trajano recrutava seus Equites Singulares 

Augusti nestas regiões. 

 Por fim, a analise onomástica não revelou detalhes 

específicos a respeito dos Singulares Augusti. Tomando por base a 

tabela dos praenomina mais comuns elaborada por Christer Bruun 

(BRUUN; EDMONDSON, 2015, p. 799), apenas dezessete veteranos 

empregaram incorretamente os tria nomina, utilizando o praenomen 

no lugar do cognomen (Marco Úlpio Marco, por exemplo), o que 

demonstra alto nível de conhecimento da fórmula ou que, conforme 

Speidel afirma, havia alguém responsável por auxiliar os 

veteranos a criar um nome romano (SPEIDEL, 2005, p. 70-71). A 

maior parte dos cognomina escolhidos pelos veteranos está 

relacionada à características guerreiras (como Bélico, Veloz, 

etc.), características físicas (como Rufo, “ruivo”, por exemplo) 

ou aos deuses (como Martial, Saturnino, Victor (relacionado à 

deusa Vitória), etc.).  

A análise de titularia revelou detalhes sobre a hierarquia 

interna dos Equites Singulares Augusti. As patentes eram 

especificadas, o que demonstra que havia uma hierarquia interna e 

que ela era importante. A função mais frequente é a de porta 

estandarte (signifer), embora este cargo também possa se referir 

ao responsável (ou responsáveis) pelas finanças do grupo. Os 

mestres de armas (armorum custodes) também aparecem com bastante 

frequência nos altares, juntamente com os auxiliares do decurião 

principal. Apenas seis veteranos se identificam como “tabli” ou 

“tab”, indicadores da função de tablifer, ou seja, aqueles que 

recebiam as ordens diretamente do imperador. Nos altares 

dedicados à Epona, há 50 oficiais nomeados. Isto demonstra que, 

embora o culto fosse popular entre oficiais (há apenas 27 
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oficiais nomeados nos altares em que Epona não aparece), não era 

restrito a eles, contrariando a suposição de Laura Oakes (1987) 

de que Epona seria uma alternativa “popular” ao culto de Mitra. 

 

Conclusão 

A perspectiva que guiou esta pesquisa desde seu início era 

de que o culto a Epona representava uma forma de resistência às 

imposições culturais romanas e de que a identificação como devoto 

de Epona era uma parte importante, talvez a mais importante, da 

identidade dos Equites Singulares Augusti. A análise das fontes, 

porém, revelou que a identidade de devotos de Epona não era 

central para estes homens e que a manutenção deste culto não 

representava, necessariamente, uma forma de resistência. 

 O que foi demonstrado é que a coesão interna do grupo se dava 

por todos terem servido sob o imperador Trajano e que o objetivo 

dos altares comissionados pelos veteranos era criar uma memória 

positiva para o grupo, provavelmente ligada à permanência do 

elemento de identidade de Singularis Augusti mesmo após a 

dispensa da guarda. 

 Sobre o culto da deusa Epona, especificamente, demonstramos 

que o culto era popular entre os oficiais da guarda, mas não era 

restrito a eles. Também ficou claro que a identificação enquanto 

devotos de Epona não era central para a identidade dos Singulares 

Augusti. O culto de Epona, portanto, não representava uma 

resistência, sendo, apenas, um dos elementos que formavam a 

identidade dos veteranos recrutados por Trajano. 

 

  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  585 

Referências Bibliográficas 

Fonte Principal: 

 Tituli sacri ad Equitbus singularibus dicati, 31138-31152. 

In: HÜLSEN, Christian. Inscriptiones Urbis Romae Latinae. Partis 

Quartae Fasciculus Posterior. Berolini: G. Reimerum, 1902. 753 

p. Disponível em: <http://arachne.uni-koeln.de/Tei-

Viewer/cgi-bin/teiviewer.php?manifest=BOOK-ZID1315254>. 

Acesso em 27 dez. 2016. 

 

 APULEIO. O Asno de Ouro. Introdução e Tradução direta do 

Latim por Ruth Guimarães. São Paulo: Cultrix, 1963.  

BIANCONI, Giovanni Lodovico. Descrizione dei Circhi 

particolarmente di quello di Caracalla e dei giuochi in essi 

celebrati. Roma: Nella Stamperia Pagliarini, 1789. Disponível 

em: < https://archive.org/details/gri_33125012921843>. Acesso 

em 15 set. 2017. 

BEARD, Mary. SPQR. Uma História da Roma Antiga. São Paulo: 

Planeta, 2017. 

BRUUN, Christer. EDMONDSON, Jonathan. The Oxford Handbook 

of Roman Epigraphy. Oxford: University of Oxford Press, 2015. 

 CATTANEO, Gaetano. Equejade, monumento antico de bronzo del 

Museo nazionale ungherese considerato ne' suoi rapporti coll' 

antichità figurata. Milão: Imp. Regia stamperia, 1819. 

Disponível em: < 

https://catalog.hathitrust.org/Record/012261902>. Acesso em 

15 set. 2017. 

COOLEY, Alison E. The Cambridge Manual to Latin Epigraphy. 

Nova York: Cambridge University Press, 2012. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  586 

COULSTON, Jon. DODGE, Hazel. Ancient Rome. The Archaeology 

of the Eternal City. Oxford: Oxbow Books, 2000. 

CUNLIFFE, Barry. The Ancient Celts. Londres: Penguin Books, 

1997. 

DELAMARRE, Xavier. Dictionnaire de la Langue Gauloise. Une 

Approche Linguistique du Vieux Celtique Continental. 2 ed. 

Paris: Editions Errance, 2003. 

FENTRESS, James. WICKHAM, Chris. Social Memory. Oxford: 

Blackwell, 1992. 

GALVÃO-SOBRINHO, Carlos. Claiming Places: Sacred 

Dedications and Public Space in Rome in the Principate. In: 

BODEL, J. KAJAVA, M. (Eds.). Sacred Dedications in the Greco-

Roman World: Diffusion, Function, Typology - Dediche Sacre nel 

Mondo Greco-Romano: Diffusione, funzioni, tipologie. Roma: 

2008, pp. 127-159. 

GREEN, Miranda Aldhouse. An Archaeology of Images. 

Iconology and cosmology in Iron Age and Roman Europe. Londres: 

Routledge, 2004. 

______. The Gods of the Celts. Gloucestershire: The History 

Press, 2011. 

______. Symbol and Image in Celtic Religious Art. Londres: 

Routledge, 1992. 

 HALL, Stuart. Who needs ‘Identity’? In: HALL, Stuart. DU 

GAY, Paul. Questions of Cultural Identity. Londres: Sage 

Publications, 2003. 

IRBY-MASSIE, Georgia L. The Roman Army and the Cult of the 

Campestres. In: Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik, vol. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  587 

113, p. 293–300, 1996. Disponível em 

<www.jstor.org/stable/20189872>. Acesso em: 07 fev. 2017. 

 LANCIANI, Rodolfo. Gli alloggiamenti degli Equites 

Singulares. In: Bullettino della Commissione Archeologica 

Comunale di Roma, vol. 13, p. 137-156, 1885. Disponível em: < 

http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bcom1885>. Acesso em 

07 set. 2017. 

LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Editora da 

UNICAMP, 2013. 

LINDUFF, Katheryn M. Epona: a Celt among the Romans. In: 

Latomus, vol. 38, n. 4, pp. 817–837, 1979. Disponível em 

<http://www.jstor.org/stable/41531375>. Acesso em: 08 jan. 

2017. 

MAYOR, John E. B. (Ed.). Thirteen Satires of Juvenal. Vol. 

1. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 

OAKES, Laura. The Goddess Epona: concepts of sovereignty in 

a changing landscape. In: HENIG, Martin. KING, Anthony. (Eds.). 

Pagan Gods and Shrines of the Roman Empire. Oxford: Oxford 

University Committee for Archaeology, 1986. 

______. Epona in the Aeduan Landscape: Transfunctional 

Deity under Changing Rule. In: CRUMLEY, C. MARQURDT, W. (Eds.). 

Regional Dynamics. Burgundian Landscapes in Historical 

Perspective. San Diego: Academic Press, 1987. 

 MAGNEN, René. THÉVENOT, Émile. Epona. Déesse gauloise des 

Chevaux. Protectrice des Cavaliers. Inventaire des monuments par 

Emile Thévenot. Bordeaux: Delmas, 1953.  

MAGALHÃES DE OLIVEIRA, Julio Cesar. As Inscrições Sobre o 

Colonato nas Propriedades Fundiárias Imperiais da África Romana 

(1): A Inscrição de Henchir Mettich (CIL VIII, 25902). 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  588 

Apresentação, texto e tradução. In: PHAOS, vol. 8, pp. 117-129, 

2008. 

______. Identidades Sociais na Antiguidade Tardia: 

perspectivas teóricas e estudos de caso a partir da África de 

Agostinho. Inédito. 

PRUDENTIUS. Apotheosis. In: THOMSON, H. J. Prudentius. 

Vol. 1. Cambridge: Harvard University Press, 1949. 

REINACH, Salomon. Epona. In: Revue Archéologique. 

Troisième Serie, T. 26, pp. 163-195, 1895. Disponível em: < 

http://www.jstor.org/stable/41729547>. Acesso em: 08 jan. 

2017.  

SPEIDEL, Michael. Riding for Caesar. The Roman Emperors' 

Horse Guard. Londres: Routledge, 2005. 

 WEBSTER, Graham. The Roman Imperial Army of the First and 

Second Centuries A.D. Oklahoma: Oklahoma University Press, 1998. 

WEBSTER, Jane. Creolizing the Roman Provinces. In: American 

Journal of Archaeology. V. 105, n. 2, p. 209-225, 2001. 

Disponível em <http://www.jstor.org/stable/507271>. Acesso em: 

19 nov. 2016. 

______. Art as Resistance and Negotiation. In SCOTT, S. 

WEBSTER, J. (ed.). Roman Imperialism and Provincial Art. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

WOOLF, Greg. Becoming Roman. The Origins of Provincial 

Civilization in Gaul. Cambridge: Cambridge University Press, 

2004. 

  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  589 

Juízo Final de Fra Angélico: considerações iniciais sobre a 

visibilidade das obras  

  

Inês Caroline Lélis – UEL   
Angelita Marques Visalli – UEL (Orientadora)  

  
  
Uma das características mais importantes da Idade Média, foi a 

expansão ocidental das imagens acarretada primordialmente pela 

intermediação da Igreja Católica para afirmar seus valores, 

criando assim, uma representação imagética religiosa, é abordada 

neste trabalho a temática do Juízo Final desenvolvida no mesmo 

período. Pretende-se neste trabalho levantar apontamentos 

feitos no projeto de pesquisa acerca do Juízo Final, obra 

de Fra Angélico, abordando questões de autoria, datação, 

produção e contexto. Fez-se necessário, durante a pesquisa, 

questionar a recepção da obra, uma vez que outra obra do mesmo 

autor com temática idêntica tem recepção e reverberação 

variadas, tanto na História da Arte, quanto em estudos imagéticos 

na História. A pesquisa é inicial e apresenta estudos de teóricos 

como: Alain Besançon, Jean-Claude Schmitt, Jérôme Baschet , 

Carlo Ginzburg. Ademais, é de suma importância as análises de 

Tamara Quírico para desenvolvimento de reflexões das duas obras 

de Fra Angélico, “Juízo Final”, e das discussões de 

possibilidades das diferenças e semelhanças de ambas. É 

essencial, além da análise das obras, ressaltar a importância e 

influência da temática do Juízo Final abordada dentro do 

Cristianismo e da Igreja do período, assim como dos movimentos 

artísticos equivalentes.  

  
Palavras-chave: Imagem religiosa; Juízo Final; Fra Angélico.  
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Juízo Final de Fra Angélico: considerações iniciais sobre a 
visibilidade das obras  

 
 

Vida pós morte. A compreensão do trabalho desenvolvido além 

de abarcar imaginário, imagem e representação, cerceia 

principalmente a noção do Além-Mundo, desenvolvido 

majoritariamente a partir da expansão da imagem religiosa no 

mundo Ocidental – no contexto, contemplado pelo mundo Católico – 

com diversos objetivos, mas principalmente de ensinar, comover e 

aproximar o “expectador” do mundo espiritual. No caso da temática 

– Juízo Final em obras do século XV – abordada em pesquisa, essas 

obras tiveram, grosso modo, intento de estabelecer algum tipo de 

relação da sociedade231 com o mundo sacro.  

Incorporado na obra de Jerôme Baschet, sobre a civilização 

feudal, há o desenvolvimento da ideia de imagem e um movimento de 

expansão da mesma, este supracitado é essencial para se levar em 

conta quando se trata de uma análise do período que foram 

produzidas as imagens que abordaremos neste artigo – no caso os 

dois painéis do Juízo Final. No capítulo “A expansão ocidental 

das imagens” é notado que a atribuição de causa dessa expansão é 

dada para a Igreja Católica e sua composição eclesiástica, 

afirmando que o espaço da Igreja, é um local de imagens. 232 Essa 

responsabilidade sobre a comunidade católica não se deve ser 

levada como simplificador da inserção leviana ou simplista das 

imagens na religiosidade, ao contrário, foi regado de 

contradições e debates, que causam indagações inclusive na 

contemporaneidade.  

Dado o contexto de expansão de imagens, é possível 

identificar neste a introdução de temáticas diversas, e em 

principal a do fim do mundo, que surge a partir da introdução de um 

imaginário do Além-Mundo. Esse imaginário remonta ideias 

                                                           
231

 Como sociedade, entendemos os receptores das obras. 
232

 BASCHET, Jerôme. A expansão ocidental das imagens. In: ______. A 
Civilização feudal: Do Ano Mil À Colonização da América. São Paulo: Globo, 
2006, p. 481-523. 
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surgidas desde a Antiguidade, sobre o pós-morte, mas é na Idade 

Média, a partir da Igreja que essa temática se institucionaliza 

como espaço sacro, é geografado, catalogado e identificado tanto 

para a parte do clero, quanto para o mundo laico.  

O imaginário e suas principais representações surgem para 

institucionalizar modelos e normas da Igreja com a justificativa 

de tornar os fiéis mais próximos a salvação, questão que 

centraliza toda a religião cristã. Essa ideia identificada como 

de uma tradição historiográfica, é contestada por Terra e Leite, 

que afirmam que essa temática não foi inaugurada pela Igreja 

Católica, mas que essas visões de Inferno e Paraíso se relacionam 

antes de seu domínio pela Europa.233 

 

O Além-Mundo 

Durante a Idade Média até o começo da Idade Moderna, o mundo 

imaterial foi definindo seu espaço e regras adequadas com a 

inspiração nos imaginários e tradições populares e se 

relacionando com as visões e relatos produzidos pelo meio 

monástico. Essas relações entre esses dois componentes 

resultaram na demarcação de um cristianismo, de um Além e 

principalmente, nas representações destes. Neste artigo, será 

trabalhado com a representação de um dos atos do Além, do pós-

morte, do evento apocalíptico: Juízo Final, portanto a 

contextualização das definições desses espaços se fez necessária 

neste caso para a posterior analise.  

Anterior a definição dos cinco espaços do Além como afirma 

Le Goff234, houve, primeiramente, através do livro sagrado, a 

dicotomia do Inferno vs Paraíso, como espaços do pós-morte e do 

pós-Apocalipse. Esse Além cristão bipolarizado foi modificado 

                                                           
233

 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (Org.). O Imaginário do Além-Mundo na 
Apocalíptica e na Literatura Visionária Medieval. In: LEITE, Francisco B.; 
TERRA, Kenner R. C. “Do Inferno ao Céu...”: a visão de Túndalo. São Bernardo do 
Campo: Editora Metodista, 2015. p. 208. 
234

 LE GOFF, Jacques. Além. In. LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean Claude 
(coord.). Dicionário Temático do Ocidente Medieval. V.I. Trad. De Hilário 
Franco Júnior. São Paulo/ Bauru: Imprensa Oficial/ EDUSC, 2006, p. 30-31.  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  592 

apenas no século XII, num contexto no qual diversas mudanças no 

mundo mundano afetaram também o mundo espiritual. No meio do 

século XII houve a inserção de um novo espaço do Além: o 

Purgatório. Este causou reviravolta na vida dos fiéis, como 

afirma Le Goff235, pois desde a Antiguidade – inclusive na maioria 

das crenças pagãs – até então, havia a crença que ao consumada a 

morte, os humanos teriam apenas dois destinos:  salvação ou 

danação. Com a inserção desse chamado terceiro lugar, Le Goff 

ressalta que: 

 
[...] a vida do crente transforma-se quando ele 
pensa que nem tudo fica perdido com a morte. Essa 
emergência, esta construção secular da crença no 
Purgatório supões e provoca uma modificação 
substancial das perspectivas do espaço-tempo do 
imaginário cristão. 236 
 

Consolidou dessa maneira os três espaços principais da 

geografia do Além, a saber, Purgatório, Inferno e Paraíso. 

Posteriormente se acoplaram à esta organização do mundo 

escatológico o espaço do Limbo, como dois: Limbo dos patriarcas 

(aqueles vindos antes de Cristo e da instituição do batismo) e o 

Limbo das crianças (aquelas quais morreram antes de serem 

batizadas). Com essa nova organização Além-túmulo, se formaram 

diversas outras representações, sendo eles literárias (Divina 

Comédia de Dante Alighieri), relatos monásticos de visões (Visão 

de Túndalo, Thurkill, Dkrythelm entre outros) ou através de 

imagens (Juízo Final de Angélico ou de Michelangelo). Vale 

ressaltar que essas representações, sendo vistas, lidas ou 

ouvidas, tinham como intenção educar e admoestar os fiéis ligados 

ou não a vida religiosa.  

Definidos os espaços e objetivos das representações, a 

ideia do Juízo Final se torna muito latente no contexto do 

imaginário cristão, e ainda mais, no como passar por ele da 
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 LE GOFF, Jacques. O Nascimento do Purgatório. Lisboa: Editorial Estampa, 
1993. p. 15-18. 
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 Ibid. p. 15.  
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maneira correta. Após o século XIII, representações do tema se 

expandem em diversos lugares capelas, catedrais, paróquias, 

cemitérios, painéis em edifícios religiosos e se tornam cada vez 

mais recorrentes; suas funções variavam de acordo com a 

destinação de cada imagem: porquê, para quem e quem encomendou. A 

temática por representações imagéticas, consolidada pelo 

imaginário da Idade Média e a Instituição Católica, se mantém por 

séculos, se tornando ainda mais forte na modernidade, aprimorado 

pelos artistas do Renascimento como Michelangelo, Botticelli ou 

mesmo Giotto.  

 

Obras e artista 

Neste trabalho foi feito uma análise de duas das muitas 

representações de Juízo Final e do espaço do mundo pós-morte, 

ambas do mesmo artista, Fra Angélico, produzidas em um espaço de 

tempo consideravelmente próximo. A primeira obra (figura 1) – que 

deu início ao estudo – intitulada Juízo Final (Altar Alado) – 

sendo a segunda obra da temática do autor –, se encontra hoje sob 

guarda do museu alemão Gemäldegalerie, em Berlim. A segunda 

(figura 2), intitulada também Juízo Final (Têmpera sobre 

painel), produzida um pouco antes da citada anteriormente, 

localizada no Museu Nacional de São Marcos.  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  594 

 

Figura 1: FRA ANGELICO. Juízo Final (Altar alado) 1440-1450.  Disponível em: 
<http://warburg.chaa-unicamp.com.br/img/obras/fra_angelico_-

_the_last_judgement_(winged_altar)_-_google_art_project-1.jpg>. 
 

 
Figura 2: FRA ANGELICO. O Juízo Final (têmpera sobre painel). Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Last_Judgment_by_Fra_Angelico_in_Museo_nazionale
_di_San_Marco#/media/File:Fra_Angelico_009.jpg>. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Last_Judgment_by_Fra_Angelico_in_Museo_nazionale_di_San_Marco#/media/File:Fra_Angelico_009.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Last_Judgment_by_Fra_Angelico_in_Museo_nazionale_di_San_Marco#/media/File:Fra_Angelico_009.jpg
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Para entendermos a análise da obra e visibilidade dela, a 

questão da autoria e contexto de produção conta muito para o 

levantamento de indagações fundamentais para esse tipo de 

abordagem. Partindo da análise de Carlo Gizbung237 em seu estudo 

acerca de afrescos e obras principais de Piero della Francesca, 

usaremos um tipo de metodologia de perguntas investigativas que 

são fundamentais para compreender a questão do que está por trás 

de cada obra, intenções, contexto, resultados são válidos para 

levar em conta nesse tipo de análise que este trabalho tenta se 

basear para levantar discussões. Seguindo o caminho metodológico 

de Ginzburg, presente em seu livro, procuraremos responder as 

perguntas: “onde foi produzido?”, “quando foi produzido?”, “quem 

ali se percebe?”, e muito importante também a “qual é a autoria?”. 

Com essas perguntas, buscaremos fazer reflexões a partir dessa 

obra, o que ela retrata do passado, de seu contexto e como ela 

afetou o meio inserido.  

Partindo desse pressuposto metodológico e de análise, 

conhecer a questão da autoria se mostra fundamental. Fra 

Angélico, nasceu por volta de 1395-1400 em Vicchio – região da 

Toscana em Florença. Antes de filiar-se a comunidade monástica, 

tinha como nome de batismo, Guido di Pietro, sendo modificado 

para Fra Giovanni da Fiesole pela adoção da vida monástica; 

posteriormente se adotou a denominação de Fra Angélico, 

inicialmente utilizada por seus confrades do mosteiro dominicano 

do qual fazia parte. Foi um dos maiores artistas do século XV, 

falecendo em Roma, em fevereiro de 1455. Após sua morte por sua 

índole santa e sua moral impecável era chamado de Beato como 

título honorífico não oficial e em 1982 é oficializado Beato da 

Igreja, pelo papa João Paulo II, mesmo ano em que foi nomeado 

Padroeiro dos artistas.  

Há uma tradição de pesquisadores do pintor que afirma que a 

denominação Angélico foi dada pós-morte, por identificarem na 
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 GINZBURG, Carlo. Indagações sobre Piero. Paz e Terra: São Paulo. 1989.  
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posteridade em seus traços artísticos certa leveza, relacionada 

com atributos angelicais, e com sua moral repleta de virtudes. No 

entanto essa ideia advinda de Giorgio Vasari é contestada por 

Giulio Carlo Argan, afirmando que, responsabilizar essas 

características à espiritualidade do artista, seria não levar em 

conta seus procedimentos técnicos, retirando assim a força da sua 

práxis-material adquirida pelo seu trabalho, reduzindo sua 

magnitude e sucesso unicamente à religiosidade. 238  

Outra questão importante para se levar em conta da 

trajetória de Angélico são suas influências, sendo elas 

religiosas, intelectuais e principalmente técnicas. Fra 

Angélico já tinha certo contato com a Arte antes de entrar para o 

convento, e quando entra, é escolhido para a ilustração de 

iluminuras, e logo após um tempo, o contato com a Arte religiosa 

se aflora, passando para pinturas, painéis e afrescos, e destes, 

saem suas obras mais reconhecidas, desenhando seu nome por 

detentor de um estilo único. Este estilo, ora reconhecido como 

sendo do período Gótico tardio, ora como carregador e precursor 

dos ideais renascentistas na Arte, é interpretado como simplista 

da arte de Angélico, que é criada em um momento intervalar, 

conflituoso. Para melhor compreender o artista, então, cabe a 

seus pesquisadores desprenderem-se de rótulos que limitam a 

complexidade da imagem e principalmente, de suas obras. Diante 

disso, Bezerra elenca: 

 

A obra de Fra Angelico coloca diversas questões para 
a História da Arte, uma vez que é vista em um momento 
intervalar: ora dentro dos limites do Renascimento, 
ora fora desse período. Ou é considerada anacrônica, 
como fruto do “atraso” medieval ou, ao contrário, 
como obra antecipatória do elã romântico. Tal visão 
conflituosa, como nos mostra Giulio Carlo Argan, 
está amparada em um entendimento de Renascimento que 
aprisiona o seu sentido a uma lógica unívoca e não 
capta as tensões internas do período. Em 
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 BEZERRA, João Cícero Teixeira.  2 Angélicos: Argan e Didi-Huberman.  
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ars/v14n28/1678-5320-ars-14-28-
00052.pdf>. Acesso em: 08 ago. 2018. 
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contrapartida a essas definições rígidas, Fra 
Angelico nos põe diante de outra concepção de 
Renascimento, isto é, perante uma época revestida de 
contradições internas na qual a cristandade, a 
latinidade e a descoberta de um novo espaço plástico 
se cruzam em um rico debate intelectual que não se 
esgota na normatividade. 239 

 

Se aprofundar nas questões de História da Arte aqui, não 

será possível, mas com a noção de onde o artista se encaixa em 

contexto histórico, artístico e de produção é possível analisar 

as questões buscadas neste trabalho: da recepção e breve análise 

das obras de sua autoria. Diane Cole Ahl240, em seu trabalho acerca 

da cronologia de Angélico, afirma que suas obras são encontradas, 

em suma, na segunda década do período Quattrocento e apenas após a 

década consecutiva, sua fama e conhecimento se tornou efetiva e 

expansiva pela Europa, principalmente na Arte italiana 

religiosas. Suas obras: Coroação da Virgem, Juízo Final (Têmpera 

sobre painel) – Fig. 2 –, entre outras produzidas nesta década, 

refletem o sucesso que se deu posterior a elas, rendendo ao Frei 

“contratações” importantes, em principal San Marco e depois em 

Roma. 

Partindo para análise das obras, é importante ressaltar o 

modo de estruturação da análise, através de dois eixos: 

estrutural e figurativa, e não menos importante a linguagem que 

ela passa, textos e documentões de base, relacionada com o seu 

contexto de produção já elencado até aqui. Jean-Claude Schmitt 

afirma que: 

  

Para o medievalista que trabalha quase sempre 
com imagens relacionadas explícita ou, pelo 
menos, implicitamente com um texto (o texto 
bíblico em primeiro lugar), sublinhar a 
especificidade das obras figuradas e suas 
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Idem, Ibidem.. 
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 AHL, Diane Cole. Fra Angelico: A New Chronology for the 1430s. Publicação: 
1977. Disponível em: 
<https://www.jstor.org/stable/1482082?seq=1#page_scan_tab_contents>. 
Acesso em: 20 ago. 2018. 
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consequências constitui uma tarefa essencial. 
241 

 

Com base nesse tipo de método de Schmitt, as obras são 

analisadas as partir das estruturas, e principalmente 

relacionado com o contexto do imaginário, que no caso dessas 

representações escatológicas, são de suma importância. A 

correspondência entre esses elementos faz com que a composição 

imagética ganhe força e legitime um discurso levantado pelos seus 

criadores, no caso, o discurso Cristão acerca do fim do mundo.  

Pensando nessa forma de análise, se entende que a 

documentação da escrita dos pecados nas fontes documentais 

eclesiásticas, que são punidos com Inferno, colabora com a 

interpretação da imagem fixa e do sistema que a constitui. Sendo 

assim, “o texto evoca seus significados na sucessão temporal das 

palavras; a imagem organiza espacialmente a irrupção de um 

pensamento figurativo radicalmente diferente”242; busca-se aqui, 

analisar o conjunto dessas duas obras, sintética e 

separadamente, e suas questões convergentes. 

O retábulo Juízo Final (fig. 2) tem produção datada – 

possibilidade de datação realizada nesta pesquisa – entre 1430 e 

1435243. É a primeira obra que inaugura a temática para o artista, 

trazendo a técnica da separação tripartite por ele usada em 

outras representações do Julgamento Final, principalmente pelos 

artistas renascentistas que adotam este estilo artístico. 

Originalmente esteve localizada na Igreja Santa Maria degli 

Angeli, mosteiro da Ordem Camaldulense244, uma das ramificações 

da Ordem Beneditina, criada em 1012. A obra foi encomendada com 

outros serviços de artistas e artesões para construção e 

                                                           
241

 SCHMITT, Jean-Claude. Capítulo 1 – O historiador e as imagens. In: ______. O 
Corpo das Imagens – Ensaios Sobre a Cultura Visual na Idade Média. Nº ed. 1. 
Bauru - SP: EDUSC, 2007, p. 33. 
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 Idem, Ibidem. 
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 Segundo AHL, a data mais adequada, a partir de seus estudos seria 1431.  
244

 THE EDITORS of Encyclopaedia Britannica. Camaldolese: Roman Catholicism.  
Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Camaldolese-Order>. 
Acesso em: 10 ago. 2018. 
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decoração de um oratório em homenagem a um dos membros da 

congregação. Para realização desse serviço, há a uma parceria 

entre monges Camaldulenses com a Guilda Calimala de 

mercadores245. Seus membros faziam parte da oligarquia 

comerciante de Florença, portanto, sempre estiveram envolvidos 

com o financiamento do mundo das artes florentinas religiosas ou 

seculares. Atualmente o retábulo está situado no Museu de San 

Marco em Florença, outro lugar em que o artista evoluiu em 

técnicas e sucesso. 

A segunda obra da temática, o painel Juízo Final (Altar 

alado) (fig.1), foi pintado por volta de 1440-1450, sua produção 

é feita no contexto o qual Angélico encontrava-se em uma oficina – 

e com o apoio da mesma em suas obras – em Roma, a serviço do Papa 

Eugênio IV.  Esta também é uma das últimas obras do artista, 

provavelmente teve a colaboração de seus assistentes e pupilos 

que dividiam a galeria.  Logo após a datação dessa produção, em 

1455, o Frei falece mesma cidade. Assim como muitas obras do 

autor, o painel de madeira também foi transportado. Atualmente se 

encontra no museu e galeria deArte em Berlim, Gemäldegalerie.  
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 THE EDITORS of Encyclopaedia Britannica. Calimala: florentine guild. 
Disponível em: <https://www.britannica.com/topic/Calimala>. Acesso em: 10 
ago. 2018.  
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Análise 

Partindo para uma parte mais estrutural e estilística das 

obras, nota-se que ambos os retábulos são divididos em três 

partes: a central, está mostrando e anunciando o Julgamento 

Final, com o Filho do Homem (Jesus)246 conduzindo o julgamento, à 

direita do mesmo, nas duas obras, se apresenta o Paraíso; e em 

oposição, na esquerda do mesmo, o espaço do Inferno. Essa 

separação descrita, sobre a divisão primordial dos espaços das 

obras, nomeia-se como separação tripartite de painéis ou 

afrescos; tal divisão é bem marcante em muitas das obras 

escatológicas produzidas no Renascimento e período romântico. 

 
Figura 3: recorte da figura 2, espaço do paraíso 

 

A obra da década de 40 (fig. 1) apresenta características de 

Paraíso como edênicas, principalmente por causa da vegetação 

característica de um lugar imaculado pelas mãos do homem, e 

dominado por forças da natureza e vontade do Criador, 

diferentemente da primeira produzida (fig. 2) que além de 
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 “Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem, que 
está no céu”. Bíblia Sagrada. João 3:13. Edições Paulinas: São Paulo. 1980.  
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remeter-se ao Primeiro Jardim - primeiro espaço de humanos não 

pecadores, o Éden - apresenta a particularidade da questão dos 

muros presente no livro sagrado de Apocalipse 21:12247. A 

estrutura básica das obras é extremamente parecida com alguns 

pontos particulares; estes podem ser atribuídos a sua produção e 

proposta de produção.  

 

Figura 4: recorte da (figura 2), espaço do paraíso 

 

O espaço do julgamento no centro é bastante similar, com 

exceção de alguns apontamentos que são mais pontuais e 

elementares na obra confeccionada em Roma (fig. 1), já na figura 

2, esses elementos já presentes aparentam ser mais completos e 

multifacetados. Na Figura 1, aparece a separação dos justos e 

condenados no julgamento, dando início ao castigo dos ímpios e a 

elevação dos salvos ao Paraíso; nessa separação aparecem 

elementos como: a inclinação de Jesus como o sentenciador, 

inclinado ao lado dos danados em razão de repreensão. Essa 
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“Tinha um muro grande e alto com doze portas, e nas portas doze anjos, e uns 
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elaboração estrutural desta imagem incita a discussão sobre a 

intenção de uma obra desta temática: provocar o medo e 

transformá-lo em obediência e posteriormente mudar seu destino 

para a busca pela Salvação.  

Outro elemento importante é a presença do identificado como 

Arcanjo Miguel, no centro inferior da imagem, portando uma espada 

vermelha e cumprindo ordens de lutar e levar os transgressores a 

sua tortura eterna. O centro superior, vindo de Jesus, os santos e 

seus anjos emanam uma luz, que se espalha pela extensão da obra, 

com exceção do espaço evitado pela Luz, dos condenados.  

A obra encomendada para o mosteiro Camaldulense (fig. 2), 

apresenta elementos semelhantes, porém com algumas nuances 

particulares, como por exemplo uma das mais perceptíveis, quando 

no centro do espaço do julgamento, há na parte inferior, a 

identificação de tumbas abertas, representando a ressureição 

para o julgamento e essa mesma, na imagem, apresenta-se como a 

separação entre salvos e danados, que na fig.1 é identificado 

como ainda sendo realizado essa separação por intermédio do 

Arcanjo. Nota-se também, na mesma obra, a ausência da inclinação 

de Jesus para o lado do Inferno – mostrando maior preocupação na 

elevação dos salvos. Na obra da década de trinta (Fig. 2), é 

notável o semblante surpreso tanto dos salvos, quanto dos 

condenados, enquanto na segunda obra do artista deste tema 

(fig.1) as expressões se encontram mais constantes e regulares.  

Nas duas obras, apesar das nuances entre alguns elementos no 

Julgamento e Paraíso, características ausentes ou 

complementares uma na outra, o espaço do Inferno talvez seja o 

mais semelhante de todos. Ambos têm, em suma, oito subespaços de 

castigo eterno, sendo sete desses conferidos aos seus pecados 

capitais e suas penalidades respectivas. O último elemento 

identificado a partir da análise foi pela leitura da inscrição em 

latim presente na figura 1: INANIS. GLORIE. CVPIDI, essas 

palavras em tradução significam, cobiçosos de vã glória, a busca 
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por grandiosidade terrena (está é vã), pende para uma 

interpretação nova, que assim como os pecados capitais, essa 

cobiça era repreendida pela Bíblia, Igreja, e principalmente 

pelo corpo celestial.  

Acerca desta, é citado tanto no nono, quanto no décimo 

mandamento sendo eles respectivamente: “não dirás falso 

testemunho contra o teu próximo e não cobiçaras a casa do teu 

próximo; não desejarás a sua mulher, nem o seu servo, nem a sua 

serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe 

pertença”.248 Ambos também apresentam a figura do Diabo, e o 

Inferno como um todo, se representa como: 

  

[...] o Inferno, palavra em latim (infernos) 
significa inferior, é o local de castigo eterno para 
os que não se arrependeram de suas faltas e cometeram 
pecados mortais. Configura-se como morada de 
Lúcifer e de outros demônios que torturam os 
pecadores continuamente por toda eternidade, [...] 
com os pecadores sendo torturados em diversos níveis 
de penalidades, de acordo com suas faltas. 249 

 

 Entendendo agora os espaços, o contexto e as razões das produções 

das obras – mesmo que de forma superficial –, somos levados a 

fazer indagações como: com obras semelhantes em questões de 

objetivo, contexto do imaginário escatológico, autoria e 

estrutura,  por que, quando se procura referências de ambas as 

obras, a segunda produzida (fig.1) sempre aparece – as vezes nem 

se manifesta – em segundo plano? Em trabalhos acadêmicos, 

análises, tanto em História da Arte, quanto em galerias, 

biografias do artista, ou mesmo uma pesquisa simples, por pessoas 

que não são estudiosos da Arte, a busca de imagens ou trabalhos 

com o título Juízo Final de Fra Angélico, aparece imediata e 

                                                           
248

 .” Bíblia Sagrada. Êxodo 20:16-17.  Edições Paulinas: São Paulo. 1980. 
249

 NOGUEIRA, Paulo Augusto de Souza (Org.). O Imaginário do Além-Mundo na 
Apocalíptica e na Literatura Visionária Medieval. In: Zierer, Adriana. A 
Visão de Túndalo: da danação à salvação numa viagem imaginária medieval. São 
Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2015. p. 169. 
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primordialmente a imagem hoje guardada pelo Museu de São Marcos 

(fig.2).  

 Para tentar responder esta questão principal, nos colocamos a  

pensar principalmente o contexto de produção de cada obra, já 

elencado. Como foi dito, houve um momento em que Angélico gozou de 

seu maior reconhecimento, segundo a estudiosa de suas 

cronologias de vida e produção, Diane Ahl. Este momento pertenceu 

a década de 1430, que se conclui como pertencente a fase datada a 

obra que reconhecemos como a mais evidente. Sendo o ápice do 

sucesso artístico do autor, as obras produzidas nele, além de ter 

seus reconhecimentos, carrega também as raízes deste período de 

ouro, isto é, se as obras deste ciclo são melhores e mais 

reconhecidas, consequentemente, a obra Juízo Final (1430-1435) – 

figura 2 – carregara este privilégio. Esta questão, ainda é uma 

hipótese, pode haver outras que responderão melhor essas 

diferenças de recepção atual, por hora, esta é melhor 

possibilidade que conseguimos reunir.  
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A HELENIZAÇÃO DO CRISTIANISMO A PARTIR DA CARTA A DIOGNETO 

Murilo Tavares Modesto – Universidade Estadual de Maringá (UEM)  

Renata Lopes Biazotto Venturini – Universidade Estadual de 

Maringá (UEM) 

 
A Carta a Diogneto é uma obra da literatura apologética cristã 

grega escrita em resposta às perguntas de Diogneto a respeito dos 

adeptos ao cristianismo. Apesar da falta de informações 

concretas a respeito do autor, do destinatário, do local e da 

datação da fonte, além das contestações quanto ao escritor dos 

capítulos XI-XII, adotamos a hipótese mais frequente entre os 

pesquisadores e comentadores do documento de que se trata de um 

texto do século II devido ao conteúdo e ao estilo literário desta 

fonte. Contextualizamos, então, a conjuntura religiosa, 

filosófica e política do Império Romano neste século para 

compreendermos o desenvolvimento da situação de perseguição 

local aos cristãos e helenização da fé, fundamental para o 

desenvolvimento dos textos apologéticos. O discurso exortativo 

da Carta a Diogneto é analisado por nós como um indício do 

processo de helenização do cristianismo. Consideramos este 

processo como um caso de sincretismo para nossa análise, no que se 

refere a executar um estudo objetivo sobre a mudança de uma 

religião sob influência de outra religião, de outra cultura ou de 

uma nova estrutura social. Examinamos, assim, pela análise do 

discurso, como os conceitos da linguagem filosófica grega 

κοσμοπολίτης (“cosmopolitismo”), Λόγος (“Verbo”), ψυχή τοῦ παντός 

(“alma do mundo”) e μιμητής θεού (“imitador de deus”) foram 

assimilados e reinterpretados para a retórica cristã da Carta. 

 

Palavras-chave: Carta a Diogneto; apologética cristã; 

helenização do cristianismo. 
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A HELENIZAÇÃO DO CRISTIANISMO A PARTIR DA CARTA A DIOGNETO 

 

Considerada uma obra da literatura apologética grega e 

escrita em resposta às perguntas de Diogneto a respeito dos 

adeptos ao cristianismo, a Carta a Diogneto é um documento 

cristão de autoria anônima e supostamente do século II. 

Analisaremos o provável contexto da Carta, em ambiente de 

perseguição local aos cristãos no Império Romano e de helenização 

da fé, e o seu conteúdo para entendermos as motivações e as 

intenções desta apologia. Nossa pesquisa, assim, visa 

compreender como e quais conceitos da filosofia greco-romana 

foram utilizados pelo discurso exortativo da fé cristã no texto 

do documento. 

O período helenístico foi marcado pela difusão de uma 

cultura intelectual comum no mundo mediterrâneo, principalmente 

com promoção da koiné, o grego helenístico, como a linguagem de 

comunicação internacional e de uso geral (IZIDORO, 2010; DE LIMA 

OLIVEIRA, 2001). A koiné também utilizava majoritariamente os 

conceitos filosóficos gregos, pela interpretação da realidade em 

concepções racionais e objetivas (IZIDORO, 2010). Mesmo os 

judeus da diáspora passaram a usar a linguagem da koiné, como um 

esforço para se comunicar com os não-judeus e expandir as ideias 

judaicas (ibid). 

Com a adoção do helenismo em Roma, pela assimilação das 

convenções literárias, das formas artísticas, das ideias 

filosóficas e de outras categorias do pensamento helênico, o 

Império Romano tornou-se o mundo greco-romano (DE LIMA OLIVEIRA, 

2001). A expansão do helenismo, inclusive, seguiu o processo de 

expansão Império Romano, o que aproximou o contato entre diversas 

etnias, como indica Izidoro (2010, p. 30-31): 

 

O Império Romano comportava em sua geografia uma 
variedade de povos e etnias, como também uma 
pluralidade de concepções religiosas, de tradições 
nacionais e locais judaicas, gregas, latinas, 
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célticas, africanas e outras, o que possibilitava 
um grande leque de identidades que fluíam e 
interagiam entre si. 

 

 O surgimento do cristianismo, assim, deu-se com três 

séculos de expansão e de consolidação da cultura helênica, tanto 

que os textos do Novo Testamento são escritos em grego (JAEGER, 

1965) e os primeiros cristãos utilizavam a Septuaginta, não o 

Antigo Testamento em hebraico (DE LIMA OLIVEIRA, 2001). A koiné 

foi a língua da evangelização cristã nos primórdios do 

cristianismo, e a maior parte dos escritos dos primeiros cristãos 

que temos em mãos estão escritos em koiné e se utilizam das 

técnicas retóricas gregas, para que ampliasse a possibilidade de 

conversões ao apresentarem uma maior acessibilidade dos textos 

às leituras de não-cristãos (ibid). O helenismo, então, 

propiciou condições de estabelecimento favoráveis ao 

cristianismo, pois os crentes destas elaboraram discussões com 

temas já familiares à sociedade greco-romana (SOUZA, 2005). 

No século I, a doutrina de Cristo se propagava rapidamente 

pelo Império Romano, anunciada por discípulos (QUIRÓS, 2001). A 

respeito desta expansão pelo Império, Izidoro (2008, p.  7), 

afirma: 

O cristianismo, procedendo do judaísmo, implantou-
se e desenvolveu-se em ambientes greco-romanos, 
assimilando, integrando, interagindo e 
reinterpretando muitos elementos socioculturais e 
categorias de pensamentos neles encontrados, 
especificamente de cunho religioso, culto de 
mistérios, hermetismos e gnoses pagãs. 

 

Considerando, assim, que “o cristianismo primitivo é uma 

religião sincrética com várias raízes” (HENGEL apud IZIDORO, 

2008, p. 7), que o credo cristão ainda não havia sido formulado, 

que não haviam uma Escritura com livros canônicos fixos e que 

ainda não eram diferenciados claramente o que era ortodoxia e o 

que era heresia (DODDS, 1975), entendemos que os cristãos dos 
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primeiros séculos não seguiam de uma doutrina unitária e sólida 

(ASSMANN, 1994). 

 Ainda assim, as comunidades cristãs partilhavam de 

costumes comuns aos membros da seita, seguindo a ordem ética dos 

Evangelhos, que proclamavam a fraternidade universal, a caridade 

e o amor incondicional aos próximos (IZIDORO, 2008; QUIRÓS, 

2001). Os textos sagrados, as orações, os hinos cristológicos, as 

assembleias sinagogais, eram todos lidos, cantados e realizados 

nas reuniões em casas de cristãos (DA CRUZ, 2014; IZIDORO, 2008). 

As comunidades cristãs, secretas, eram de caráter muito 

familiar, com saudações próprias e unidos pela intimidade da 

ágape (IZIDORO, 2008; DODDS, 1975). Ao menos nas comunidades 

paulinas, Meeks (apud DA CRUZ, 2014, p. 99; grifos da autora) 

indica: 

[...] Os tipos de atividades realizadas nas 
reuniões também eram provavelmente semelhantes [ao 
judaísmo], incluindo leitura e interpretação das 
Escrituras, orações, refeições comunitárias, mas 
em caso algum se achavam os sacrifícios 
característicos dos cultos gentios. As reuniões 
paulinas também eram marcadas pela profecia, por 
admoestações pela leitura de epistolas 
apostólicas, pela glossolalia e por outros 
fenômenos de possessão de espírito. 

 

 Ser cristão, assim, era uma identificação de critérios 

míticos-religiosos, não étnico-linguístico como em quase todos 

os outros grupos religiosos (BRANDÃO, 1988). Ou seja, cristão é 

quem acredita na revelação de Cristo. 

Inicialmente os cristãos eram considerados pelas 

autoridades e escritores romanos apenas um grupo incômodo, mas 

aos fins do século II passaram a ser estimados como uma ameaça à 

estabilidade e à seguridade do Império (DODDS, 1975; BLÁZQUEZ, 

1990). Até o Edito de Galério em 311, o cristianismo era tido como 

uma religião ilícita e suspeita, com membros sujeitos ao 

aprisionamento, condenação e pena capital (PEREIRA DA SILVA, 
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2011). Assim, duas situações são marcantes aos cristãos do século 

II: a de perseguição e a de helenização da fé. 

Pereira da Silva (2011) caracteriza as ações persecutórias 

aos cristãos entre os séculos I e II como: assistemáticas, 

localizadas, mobilizadas pela população local diante de 

problemas circunscritos (ao exemplo de pestes, inundações ou 

secas) ou pela vontade pessoal de um imperador (como Nero), mas 

ainda sem a ordem de perseguições gerais. No século II, 

principalmente, as perseguições estavam limitadas em nível 

provincial, não havendo mandatos diretos do poder imperial. 

Boa parte dos pagãos culpavam os cristãos pelos infortúnios 

do Império, pois consideravam como causas dos males gerais as 

convicções desse recente grupo em rejeitar os deuses e em se 

oporem ao mos romanorum (“costumes dos romanos”) (ARZANI, 2013). 

Os romanos consideravam como uma grave desobediência abandonar 

os costumes dos antepassados (mos maiorum) e os deuses que 

criaram a grandeza do Império (BLÁZQUEZ, 1990). 

Nos séculos II e III, os cristãos ainda eram 

majoritariamente compostos por membros sociais deserdados 

(DODDS, 1975), mas, neste período, membros das elites imperiais 

já se convertiam à doutrina cristã. Esta elite culta que agora 

participava das seitas cristãs iniciou um diálogo com os outros 

romanos na pretensão de defender o cristianismo frente às 

perseguições (ibid). Ficaram conhecidos como apologistas.  

No século II, então, surgiram uma série de escritos em 

defesa dos cristãos, destinados quase sempre às autoridades do 

Império (BLÁZQUEZ, 1990). Por se dirigirem a politeístas, os 

apologistas cristãos adequavam seu discurso para a linguagem 

helênica (ROMAG, 1949). As finalidades destes apologistas eram 

três de acordo com Blázquez (1990): defender a Igreja das 

calúnias e, principalmente, das acusações de ser perigosa ao 

Estado; descrever o modo de vida simples dos cristãos e os 

explicar como uma força de primeira ordem em defesa do Estado e do 
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Imperador; e demonstrar o absurdo do paganismo e que só a religião 

cristã tem uma ideia exata de Deus. 

A Carta a Diogneto é considerada uma destas apologias, por 

ser escrita com os objetivos de apresentar o modo de vida cristão 

(MEECHAM, 1943), defender o cristianismo contra as faltas 

acusações e de incitar a conversão do destinatário, Diogneto, ao 

credo (COSTACHE, 2012), enaltecendo espirito moral destes 

(COSTACHE, 2012; MEECHAM, 1943). Com uma argumentação 

apologética e didática, comum aos escritores cristãos que 

buscavam esclarecer o cristianismo às suas audiências (MEECHAM, 

1943), a Carta apresenta indícios da doutrina dos primeiros 

cristãos (FOSTER, 2007). Também escrita em grego elegante 

(HEINTZ, 2004) e com um discurso caracterizado pelo vocabulário 

helênico e pela dicção clássica, o pensamento e as concepções 

cristãs são apresentados com categorias filosóficas dos greco-

romanos (MEECHAM, 1943). 

Esta fonte histórica, entretanto, “continua misteriosa em 

diferentes formas” (HOLLON, 2005, p. 127; tradução nossa). 

Apesar das tentativas de identificação da autoria para a Carta a 

Diogneto, faltam indícios para que se determine que seja obra de 

algum autor já conhecido (BLOMQVIST, 2014). Também não há 

indicações firmes a respeito de sua data e seu local de produção. 

O documento possui algumas lacunas (entre os trechos 6 e 7 do 

capítulo 7 e após o capítulo 10) e faltam informações sobre a 

história do seu manuscrito. Ainda que sabemos o nome do 

destinatário, também não há referências definidas sobre quem 

este era ou o que representava. Todavia, apesar destas 

dificuldades, a análise do conteúdo da Carta a Diogneto pode nos 

trazer alguns esclarecimentos sobre tal documento, sobretudo a 

respeito a respeito da sua datação. 

 Muitas vezes esta obra é posta entre textos dos Pais 

Apostólicos (YOUNG, 1999; HOLLON, 2005), mas o conteúdo e o 

estilo de seu discurso indicam uma relação com a situação 
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retórica dos escritos dos apologistas cristãos (BLOMQVIST, 2014; 

HOLLON, 2005). Quando pensamos em situação retórica, estamos 

considerando o amplo e complexo contexto que provocou a produção 

da obra (HOLLON, 2005). Frequentemente, vários elementos da 

situação retórica são postos na mensagem do texto, e as apologias 

do II são escritas em uma situação retórica comum: um contexto em 

que os cristãos precisam explicar suas diferenças em relação aos 

não-cristãos (ibid). Crowe (2011) também aponta diversos fatores 

para que o texto da Carta seja tratado como uma fonte do 

cristianismo no século II: as polêmicas contra paganismo e 

judaísmo, a falta de menção ao Espirito Santo, a ausência de 

ascetismo e sacerdotalismo e a falta de interesse nas heresias 

dos cristãos. 

Sendo assim, consideraremos que Carta deve ter sua datação 

entre o século II e o início do século III, como conjecturam 

diversos pesquisadores deste documento (MEECHAM, 1943; HEINTZ, 

2004; HOLLON, 2005; FOSTER, 2007; CROWE, 2011; COSTACHE, 2012; 

BLOMQVIST, 2014). 

Estes pesquisadores e, também, comentadores desta obra 

(FRANGIOTTI, 1995; WACE, 2000) indicam o percurso histórico da 

Carta a Diogneto, mas sem muita precisão. O manuscrito foi 

descoberto em Constantinopla no ano de 1436 e no século XVI estava 

em posse privada, mas fora transcrito em três cópias: uma foi 

redescoberta em 1880, a outra foi perdida e uma terceira foi 

editada e impressa por Henricus Stephanus em 1592, que o publicou 

junto com “Os Gregos”, creditando o escrito à Justino Mártir. Mas 

em um momento desconhecido, segundo Hollon (2005), este último 

documento foi adquirido pelo Monastério Alsatian de 

Maursmunster, na França, e depois se encontrava no acerco da 

biblioteca de Estrasburgo, também na França, onde foi destruído 

com o incêndio causado pela Guerra Franco-Prussiana em 1870. 

Meecham (1943), Hollon (2005), Foster (2007) e Crowe (2011) 

afirmam que a Carta a Diogneto não foi referida por nenhum outro 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  613 

escritor na antiguidade ou no medievo. Apesar desta falta de 

citações diretas, Costache (2012) considera que não havia uma 

completa ignorância da tradição cristão a respeito da Carta. A 

similaridade entre a Carta e outros escritos patrísticos 

indicam, para Costache (2012), que podem ser encontrado traços 

referenciais desta obra na “Homilia” atribuída a São Macário 

(século IV) e na “A Escada da Divina Ascensão” de São João Clímaco 

(século VI). 

O documento também é contestado a respeito da autoria e da 

autenticidade dos capítulos 11 e 12, devido a variação de estilo, 

de linguagem e de conteúdo em relação aos capítulos anteriores 

(FOSTER, 2007; CROWE, 2011; BLOMQVIST, 2014). Meecham (1943), 

Lienhard (1970), Young (1999), Heintz (2004), Hollon (2005), 

Foster (2007), Crowe (2011) e Blomqvist (2014) ponderam que estes 

capítulos são de um texto distinto que foi incluído ao manuscrito 

da Carta. Foster (2007, p. 163; tradução nossa), inclusive, 

indica que ao final do capítulo 10 em um dos manuscritos, há uma 

nota que declara “e aqui a cópia tem um término”. Assim, o 

documento é dividido em duas partes, com temáticas diferentes: os 

capítulos 1-10 seriam de foco apologético, enquanto 11-12 teria 

uma maior preocupação eclesiástica (FOSTER, 2007), que alguns 

pesquisadores consideram a possiblidade de ser uma homilia 

(YOUNG, 1999; HOLLON, 2005; CROWE, 2011). Também há uma discussão 

se esta parte do documento é escrito pelo mesmo autor da Carta a 

Diogneto (BERNARD apud HEINTZ, 2004; TIERRY apud HEINTZ, 2004; 

BLOMQVIST, 2014) ou por outro (MEECHAM, 1943; CONNOLY apud 

HEINTZ, 2004; FOSTER, 2007), se escrita no mesmo período (HOLLON, 

2005; FOSTER, 2007; BLOMQVIST, 2014) ou posteriormente (MEECHAM, 

1943; WACE, 2000). Devido às essas hipóteses, não trabalharemos 

com estes dois últimos capítulos. 

“Quanto ao endereçado”, como afirma Blomqvist (2014, p. 

203; tradução e marcação nossa) “só seu nome Διόγνητος é conhecido, 

mais nada”. Mas uma análise do discurso e do possível contexto da 
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Carta a Diogneto nos possibilita criar hipóteses a respeito desta 

figura.  

Sendo uma apologia, o documento é provavelmente destinado à 

leitura de um membro de alto posição social. O proêmio da fonte 

dirige-se à κράτιστε (“excelentíssimo”, “nobríssimo”), um 

possível equivalente grego aos títulos romanos egregius (“homem 

excepcional”), um título da ordem equestre, e clarissimus 

(“homem muito famoso”), um título de todos os senadores, o que 

indica a alta posição social do destinatário (BLOMQVIST, 2014). 

“Diogneto” era um nome comum na antiguidade romana, afirma 

Wace (2000), apesar de termos o conhecimento apenas de um artista 

que pintou Marco Aurélio por volta de 133. Mas o Diogneto 

destinatário da Carta parece ter sido membro do governo romano ou 

um representante do Império (JEFFORS apud HOLLON, 2005). E este 

nome também era um título de cargos oficiais, como de 

procuradores imperiais (GRANT apud HOLLON, 2005). Além disso, 

pode ser conjecturado, de acordo com Hollon (2005), que o 

discurso foi escrito para uma audiência cristã, sendo “Diogneto” 

um recurso retórico, visto que por mais que os apologistas 

endereçassem seus escritos aos não-cristãos, eram as comunidades 

cristãs quem liam e, por vezes, preservavam estes textos. 

Identificar o “excelente Diogneto” (A CARTA, 1984, p. 19), 

assim, dificilmente será mais que uma especulação, mas o 

trataremos como uma figura que em seu tempo parece ter sido, no 

mínimo, uma pessoa digna de atenção e respeito (HOLLON, 2005) e um 

pagão interessado em se informar sobre as práticas e as 

concepções dos cristãos, mesmo considerando as acusações feita a 

estes grupos (COSTACHE, 2012). O autor da Carta indica as várias 

perguntas de Diogneto a respeito dos cristãos: 

 
[...] quem é esse Deus em que depositam confiança; 
como se explica que todos os seus adorados desdenhem 
o próprio mundo e desprezam a morte; por que não 
consideram deuses aqueles que os gregos têm por 
tais; qual a razão de não observarem a superstição 
dos judeus; que significa a viva afeição que 
mutuamente se dedicam; por que esse novo gênero ou 
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estilo de vida só começou a existir agora e não antes 
(A CARTA, 1984, p. 19) 
 

Podemos classificar essas questões em quatro categorias, de 

acordo com Heintz (2004): 1) que tipo de deus os cristãos 

acreditam; 2) como sua veneração a Deus os faz não terem medo da 

morte; 3) qual a natureza do amor que demonstram um pelo outro; 4) 

por que os cristãos só surgiram naquele momento. De acordo com 

Blomqvist (2014), esta abertura é semelhante a prefácios de 

textos científicos gregos de fins do século 4 AEC, que detalhavam 

os conteúdos a serem apresentados em perguntas indiretas.  

É indicado que o interesse de Diogneto é a inspiração para o 

escrito, mas o discurso não responde às estas perguntas na mesmo 

ordem em que foram apresentas, ordenando suas respostas, então, 

em uma sequência com propósitos retóricos (HOLLON, 2005). Seguia 

esse princípio retórico por ser a literatura da antiguidade 

ligada a oralidade (ibid). Podemos indicar a estruturação da 

Carta a partir de temáticas, como apresenta Hollon (2005): o 

capítulo 1 é a respeito de Diogneto; o capítulo 2 trata sobre a 

adoração dos deuses pagãos como tolice, enquanto os capítulos 3 e 

4 discorrem sobre os costumes judaicos como tolice; os capítulos 

5, 6 e 7 apresentam as distintas características dos cristãos; os 

capítulos 8 e 9 argumentam sobre a salvação pelo Filho de Deus; e, 

por fim, o capítulo 10 faz um apelo a Diogneto para converter-se e 

tornar-se “um imitador de Deus” (A CARTA, 1984, p. 27). 

Apesar da Carta ser considera uma obra de apologética 

cristã, as questões de Diogneto não são acusatórias e o tom do 

discurso é mais exortativo do que defensivo, por explicar o modo 

de vida cristão e por pretender a conversão do destinatário 

(HOLLON, 2005). Assim, Hollon (2005) conjectura que, em termos de 

retórica clássica, a Carta pode ser melhor considerada como um 

discurso deliberativo, não judicial e defensivo, como são as 

apologias. Mas ainda que não seja uma apologia judicial clássica, 

quanto são as outras apologias cristãs, compartilha da 

preocupação prioritária destes em explicar a fé e em distinguir 
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os cristãos entre os outros sujeitos da sociedade romana (ibid). 

A argumentação do discurso, portanto, é instrutiva e inspiradora 

(COSTACHE, 2012), tendo função pedagógica e, também, apologética 

(FOSTER, 2007). 

 A prática retórica do discurso desta fonte se comunica com a 

retórica tradicional grega, mais um indício do impacto desta na 

literatura dos primeiros cristãos (BLOMQVIST, 2014). As alusões 

a trabalhos filosóficos são sutis na Carta (HOLLON, 2005), mas 

podemos evidencia-las a partir de nossa análise sobre as 

influências helenísticas no discurso desta fonte. Assim, com 

este documento, podemos observar o processo de sincretismo dos 

primeiros cristãos em contexto de helenização. 

 Devemos ter claro o uso que fazemos do conceito de 

sincretismo, considerando que o termo pode lidar com diversas 

atribuições. Droogers (1981) aponta as diversas concepções que 

podem ser atribuídas como caso de sincretismo: pode ser entendido 

como uma ameaça à “pureza” de uma religião, ao adotar ideias e 

práticas de outra origem religiosa; também pode ser interpretado 

como uma “tendência de encarar todas as religiões como caminhos 

legítimos para a salvação” (p. 142); pode ser trabalhado como a 

coexistência de elementos estranhos entre si em uma religião; e 

pode ser tratado “como um a falta de integração e de 

sistematização de elementos de origens diferentes” (p. 143). 

Novas pesquisas sobre sincretismo, indica Gatti (2016), 

trabalham este conceito como um processo que pode ocorre em 

diversos níveis ideológicos, não apenas no âmbito religioso. 

Em geral, por tanto, as definições de sincretismo têm em 

comum apenas a concepção de “mistura de ideias e práticas” 

(DROOGERS, 1981, p. 143-144)250, diferindo na abordagem ao 

analisar um “artefato sincrético” (BENITEZ-ROJO apud GATTI, 

2016, p. 68). Neste processo, os elementos envolvidos se 

                                                           
250

 Droogers (1981), na verdade, escreve “mistura de ideias e práticas 
religiosas” (p. 143-144), mas omitimos o termo “religioso” para abarcar as 
novas concepções sobre sincretismo, como indicado por Gatti (2016). 
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relacionam, interagem e estabelecerem relações de poder, e ainda 

assim mantêm identidades como distintas apesar das novas 

concepções compartilhadas (GATTI, 2016). Nosso uso do conceito, 

por vez, seguirá a abordagem objetiva que constata a mudança de 

uma religião sob influência de outra religião, de outra cultura 

ou de uma nova estrutura social, como indica Droogers (1981). Não 

julgaremos o sincretismo como uma transformação positiva ou 

pejorativa, objetivamos uma avaliação crítica e histórica deste 

processo. Assim, as relações entre o cristianismo e a cultura 

grega devem ser tratadas com um fenômeno histórico, e evitar a 

comparação de grandiosidades entre os “espíritos” destas 

concepções (JAEGER, 1965).  

 Compreendemos, vide o processo de helenização que 

verificava-se no cristianismo, principalmente na apologética, 

que a linguagem e as concepções cristãs da Carta a Diogneto 

apresentam casos de sincretismo com as filosofias helênicas, 

principalmente estoica e platônica. Κοσμοπολίτης 

(“Cosmopolitismo”), Λόγος (“Verbo”), ψυχή τοῦ παντός (“alma do 

mundo”) e μιμητής θεού (“imitador de deus”) são os conceitos da 

linguagem filosófica grega assimilados e reinterpretados no 

discurso da Carta que serão analisados a respeito do uso retórico 

e intencional desta obra. 

O cosmopolitismo era o ideal estoico em tratar todos os 

indivíduos como tendo uma origem comum e por isso eram 

concidadãos no mundo (SOUZA, 2005). Esta noção de “cidadãos do 

mundo” recusava diferenças geográficas, sociais e culturais 

(BLÁZQUEZ, 1990). Semelhante a esta concepção estoica 

cosmopolita é o modo de vida cristão apresentado pela Carta: “Não 

se distinguem os cristãos dos demais, nem pela região, nem pela 

língua, nem pelos costumes” (A CARTA, 1984, p. 22). Assim, o autor 

pretende facilitar a compreensão do destinatário sobre como a 

vida do cristão tanto do mundo romano quanto de outras cidades não 
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deixa de seguir os costumes locais enquanto cidadão e nem de 

obedecer às leis estabelecidas. 

O princípio estoico do “Verbo”, o Logos, também foi 

utilizado pela patrística. Para os estoicos, o mundo estaria 

determinado por um Verbo unitário, ordenado e eterno, a razão 

criadora de tudo (BLÁZQUEZ, 1990). Os cristãos, por vez, 

interpretaram o Verbo a partir de uma concepção já reformulada 

pelo judeu helênico Filón de Alexandria. Para este, o Verbo 

expressa a salvação fundamental da “Palavra de Deus”, cuja 

significações ética é de “Palavra com que Deus guia o bem” e 

“Palavra que salva” (REALE, ANTISERI, 1993). Alguns apologistas 

retomaram a doutrina do Verbo de Filón e a identificaram com 

Cristo (ibid). O Verbo cristão também era tratado como o 

intermediário entre o Criador e a criação (BLÁZQUEZ, 1990). 

Na Carta a Diogneto (1984, p. 24): “[...] o próprio todo-

poderoso, o criador de tudo, o Deus invisível, fez descer do céu a 

verdade e o Verbo santo e incompreensível, colocou-o no meio dos 

homens e estabeleceu-o firmemente em seus corações”. O Verbo 

presente no coração dos indivíduos assemelha a tradição helênica 

de referir-se ao homem como um “animal com Logos” (QUIRÓS, 2001). 

O platonismo médio também teve forte influência entre os 

primeiros cristãos (BLÁZQUEZ, 1990) e a teoria da “alma do mundo” 

de Platão (ψυχή τοῦ παντός) reverbera na Carta. Este princípio 

platônico considera que a alma, criada pelo demiurgo, não está no 

corpo em si, mas o corpo está na alma (PAVIANE, 2001). Esta ideia 

foi adaptada no capítulo 6 do documento em uma série de paralelos 

entre “o que é a alma no corpo[,] são no mundo os cristãos” (A 

CARTA, 1984, p. 23) para descrever a natureza desses fiéis. Esta 

concepção justifica a vida cristã em ambiente inóspito e tem 

certo propósito persuasivo para a conversão (HOLLON, 2016), 

visto que a linguagem helenizada dos apologistas pretende uma 

maior receptividade por parte dos pagãos. 
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E a noção de “imitar a deus”, por vez, é uma concepção 

presente nas filosofias helenísticas, que também foi assimilada 

pelo pensamento judaico-helênico e em textos cristãos (HEINTZ, 

2004). Nos diálogos platônicos, imitar o divino era tido como uma 

forma de se imbuir de virtude, uma imitação ética, e Eudoro de 

Alexandria, principal expoente do platonismo médio do século I, 

afirmava que a finalidade da ação humana era “simular deus” como 

princípio ético (ibid). 

A “imitação de Deus” na Carta a Diogneto (1984, p. 27) é 

compreendida como a reprodução do amor e da bondade divina: “Quem 

carrega o fardo do próximo, quem procura fazer bem ao inferior 

naquilo mesmo em que é melhor, quem transfere os dons de Deus aos 

necessitados, torna-se um deus para os que o recebem, é imitador 

de Deus”. Diferente da concepção helênica, imitar o divino não é 

uma questão de esforço e autodisciplina, mas de seguir o trabalho 

do Filho de Deus, cujo encarnação é o modelo de imitação de Deus 

(ibid). Assim, mesmo com a significação mais ligada à uma 

concepção cristã, o conceito é utilizado como uma linguagem mais 

familiar a um indivíduo culto do século II, na pretensão de 

persuadir Diogneto à fé cristã (ibid). 

O uso da linguagem helênica para a evangelização na Carta a 

Diogneto, então, indica que o documento é uma síntese do 

pensamento cristão e grego (HOLLON, 2016). Assim, verificamos 

que este texto (ao menos os capítulos 1 ao 10), inserido no 

contexto de helenização do cristianismo e da apologética no 

século II, utiliza-se das concepções filosóficas como um recurso 

retórico e didático para que seu discurso seja melhor recebido e 

compreendido pelos indivíduos da alta e culta camada do Império 

Romano. 
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A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ALCUÍNO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO 

PROFESSOR NA FORMAÇÃO DO GOVERNANTE. 

 
Bruna Castelhano de Oliveira –  PIC-UEM 

Larissa Moreira da Costa Craveiro – PIC-UEM 

Terezinha Oliveira – UEM (Orientadora) 

 
Esta comunicação tem por objetivo apresentar a proposta 

pedagógica idealizada pelo mestre Alcuíno de York (735-804), 

para a formação do governante no Império Carolíngio. A finalidade 

do nosso projeto de iniciação científica foi entender em que 

medida o conhecimento filosófico por meio do ensino de princípios 

morais, cristãos e das virtudes cardiais, influenciariam a ação 

do governante. O mestre Alcuíno de York foi um importante 

pensador e intelectual do século VIII e IX. Ele foi escolhido pelo 

imperador Carlos Magno (742-814) para ser mestre dos filhos da 

corte, ou seja, aqueles que se tornariam governantes e/ou 

dirigentes no período carolíngio. Assim, consideramos 

relevante, em termos históricos, ter a compreensão deste período 

para refletirmos sobre a proposta pedagógica do mestre e a 

importância do professor para a formação do possível governante. 

Por meio desta pesquisa refletimos sobre a relevância do 

professor como personagem, na constituição da sociedade em 

formar, por meio de seu ensino, o governante/dirigente, uma vez 

que, mesmo que indiretamente ele interfere na organização da 

sociedade, na medida em que forma as pessoas, sejam as que são 

formadas para governar as pessoas, sejam para serem adultas 

capazes de se autogovernar. Para essa analise usamos como base 

duas obras de Alcuino de York, Diálogo entre Pepino e Alcuino e o 

escrito A respeito da natureza da alma. 

 

Palavras chaves: Formação do governante. Império Carolíngio. 

Alcuíno de York. Professor. 

 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  624 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE ALCUÍNO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O PAPEL DO 
PROFESSOR NA FORMAÇÃO DO GOVERNANTE. 

 

Introdução 

 

  O mestre Alcuíno de York (781-790), foi um importante 

pensador e intelectual do século VIII e IX. Ele escolhido, pelo 

imperador Carlos Magno (742-814), para ser instrutor dos filhos 

da nobreza, na sua corte, ou seja, para educar aqueles que se 

tornariam governantes no período carolíngio. 

Alcuíno de York baseava sua proposta pedagógica nos 

princípios de fusão da filosofia cristão com a filosofia pagã, 

considerando evidentemente a cristã mais elevada. Assim, em seus 

ensinamentos desejava formar, não somente um homem cidadão, mas 

também alguém que fosse capaz de governar, uma pessoa que 

defendesse os interesses dos diferentes segmentos sociais, no 

período.  

 Por meio desta pesquisa, refletimos, também, sobre a 

relevância do professor como personagem  relevante na 

constituição da sociedade, uma vez que, ao formar o governante, 

indiretamente ele interfere na organização da sociedade. Para 

essa análise, usamos como base além dos textos de história do 

século IX,  duas obras de  Alcuíno (c.781-790) Dialogo entre 

pepino e Alcuíno e o escrito A respeito da natureza da alma. A 

nosso ver, é necessária compreender este período para 

refletirmos sobre a proposta pedagógica do mestre e a importância 

do professor para a formação do possível governante.  

Neste sentido, podemos afirmar que essa percepção de 

governante apresentada por Alcuíno nos suscitou reflexões sobre 

a crise contemporânea da educação. Afinal, se estamos vivendo um 

período de crise, seria possível que ela fosse influencia da pelo 

modo como são formados nossos governantes? 
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O império Carolíngio e suas transformações  

 

  O império Carolíngio, sobretudo, foi um período de 

reestruturação cultural, social, intelectual e econômica. No 

século IV e V, o Império Romano passou por um período de diversas 

incursões nômades o que contribuiu com a sua decadência. Alguns 

autores como Vitoretti e Oliveira (2002), apontam que a crise do 

Império não foi causada somente pelas incursões, mas também pelo 

enfraquecimento da classe média, pois a mesma já não detinha o 

poder, causando enfraquecimento econômico, cultural e até mesmo 

do exército, em outras palavras o despotismo romano enfraqueceu o 

Império, resultando na destruição desta sociedade.  

Neste sentido, baseado na situação em que se encontrava o 

Império Romano, a Igreja passou a ser reconhecida com grande 

prestigio, dando assim vasão para a ascensão do cristianismo. 

Esta instituição tornou-se uma das principais instituições a 

promover a cultura, política e economia e, então, adquiriu a 

função de ser a educadora desses homens, pois tinha como objetivo 

conservar a sociedade, ou seja, desprezava aquilo que era parte 

do luxo material, defendendo a renúncia a tudo que era carnal 

(DURKHEIM, 1982). De acordo com Durkheim, o desenvolvimento ou 

renascimento cultural que ocorreu, no período carolíngio, em 

grande medida aconteceu em virtude da ação de homens da Igreja.  

 Toda a influência da Igreja expressou-se também nas 

ideias e princípios jurídicos, políticos, éticos e morais, 

baseados em. Neste sentido, o desenvolvimento intelectual dos 

homens teria ficado subordinado a Igreja: “A influência da Igreja 

expressou-se nas ideias e princípios jurídicos, políticos, 

éticos e morais. A busca de organização dessas ideias e 

princípios foi empreendida por seus representantes, tais como 

Santo Ambrósio, São Jerônimo e Santo Agostinho” (ANDERY, 1999, 

p.142). 
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 Ainda acerca do surgimento do Império Carolíngio, Jérôme 

Baschet (2006), destacou que ele surgiu a partir da ascensão 

militar de uma família aristocrática tendo como ícone Carlos 

Martel, prefeito do Reino franco. Este prestígio surgiu em 

decorrência da sua vitória contra os muçulmanos em Poitiers, 

garantindo assim o reinado franco.  

Ainda, segundo o autor, no ano de 751, Pepino, o Breve, filho 

de Carlos Martel adquiriu o poder no reinado e continuou sua obra 

de unificação militar, garantindo valor social, intelectual e 

econômico ao reinado, pondo assim fim ao império merovíngio.  

 
Carlos Martel, o prefeito do palácio, espécie de vice-rei 
dos francos, havia adquirido um grande prestigio militar 
depois de sua vitória contra os muçulmanos em Poitiers. 
Tal prestígio recaiu sobre seu filho Pepino, o breve, que 
continuou sua obra de unificação militar e adquiriu tal 
poder em 751, pôs fim ao reinado de Childerico, o último 
rei merovíngio da linhagem de Clóvis, e proclama-se rei 
dos francos em seu lugar. [...]. (BASCHET, 2006, p.70).  

 

Diante desta conquista em 768, Carlos Magno, herdou o reino 

dos Francos, e em 800, foi coroado imperador pelo Papa Leão III. 

Esse reinado perdurou até 814 e foi um período significativo para 

o império Carolíngio, pois se caracterizou como época de 

renovação e restruturação, conquistas militares, entre elas 

poderosa conquista da Germânia, além da sua integração à 

Cristandade251 (BASCHET, 2006). 

A partir deste contexto e ideias, Rivas (2004), aponta que 

Carlos Magno, em seu reinado, teve a intenção de promover o 

reestabelecimento do Império, por meio da reforma cultural, 

intelectual e educacional da sociedade. Ainda, segundo o autor, 

isso foi possível porque o imperador fez aliança com a igreja, 

pois ela era a única capaz de propagar esta renovação cultural 

                                                           

251
  [...] movimento cultural carolíngio “correspondeu aos anseios imperiais 

da época”, direcionados a construção de um “Estado e uma só Igreja em perfeita 
harmonia”. Assim, apesar dos preconceitos e criticas manifestadas pelos 
iluministas, “em intima coordenação com a Igreja, a monarquia carolíngia 
reunificou o Ocidente, dando origem a Cristandade[...]” ( Vieira, 2010, 85).  
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para a sociedade. Carlos Magno acreditava que este método seria 

eficaz para que ocorresse tal restruturação. Sendo cristão, ele 

acreditava que somente seguindo os princípios bíblicos, o homem 

chegaria a uma vida plena e completa.  

Neste sentido, a Igreja foi uma opção para instrução dos 

povos, visto que ela apresentava como uma nova organização para 

os bárbaros, pois a mesma correspondia a suas necessidades dando-

lhes consolo moral, apresentando-se como um mestre para um novo 

modelo de vida. Este método pedagógico garantiria paz e 

conservação do império, sendo uma proposta de “[...] garantia de 

futuro e preservação do passado” (DURKHEIM, 1982, p 181).  

Desta forma, a Igreja tinha como principal papel dar 

prestígio ao Império para que o mesmo conseguisse chegar a seu 

apogeu. Em outras palavras, as decisões do imperador só tinham 

validade se fossem tomadas junto ao poder Eclesial. Como 

recompensa, a instituição eclesiástica ganhava autonomia sobre 

suas terras, ficando livre das intervenções do rei.  

Nesta perspectiva, o autor ainda apresenta que a proposta de 

renovação imperial de Carlos Magno, explicou-se pelo fato de que 

ele acreditava ser investido de um poder de Deus, o qual teria 

como função conduzir os homens ao caminho do bem, e os princípios 

de Deus seriam o que conduziria, neste sentido, sua vida política 

cristianismo (RIVAS, 2004).  

Em outras palavras, para Carlos Magno, sua função era 

garantir que todos os homens tivessem acesso aos valores e 

princípios cristãos de modo que, individualmente, cada um 

compreendesse a necessidade de garantir o bem comum e, 

consequentemente, sua preservação, fortificando o cristianismo. 

Com efeito, o objetivo de Carlos Magno era cristianizar seu 

império.  

Por meio do cristianismo, Carlos Magno garantiria a 

unificação do Império, promoveria a paz entre os homens evitando-

se, na medida do possível, guerras que poderiam prejudicar seu 
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império. Carlos Magno acreditava, também, ser necessária a 

educação e a evangelização dos futuros governantes, pois só assim 

toda a reestruturação aconteceria de forma eficaz. 

  Baseado na ideia de conduzir os homens ao conhecimento em 

778, Carlos Magno definiu que em cada bispado e mosteiros fossem 

criadas escolas, voltadas para crianças filhos de camponeses, 

ensinando-as canto, saltério, computo eclesiástico, e 

gramatica. Já para a formação de governantes cria a Escola 

Palatina252, a qual tinha como objetivo formar um homem governante 

capaz de dominar as sete artes liberais. (OLIVEIRA, 2011). 

Em 781, Carlos Magno conhece o Mestre Alcuíno e em virtude do 

seu projeto, identifica-se com sua formação, seus princípios 

religiosos e seus conhecimentos. Ele recorre ao mestre para 

dirigir a escola da corte, com o objetivo de educar membros da 

família real e nobreza. Este novo modelo de organização social, 

permitiu que os homens pudessem pensar não só em suas 

necessidades imediatas como aponta Vitoretti e Oliveira (2002), 

mas também proporcionou um novo cenário educacional, promovendo 

o renascimento do império Romano. 

  

O mestre Alcuíno de York e seu papel no Império Carolíngio 

Alcuíno de York (735-804) nasceu em York no norte da 

Inglaterra, filho de família nobre, estudou na escola da catedral 

de sua cidade, foi ensinado por Aelberto, que era discípulo do 

arcebispo e, por meio dele, aprendeu a valorizar o estudo das 

escrituras e das artes liberais. Em 757, Aelberto foi consagrado 

arcebispo de York, e então convidou Alcuíno a se tornar mestre da 

                                                           
252

 No reinado de Carlos Magno (768-814), a Europa passou por um 
desenvolvimento cultural notável “Renascimento Carolíngio”. Magno criou uma 
obrigatoriedade educacional de fornecer instrução a todos, inclusive aos 
leigos, por parte de uma igreja, já que as únicas escolas que existiam até 
então eram os mosteiros e abadias, voltadas então para formação de Clérigos. 
Junto a sua corte, ainda cria a chamada Escola Palatina, uma instituição 
voltada à formação de lideres,  a qual possuía em seu currículo a exigência de 
incluírem as sete artes liberais, do trivium e quadrivium. (POMBO,s.d, p1).  
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escola da arquidiocese e cuidar da sua biblioteca. Deste modo, 

adquiriu grande conhecimento filosófico que lhe proporcionou o 

desenvolvimento de sua principal característica pedagógica, que 

é a valorização dos clássicos (RIVAS, 2004). 

Como mestre, Alcuíno ficou conhecido entre a nobreza e, em 

781, foi enviado a Roma pelo rei de York, onde conheceu Carlos 

Magno, que o convidou a ser mestre da Palatina253 e ensinar os 

filhos da nobreza. Na escola da Palatina, Alcuíno de York 

apresentou uma grande importância no desenvolvimento cultural do 

império carolíngio: “La historia nos lo muestra con mútiples 

facctas: pedagogo, politico, amigo, religioso, erudito. 

Desarrolla cada una de ellas de un modo profundo, sin términos 

médios, con convencimiento” (RIVAS, p. 31, 2004).  

Em relação ao seu ensino, Alcuíno apresentava uma proposta 

de educação com o objetivo de formar um homem aristocrata capaz de 

se tornar um governante e considerava que as sete artes liberais 

eram fundamentais para a formação do dirigente. Ele pretendia 

interpretar o dogma cristão a luz do pensamento aristotélico, por 

meio do estudo das artes liberais, que são: trivium (lógica, 

gramática e retórica) e quadrivium (aritmética, música, 

geometria e astronomia). (RIVAS, 2004) 

 

Las artes liberales aparecen como una tradicion del 
pensamento antiguo y son consideradas como los saberes 
seculares a los cuales excede la doctrina Cristiana. Sin 
embargo, no se observa por ello um desprecio; en realidad 
desea levantar una nueva Atenas, emular a la platônica, 
en la que, por certo, encuentra muchos elementos de valor 
(RIVAS, 2004, p.49). 

 

Para o mestre é a partir das artes liberais que podemos 

elevar o conhecimento das coisas inferiores e das coisas 

superiores, assim um homem pode se converter em um teólogo, para 

                                                           
253

 Carlos Magno resgata a Escola do Palácio da época merovíngia, a Escola 
Palatina.Era uma espécie de Academia, assim designada em virtude da constante 
menção que seus membros faziam ao Jardim de Atenas, onde lecionou Platão. 
Seria em torno dela que se concentrariam os principais intelectuais da época. 
Nela se encontravam também não só os filhos dos aristocratas como também 
jovens clérigos. (PIMENTA, s.d, p.9) 
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conhecer a Deus a partir das criaturas. Alcuíno tinha o objetivo 

de inserir, vigorosamente, na cultura da época, o estudo da 

dialética que é uma das três artes liberais, pois era importante 

para o governante dominar a capacidade de retórica para liderar, 

por meio da argumentação, os seus súditos.  

Na obra Diálogo entre Pepino e Alcuíno (1986), o autor 

defende a teoria de que o governante deveria ser um homem de 

virtudes para bem governar o seu povo e, também, possuir 

conhecimento dos elementos religiosos, ética e filosofia, e as 

questões da vida humana, para que compreendesse quem era o homem, 

por conseguinte, compreender as ações dos súditos e ensiná-los 

pelo exemplo virtuoso.  

A obra apresenta um diálogo no qual o mestre é indagado por 

Pepino, que tinha cerca de 10 anos. Os assuntos questionados 

eram: o homem, o mundo, a vida e a morte. O mestre usava de 

adivinhas, ‘charadas medievais’, para levar o discípulo a pensar 

e assim chegar ao conhecimento (LAUAND, 1986). 

Os questionamentos de Pepino revelam a necessidade que ele 

sentia em entender a sociedade em que vivia, mas para que isto 

acontecesse era preciso que, primeiramente, ele se compreendesse 

como homem. Deste modo inicia o diálogo com questões do seu dia-a-

dia: 

P: O que é a escrita? 
A: O guarda da história 
P: O que é a Palavra? 
A: O delator dos segredos da alma.  
P: Quem gera a palavra? 
A: A língua (ALCUINO,1986, p.79). 

 
De acordo com Sibim (2011), Pepino buscava compreender a 

função da escrita, que era uma prática utilizada no palácio e o 

mesmo sentiu a necessidade de saber o seu significado. Com isto, 

Alcuíno apresenta seu ‘verdadeiro sentido’, que é registrar a 

história, uma prática necessária para que os homens entendem-se 

como ser social. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  631 

Ao questionar-se sobre a palavra, o mestre procura mostrar 

ao seu educando a necessidade da fala para se comunicar com o 

outro, ou seja, a necessidade desta prática social e sua 

importância. Neste sentido, podemos nos arriscar a dizer que ele 

enfatiza a necessidade de aprender a retorica, pois, o governante 

é quem dirigirá sua nação e é por meio da fala que praticará tal 

processo. Neste sentido, ele deve ser claro em seus diálogos e 

possuir princípios (morais, filosóficos e religiosos), para tal 

responsabilidade. Seguindo o dialogo, Pepino questiona-se sobre 

a vida e a morte: 

 

P: o que é a vida? 
A: A alegria dos ditosos, aflição dos miseráveis 
expectação da morte. 
P: o que é a morte? 
A: um fato inevitável, uma incerta peregrinação, 
lagrimas dos vivos, confirmação dos testamentos, 
ladrão do homem. (ALCUINO, 1986, p. 79) 

 
Ao questionar-se sobre a vida, o mestre conduz Pepino a 

entender que para viver em paz deve-se viver baseado na justiça e 

no bem comum, pois quem vive bem, alcança a alegria, quem não 

busca justiça é aflito. E assim, a morte é mostrada como algo que o 

homem deve aceitar como um princípio bíblico, pois este será seu 

fim último e sua única certeza. 

Diante disto, é necessário destacar a importância do 

professor, que possui a responsabilidade de formar futuros 

governantes, capazes de liderar e representar a população. Como 

professor Alcuíno instruía tanto em questões religiosas, como 

também morais e éticas, “[...] foi um dos principais responsáveis 

pela formação de seus alunos, especialmente no que diz respeito 

ao exercício de responsabilidades políticas.” (OLIVEIRA E SIBIM, 

2013, p. 20). 

  Alcuíno não procurava ensinar somente conceitos que seria 

necessário a função de um governante, mas sim, formar um homem com 

princípios, os quais levariam este governante a preocupar-se com 

a sociedade, em outras palavras com o bem comum. 
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Neste sentido, é possível perceber que Alcuíno propõe uma 

educação a qual traria grande mudança à sociedade. Assim, tornou-

se uma figura ímpar para aquele período, pois ele seria capaz de 

reproduzir os ideários de Carlos Magno, propiciando assim, uma 

renovação social, cultural e econômica.  

 

Considerações finais 

 

Alcuíno de York (735-804) foi um mestre que trouxe grandes 

ensinamentos para a cultura de sua época. Suas obras marcaram 

inovações para o universo cultural com uma nova visão 

educacional, no qual consistia em mostrar a verdadeira filosofia 

(RIVAS, 2004). Com o ensino profundamente religioso, ele 

considerava a sabedoria como única fonte de felicidade: 

 

Esta actidud, la búsqueda de la sabiduría, supone una 
conversión, y realiza plenamente en la vida monástica la 
cual conduce hacia la tecnologia o cntemplación. Ésta es 
posible gracias a la lectio monástica, que supone 
inquirir sobre los significados Morales, naturales y 
teológicos de la Biblia. El alma, de ese modo se alimenta 
del mismo pan de los ángeles, las rationes bíblicas. Es em 
este processo donde se revelan como fundamentales las 
artes liberales, pues con ellas es posible alcanzar una 
interpretación más fiel de la Escritura (RIVAS, 2004, 
p.55). 

 

Em seus anos na corte de Carlos Magno, Alcuíno se ocupou de 

várias questões do reino e, em seus tempos de tranquilidade, ele 

se dedicava ao estudo da oração e da verdadeira filosofia. “En 

definitiva, el concepto de vera philosophia significa en el 

pensamento de Alcuino em conjunto de ideales y paradigmas que 

asseguran la educación y formación en los niveles éticos y 

cienficos” (RIVAS, 2004, p. 58). 

 Para o mestre, a verdadeira filosofia consistia na vida 

monástica, com abandono do mundo, ou seja, seguir o cristianismo 

pregado por ele, para que o homem pudesse medir corretamente as 
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coisas do mundo e também deixa-las para abraçar o mundo 

espiritual.  

Neste sentido, Alcuíno procurava, por meio de sua proposta 

educacional, não atender somente o interesse de Carlos Magno, mas 

também de formar um novo modelo de governante, um líder com 

virtudes morais, espirituais e intelectuais e, 

consequentemente, uma nova sociedade. Este governante deveria 

considerar o bem comum, assegurando a humanidade, ou seja, a 

preservação da vida a todos. 

Bloch (2002) aponta que “[...] nenhum objeto tem movimento 

na sociedade humana exceto pela significação que os homens lhe 

atribuem, e são as questões que condicionam os objetos e não o 

oposto.” (BLOCH, p.8, 2002). Ou seja, são necessariamente os 

homens que atribuem o significado aquilo que existe e compõe a 

sociedade. Assim, foi um mestre que atribuiu um grande 

significado à formação do governante, ele se preocupava com a 

sociedade e sabia da responsabilidade que tinha ao formar seus 

governantes. 
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CONTROVÉRSIA EUCARÍSTICA DO SÉCULO XI: UM ESTUDO ACERCA DAS 

CONSEQUÊNCIAS TEOLÓGICAS E POLÍTICAS 

Diego Aparecido de Souza Pereira – UNICAMP 

Néri de Barros Almeida – UNICAMP 

Carolina Gual da Silva – UNICAMP 

 

Ocorrida a partir de meados do século XI, a Controvérsia 

Eucarística do período ficou marcada pelos questionamentos do 

mestre de escola Berengário de Tours sobre as espécies 

eucarísticas consagradas no altar. Para ele, o problema da 

transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo 

encontrava-se no destino das substâncias anteriores. Em resumo, 

se a transformação não se dava na matéria, para onde iria a 

substância de até então? Seria possível alterar substancialmente 

o pão sem mudar em nada a matéria, nem os acidentes? A partir dos 

questionamentos de Berengário, o debate acerca do sacramento 

eucarístico ganhou força na Igreja, que passou a discutir o 

caráter do corpo de Cristo distribuído aos fiéis. 

A Controvérsia ocorreu ao mesmo tempo que a Reforma Eclesiástica 

e os conflitos de Gregório VII com Henrique IV, eventos que 

dialogaram e causaram implicações simultâneas entre si. Dessa 

forma, o presente estudo busca identificar as consequências 

deste debate para os âmbitos teológico e político da época, 

especialmente nas regiões das atuais França e Itália, tendo por 

base escritos de Berengário e seus opositores − como Lanfranco de 

Cantuária e Alberico de Monte Cassino, por exemplo −, além de 

cartas dos envolvidos e documentos conciliares. 

 

Palavras-chave: Eucaristia; Berengário de Tours; 

Transubstanciação.  
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CONTROVÉRSIA EUCARÍSTICA DO SÉCULO XI: UM ESTUDO ACERCA DAS 

CONSEQUÊNCIAS TEOLÓGICAS E POLÍTICAS 

 

Introdução 

Para a teologia católica, parte fundamental da ligação com 

o divino é dada através de ritos específicos, os chamados 

sacramentos. Hoje em dia eles são sete: batismo254, eucaristia, 

confirmação – popularmente conhecida como crisma –, penitência, 

unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Crê-se que, por meio 

deles, Deus age através do Espírito Santo em direta interferência 

na vida humana, colaborando na chamada “economia da salvação”. 

Devido à importância agregada a tais ritos, uma vez que 

administram um poder sobrenatural, apenas parte dos clérigos 

pode ministrá-los. As discussões acerca do caráter de cada um 

deles atravessaram séculos e marcaram eventos importantes, como 

as próprias Reformas Religiosas do século XVI, além de serem 

frequentemente associados a debates sobre os principais grupos 

heréticos do medievo. Entre os sete sacramentos, no entanto, há 

uma hierarquia:  

[...] os sacramentos formam um organismo, no qual cada 
sacramento particular tem o seu lugar vital. Neste 
organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único, como 
“sacramento dos sacramentos”: “todos os outros 
sacramentos estão ordenados para este, como para o seu 
fim” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 1993, p. 339). 

Assim, na eucaristia está centrada toda a ritualística 

cristã católica: ela não só é o sacramento mais importante 

liturgicamente, como também aquele que os fiéis participam com 

maior frequência, seguindo o preceito dominical. Segundo o que se 

crê, tamanha importância se origina da presença de Jesus Cristo 

ali, no pão e no vinho, sendo estes, respectivamente, seu corpo e 

seu sangue. É evidente: a presença de Cristo não se dá de maneira 

visível, e é justamente este ponto que nos remete à Controvérsia 

                                                           
254

 Sobre as discussões acerca do batismo no período tardo-antigo e medieval, 
ver o trabalho de Peter Cramer, Baptism and Change in The Early Middle Ages, 
indicado na bibliografia deste trabalho. 
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Eucarística acontecida no século XI. A querela foi marcada por 

uma grande discussão de mestres de escola sobre o caráter da 

presença de Cristo no sacramento eucarístico, mas não somente: 

partindo desta temática central, os mestres passaram a discutir 

também as próprias noções de sacramento e de realidade, dando 

origem a uma gama de textos que se utilizaram de autores 

patrísticos e filósofos clássicos para reinterpretar a realidade 

e alterar a forma de compreensão da sociedade medieval. 

Fontes e Trabalhos Historiográficos 

Antes de tratarmos diretamente da querela, cabe 

apresentarmos rapidamente cada um dos principais textos 

utilizados para seu estudo. De Berengário, mestre de Tours e 

iniciador da controvérsia, a obra mais conhecida e que propaga 

sua teologia eucarística foi inicialmente batizada como De Sacra 

Coena, recebendo posteriormente o título de Rescriptum contra 

Lanfrannum, justamente por responder aos apontamentos de 

Lanfranco de Bec. Porém, o primeiro escrito berengariano que 

recebeu atenção foi o Scriptum contra synodum, redigido logo após 

sua condenação em Roma, em 1059 (JEAN-PAUL, 1991, p. 139). Este é 

o texto ao qual Lanfranco responde em seu tratado, De corpore et 

sanguine Domini, que ficou conhecido largamente apenas após sua 

morte (COWDREY, 2003, p. 59). Como a ordem dos textos pode parecer 

confusa, façamos um resumo: Berengário é condenado em 1059, 

contesta através do Scriptum contra synodum, ao qual Lanfranco 

responde com De corpore et sanguine Domini (1067). Deste tratado, 

Berengário discorda através do Rescriptum contra Lanfrannum. 

Além destes, outro mestre envolvido na controvérsia foi 

Guitmundo de Aversa, discípulo de Lanfranco e que escreveu o 

tratado De corporis et sanguinis Christi veritate, ainda na mesma 

linha de seu precursor de Bec, mas que trata da eucaristia de 

forma mais aprofundada, causando mais impacto em sua época que a 

obra de seu mestre (LANAVE, 2009, p. 3). 
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Por fim, há também a obra recentemente atribuída a Alberico 

de Monte Cassino, chamada Libellus. Esta, descoberta na década de 

1930 no Aberdeen Manuscript, gerou um pouco de confusão de 

início, por ser assinada, no próprio texto, por alguém de nome 

“Berengário”. Sobre este texto, o historiador e religioso 

beneditino Germain Morin publicou, em 1932, o artigo Bérenger 

contre Bérenger: un document inédit des luttes théologiques du 

XI
e
 siècle, no qual estipulava sobre as possibilidades de outro 

Berengário, um de Venosa, na Itália, ter escrito um tratado 

contestando as ideias do mestre de Tours: “La question, à 

présent, est de rechercher s’il a existé dans l’Italie 

méridionale, au déclin du XIe siècle, un personnage connu du nom 

de Bérenger qui ait quelque chance de satisfaire aux données de 

notre problème” (MORIN, 1932, p. 113). No mesmo ano, Allan John 

Macdonald analisou o tratado em seu artigo Berengariana, também 

alegando ser pouco crível que o próprio Berengário de Tours tenha 

escrito um texto contra suas ideias. Finalmente, o recente 

trabalho de Francis Newton e Charles Radding, lançado em 2003, 

atribuiu o tratado ao monge Alberico, da abadia de Monte Cassino, 

elencando-o como mais um dos opositores de Berengário. Além dos 

tratados e escritos de maior circulação, a controvérsia pode 

também ser estudada por meio dos juramentos feitos por Berengário 

nos concílios em que foi condenado e por correspondências. Entre 

as mais famosas estão as de Lanfranco e as que envolvem o mestre de 

Tours com Adelmann de Liège e com o papa Gregório VII. 

Este levantamento de fontes dialoga diretamente com a 

historiografia produzida sobre a Controvérsia ao longo do século 

XX. Em 1930, o já citado A. J. Macdonald lançou Berengar and the 

Reform of Sacramental Doctrine, livro no qual trata da doutrina 

sacramental de Berengário e de suas influências para os 

escolásticos dos séculos seguintes. Mesmo com a descoberta do 

Aberdeen Manuscript apenas dois anos depois, Macdonald já 

contava com os principais textos da Controvérsia, focando, 
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assim, nas figuras de Lanfranco e Berengário. A partir do 

surgimento do Libellus, Macdonald e Morin retomaram o debate 

sobre a controvérsia com os dois artigos já citados: Berengariana 

e Bérenger contre Bérenger. 

Décadas depois, já em 1969, o historiador inglês Richard 

William Southern publicou o artigo intitulado Lanfranc of Bec and 

Berengar of Tours, no qual faz um balanço geral da controvérsia e 

insere um elemento até então pouco citado: a influência dos 

textos de Aristóteles traduzidos e comentados por Boécio. 

 
But all formal distinctions of this kind, which had never 
perhaps been more than school-room formulas, were upset 
by what was – apart from the contributions of individual 
genius – the most important event in the intellectual 
history of the century: the diffusion of that body of 
Boethius's translations, commentaries, and treatises 
which came to be known as the Logica Vetus (SOUTHERN, 
1969, p. 33). 
 

Para Southern, a influência aristotélica através de Boécio 

tem papel fundamental para a Controvérsia por inserir uma nova 

forma de pensar a realidade: “[...] the description of the world 

in terms of substance and accidents, genera and species, took 

deep roots” (SOUTHERN, 1969, p. 34). De fato, ainda que não 

usassem o termo transubstanciação255, os mestres de escola 

passaram a separar substância e acidentes na análise do caráter 

divino da eucaristia. Assim, o trabalho de Southern contribuiu 

                                                           
255

 O termo, utilizado atualmente pela Igreja, aparece pela primeira vez 
somente no século XII. Nas constituições iniciais do concílio de Latrão IV, 
ocorrido em 1215, já podemos encontrar o termo transsubstantiatis para 
descrever a transformação eucarística: “Una vero est fidelium universalis 
ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, in qua idem ipse sacerdos et 
sacrificium Iesus Christus, cuius corpus et sanguis in sacramento altaris sub 
speciebus panis et vini veraciter continentur, transsubstantiatis pane in 
corpus et vini in sanguinem potestate divina, ut ad perfieciendum mysterium 
unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro”. [There is 
indeed one universal church of the faithful, outside of which nobody at all is 
saved, in which Jesus Christ is both priest and sacrifice. His body and blood 
are truly contained in the sacrament of the altar under the forms of bread and 
wine, the bread and wine having been changed in substance, by God's power, into 
his body and blood, so that in order to achieve this mystery of unity we receive 
from God what he received from us”.] (TANNER, 1990, p. 230). Para uma maior 
explanação sobre o histórico da transubstanciação, ver o capítulo 
Transsubstantiation, de István Perczel, indicado na bibliografia ao final. 
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muito para a o estudo da querela, dando ênfase ao papel dos textos 

aristotélicos, mas não avançou. 

Dois anos depois, Jean de Montclos publicou o primeiro 

livro de expressão cujo centro é a querela: Lanfranc et Bérenger: 

la controverse eucharistique du XIe siècle. O autor reúne 

diversos textos de Lanfranco e Berengário, baseando-se 

principalmente no De Sacra Coena, uma vez que a publicação de 

Robert Huygens, que rebatizou o texto como Beringerius 

Turonensis Rescriptum contra Lanfrannum, ainda não havia sido 

publicada. É justamente este trabalho de Huygens que torna a obra 

obsoleta em alguns pontos256: 

 
De cette façon, l'hypothèse de Jean de Montclos, Lanfranc 
et Bérenger. La controverse eucharistique du XI

e
 siècle, 

Leuven 1971, p. 517-521, pour expliquer l'origine des 
rapports évidents qu'entretiennent les manuscrits de 
Wolfenbüttel et de Vorau avec le développement de la 
querelle eucharistique pendant la dernière période de la 
vie de Bérenger, est sans fondement: le premier 
manuscrit, œuvre de copistes multiples, n'est pas un 
original; le second est trop récent (JEAN-PAUL, 1991, p. 
139). 
Huygens’s fine new edition of Berengar’s main surviving 
work, his Rescriptum against Lanfranc of Bec, makes it 
possible to see that Berengar’s own learning was far more 
profound in patristics and scripture than it was in the 
trivium (RADDING; NEWTON, 2003, p. 8). 
 

Após a publicação de Montclos, no entanto, poucos foram os 

trabalhos que trataram diretamente da querela no século XX. Na 

década de 1990, Miri Rubin publicou Corpus Christi, livro cujo 

foco é a eucaristia nos séculos seguintes ao XI. Porém, Rubin 

resgata a controvérsia para uma exposição geral, como diversos 

outros autores que trataram de temas como reforma eclesiástica, 

sacramentos e advento da escolástica. 

Somente em 2003, com a publicação de Charles Radding e 

Francis Newton, Theology, rhetoric, and politics in the 

Eucharistic Controversy, 1078-1079, é que o tema da controvérsia 

voltou ao centro das discussões. A obra, difundida de forma muito 

                                                           
256

 A nova edição do texto berengariano recebeu grande cuidado filológico e fui 
publicada em latim em 1988, em uma versão com introdução e notas em alemão e 
outra com as mesmas em francês. 
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rápida, teve por principal intuito atribuir a autoria do Libellus 

ao monge Alberico de Monte Cassino, como já dissemos acima. Além 

disso, trouxe também um balanço geral da controvérsia, 

criticando boa parte da historiografia de até então e abrindo 

espaço para novos trabalhos e perspectivas. Seguindo esta linha, 

a intenção do que faremos a seguir é apresentar um panorama geral 

da Controvérsia e refletir sobre o modo como alguns eventos foram 

interpretados pela historiografia, dialogando com as fontes 

disponíveis. 

A Controvérsia Eucarística do séc. XI 

Antes de analisarmos alguns acontecimentos de forma 

singular, cabe aqui sintetizar os principais eventos da querela. 

Berengário foi um mestre de escolas que atuou por muito tempo na 

cidade de Tours, na catedral de São Martinho. Por volta de meados 

do século XI, começou a questionar através de aulas e cartas o 

caráter das espécies eucarísticas após a consagração. Em carta 

escrita no ano de 1050, afirmou que as próprias palavras do 

momento da consagração deixariam a matéria do pão fora da 

transformação. Seus ensinamentos, já bem difundidos, provocaram 

a condenação de suas ideias em dois concílios neste mesmo ano. 

Quatro anos depois, em concílio realizado em Tours, Berengário 

recebeu novas condenações, mas o caso ficou a cargo de somente 

dois bispos, de Orleans e Auxerre257, além do legado papal 

Hildebrando – futuro papa Gregório VII. Mesmo com estas primeiras 

condenações, o mestre continuou a difundir suas ideias, o que o 

fez ser novamente condenado em 1059, lendo um juramento escrito 

pelo cardeal Humberto, seu principal adversário neste concílio. 
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 Alguns trabalhos historiográficos, como o de Miri Rubin, colocam a 
discussão sobre a eucaristia na primeira linha do processo reformador da 
Igreja no período. “The eucharist was designed and articulated most 
forcefully in the variety of forums of debate on ecclesiastical and religious 
matters – monasteries, episcopal schools, papal curia. And it was discussed 
particularly vigorously from the eleventh century, a time when popes were 
attempting to enforce claims of primacy  and universality, against regional 
political powers and local liturgical customs” (RUBIN, 1991, p. 12). É 
interessante notar, porém, que o caso só recebe grande atenção do papa e dos 
concílios em que Berengário está presente após anos de discussão e condenações 
iniciais, como é o caso dos concílios de 1050 e 1054. 
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Após anos de discussão e sucessivas derrotas, Berengário recebe 

sua condenação final no concílio de Lent, em 1079 (RADDING; 

NEWTON, 2003, pp. 6-11). É principalmente neste último intervalo 

de 20 anos que se concentra a produção dos tratados contra o 

concílio e contra Lanfranco, além das respostas deste, de 

Guitmundo e de Alberico. Em suma, é o principal momento de 

discussão entre os mestres, cujo produto é uma mudança essencial 

na visão do sacramento eucarístico. 

A querela do século XI foi o segundo momento em que a Igreja 

debateu sobre o chamado “sacramento do altar”258. O primeiro, no 

século IX, nos é importante para mostrar a diferença da discussão 

e também para entendermos parte das bases argumentativas dos 

mestres do XI. Protagonizado por Pascásio Radberto e Ratramno, 

respectivamente o abade e um dos monges da abadia de Corbie, a 

discordância se dava justamente no caráter da presença – real ou 

não – de Cristo na eucaristia. Neste caso, para Pascásio, o corpo 

de Cristo na eucaristia era o mesmo nascido de Maria, enquanto 

que, para Ratramno, as únicas coisas realmente presentes ali eram 

o pão e o vinho. Cristo estaria, portanto, presente de forma 

meramente simbólica no sacramento (PERCZEL, 2005, p. 382). 

Percebe-se aqui que o debate não separa as naturezas material e 

substancial das espécies consagradas. Pascásio escreve um 

tratado chamado De Corpore et Sanguine Domini (assim como 

Lanfranco fará dois séculos depois), ao qual Ratramno respondeu 

com outro tratado de mesmo título. A este, Berengário de Tours 

teve acesso nos séculos seguintes: 

 
His interest in the subject was awakened by reading a 
treatise of the ninth-century writer, Ratramnus of 
Corbie, whom he understood as offering a purely symbolist 
interpretation of the sacrament. Ratramnus’ treatise, 
mistakenly attributed to John Scotus Eriugena, supported 
Berengar in his conviction that his own analysis was the 
traditional and authoritative position. He was firm in 
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 É importante ressaltar que, mesmo sem grandes debates acerca do tema até o 
século IX, autores patrísticos como Agostinho e Ambrósio já haviam escrito 
sobre a eucaristia e os sacramentos. Parte destes escritos, aliás, será 
utilizada por Berengário em sua argumentação contra o realismo eucarístico. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  643 

his assurance that logic was the means to truth and 
recognised no barriers to its use. Berengar’s logical 
method, as evidenced by his arguments in this instance, 
was a combination of linguistic or grammatical scrutiny 
and an application of the Aristotelian concepts of 
substance and accidents (HAREN, 1985, p. 95). 

 
Como Radding e Newton afirmaram, em trecho já citado, 

Berengário poderia ter sido muito mais influenciado por autores 

patrísticos e pelas escrituras do que pelo trivium, o que 

deixaria o protagonismo dos textos de Aristóteles e Boécio de 

lado. De qualquer forma, não se trata de elencar qual influência é 

mais importante, mas sim de analisar como o mestre de Tours se 

utiliza de todas elas para formar sua argumentação e se adequar ao 

que lhe é proposto. Em outras palavras, a influência dos textos 

clássicos articulados pela lógica e pela gramática é evidente na 

própria separação proposta entre substância e 

acidentes/matéria, mas há casos em que, confrontado pela 

autoridade de autores patrísticos, Berengário se defende 

justamente a partir deles: 

 
Berengar did not deny Lanfranc’s accusation that he 
preferred reason to the authority of the Fathers, but 
instead cited Augustine’s own example in defending the 
use of dialectic. “It is a mark of the greatest spirit in 
all things to have recourse to dialectic, because to have 
recourse to her is to have recourse to reason; and one who 
does not have recourse to that, inasmuch as he is made in 
accordance with reason in the image of God, has abandoned 
his honorable station and cannot be remade from day to day 
in the image of God. The blessed Augustine deems 
dialectic worthy of such high definition that he says, 
‘Dialectic is the art of arts, the discipline of 
disciplines. She knows how to learn, she knows how to 
teach, and she not only wishes to make men wise, she 
actually makes them so’” (RADDING; NEWTON, 2003, p. 14).  
 

Não são raras as vezes em que tal conflito de 

interpretações ocorre. Além do caso supracitado, em que 

Lanfranco acusa diretamente Berengário (que o responde no 

Rescriptum), há também uma carta do arcebispo de Bec ao bispo de 

Munsters escrita em 1080 e que faz referência indireta à 

interpretação de Agostinho feita pelo mestre de Tours: 
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Blessed Augustine expounds this text in his book De 
Doctrina Christiana, where he says, ‘He seems to be 
ordering us to commit an outrage or an obscene act. It is 
therefore a figure of speech: we are directed to share in 
the Lord’s suffering and to meditate tenderly and 
profitably on the fact that it was for us that his flesh 
was wounded and crucified.’ It is a figurative speech 
that Augustine calls ‘a figure’. He does not (as many 
schismatics have thought and have not yet ceased to 
think) deny that the flesh and the blood of Christ are 
really present (CLOVER; GIBSON, 2002, p. 159)

259
. 

 

Todo esse debate expõe características dos envolvidos que 

não estavam presentes anteriormente e que levam, por vezes, os 

historiadores a marcarem o período – e especialmente Berengário, 

uma vez que insere critérios de leitura e interpretação dos 

textos sagrados ainda inutilizados – como pré-escolástico(s). 

“In this sense, too, the Eucharistic Controversy marked and was 

marked by the emerging scholastic culture of the later eleventh 

century” (RADDING; NEWTON, 2003, p. 14). Essa cultura 

escolástica emergente inclui o surgimento de um grupo de mestres 

que torna possível a controvérsia: ao invés de passar a vida 

estudando e ensinando em uma única catedral ou monastério, eles 

passaram a fazer carreira e a transitar por diversos lugares; 

vejamos o caso de Berengário: após concluir seus estudos com 

Fulberto, na escola de Chartres, passou por Tours, Angers e até 

retornou para ensinar na escola de seu mestre (RADDING; NEWTON, 

2003, p. 9). Pelo outro lado, Lanfranco nasceu em Pavia e depois 

passou por Bec, Caen e até mesmo pela região da Cantuária 

(COWDREY, 2003). Essa independência espacial se refletiu no 

trabalho intelectual e permitiu que o debate aflorasse. Minha 

colocação não pretende insinuar que as imposições da Igreja foram 

nulas ou que Berengário teve total liberdade para expor e ensinar 

suas ideias, até porque não podemos deixar de lado o fato de ele 

ter sido condenado, mais de uma vez, por heresia. O que quero 

dizer é que, mesmo com as condenações, houve a possibilidade de 

discordância e diálogo – ainda que não amigável – com seus 

opositores. Isso ficará evidente ao compararmos os juramentos a 
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 Grifos meus. 
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ele impostos nos concílios de 1059 e 1079. Antes de os lermos, 

vale recordar que ambos foram escritos pelos bispos que o 

condenaram nos concílios, diferentemente daquele redigido a 

próprio punho em 1054. 

[1059:] I, Berengar, unworthy deacon of the church of St. 
Maurice at Angers, acknowledging the true, catholic, and 
apostolic faith, abjure all heresy, especially that with 
which I have been hitherto slanderously charged, which 
strives to assert that the bread and the wine that are set 
upon the altar, after the consecration are sacrament 
alone and not the true body and blood of our Lord Jesus 
Christ, and cannot in a sensory fashion but only as a 
sacrament be handled or broken in the hands of the priests 
or ground between the teeth of the faithful. Moreover I am 
in agreement with the holy Roman and apostolic See and 
profess both with my lips and in my heart that I hold that 
faith which my lord and venerable pope Nicholas and this 
holy synod by their evangelical and apostolic authority 
have handed down for us to hold and have confirmed, namely 
that the bread and the wine that are set upon the altar, 
after consecration are not sacrament alone, but also are 
the true body and blood of our Lord Jesus Christ and in 
sensory fashion and not only as a sacrament but in truth 
are handled and broken by the hands of the priests, and 
ground between the teeth of the faithful; swearing by the 
Holy Trinity of one single being and by these all-holy 
Gospels of Christ. And I proclaim that those who shall 
have opposed this faith [doctrine], with their teachings 
and their followers, are deserving of eternal 
condemnation. But if I myself at any time shall presume to 
think and teach what is contrary to this, may I be subject 
to the severity of the canons. Having read and reread 
this, I of my own accord have signed it (RADDING; NEWTON, 
2003, pp. 19-20). 
[1079:] I Berengar believe with my heart and confess with 
my lips that the bread and wine that are placed upon the 
altar through the mystery of sacred prayer and the words 
of our Redeemer are changed substantially into the true 
and proper and lifegiving flesh and blood of Jesus Christ 
our Lord and after consecration are the true body of 
Christ which was born of a virgin and which, having been 
offered for the salvation of the world, hung upon a cross 
and which sits at the right hand of the Father, and the 
true blood of Christ which flowed from his side, not only 
through the sign and virtue of the sacrament but in 
reality of nature and truth of substance. As it is 
contained in this summary and as I have read and you 
understand, so I believe; nor will I any further teach 
contrary to this faith. So help me God and these holy 
gospels (GREGORY, 2002, pp. 300-301). 
 

Em primeiro lugar, é evidente o caráter realista do 

juramento de 1059. Há uma ênfase na quebra do pão e até mesmo no 

ato de comer dos fiéis após a comunhão. Essa expressão do realismo 
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eucarístico, não presente no segundo juramento, deixa claro que 

não há, ainda, por parte da Igreja, aceitação da substância 

enquanto lugar ocupado por Cristo nas espécies. A afirmação de 

que ali, no pão e vinho, estão o corpo e o sangue de Jesus de modo 

sensorial [sensory fashion], apenas confirmam a exclusão deste 

caráter no debate do momento. 

Vinte anos depois, porém, o novo juramento imposto a 

Berengário é muito mais claro e sucinto. A inserção da substância 

parece resolver boa parte dos problemas que seu antecessor 

procurou resolver pela repetição de descrições de caráter 

realista. O pão e o vinho, aqui, aparecem como transformados 

substancialmente [changed substantially] e, depois, de forma 

ainda mais interessante, são descritos como reais em natureza e 

verdadeiros em substância [reality of nature and truth of 

substance]. 

Apesar das diferenças entre os juramentos, há um ponto em 

comum que precisa ser salientado: a noção de sacramento. Em 

ambos, ela é contraposta. No primeiro, há a negação de que a 

eucaristia seja apenas sacramento; no segundo, ela não é Cristo 

somente através do sinal e da virtude do sacramento. É natural 

pensarmos, então, que a definição sacramental da eucaristia era 

insuficiente para comprovar seu caráter real. Isso se dá porque, 

para Berengário, a eucaristia esbarraria num paradoxo: se, 

segundo os patrísticos, os sacramentos são sinais de realidades 

divinas, como poderia a eucaristia ser a própria realidade 

divina? Como poderia o sinal da realidade ser a própria 

realidade? Mesmo que ele aceitasse a transformação (substancial 

ou material, uma vez que em ambos os juramentos a visão 

sacramental é a mesma), ela não faria sentido enquanto sacramento 

nesta definição. Diferentemente da eucarística, a doutrina 
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sacramental de Berengário foi aceita e aprofundada por diversos 

autores do século XII (RADDING; NEWTON, 2003, pp. 13-14)260. 

As distinções e aproximações entre os juramentos aqui 

evidenciadas têm por função mostrar que, mesmo após as 

condenações iniciais, os questionamentos de Berengário foram 

capazes de agitar o debate entre os diversos mestres e, ao longo 

dos vinte anos deste recorte, mudar a visão da Igreja sobre a 

eucaristia. Ainda que a visão aceita não tenha sido a 

berengariana, a contribuição de textos patrísticos e 

aristotélicos e dos diversos tratados escritos nos séculos IX e 

XI mostram que a controvérsia foi marcada por uma série de 

pensamentos divergentes, mais ou menos complexos, que tornam 

pouco crível a pretensão de universalidade da Igreja em pleno 

processo reformador. É certo e inegável que mudanças ocorreram e 

não somente por motivos teológicos261, mas frente à diversidade de 

tratados e visões distintas – além dos outros acontecimentos 

políticos paralelos a este no mesmo período – fica pouco crível 

que a eucaristia tenha sido ferramenta de universalização e 

supressão de tradições locais. 

Conclusão 

A proposta deste curto ensaio foi discutir a querela 

eucarística a partir dos principais trabalhos historiográficos 

sobre o tema. Este, importante não somente para a história da 

Igreja, como também para a compreensão do processo de 

transformação da intelectualidade medieval, ainda carece de 

pesquisas que identifiquem seu real lugar em meio aos diversos 

acontecimentos dos séculos XI e XII, sem vinculá-lo, 
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 Sobre a relação de Berengário com a doutrina sacramental, ver o primeiro 
trabalho citado de A. J. Macdonald, Berengar and the Reform of Sacramental 
Doctrine. 
261

 Embora o espaço designado para este trabalho impossibilite tal reflexão, 
vários dos autores citados analisam a relação de Berengário com o papa 
Gregório VII, uma vez que ele estava presente em uma das primeiras condenações 
e que era o papa durante as últimas. Além disso, não há relatos claros de que 
ele mesmo tenha negado as ideias de Berengário, que afirmou diversas vezes ter 
recebido o apoio de Hildebrando em 1054. Ver, em especial, os trabalhos de 
Radding e Newton e de A. J. Macdonald (1930). 
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necessariamente, a um projeto reformador arquitetado, focado na 

separação da Igreja frente ao poder laico e na centralização do 

poder. É preciso reconhecer que tal debate circunscreve-se, 

sobretudo, nas regiões francesas, inglesas e itálicas262, em um 

período de comunicação lenta e frágil. Assim, por mais importante 

que nos pareça o estudo da Controvérsia, é preciso ter em mente 

que seu alcance na época não permitiu uma universalização 

imediata de ritos e/ou definições sacramentais e que a condenação 

de Berengário não finalizou o debate, visto que somente no 

Concílio de Latrão IV, em 1215, a transformação substancial foi 

declarada como constituição conciliar. Deste modo, a 

controvérsia se apresenta como tema complexo e central para este 

período da Idade Média, possibilitando a compreensão do 

movimento de construção doutrinal inserido no processo 

reformador que abrange os séculos XI e XII. Por fim, é preciso 

salientar que este estudo encontra-se em fase inicial e que ainda 

há muito a ser analisado sobre as formas de pensar e compreender a 

realidade no medievo, o que abre espaço para trocas e debates 

sobre os temas em questão.  

                                                           
262

 Para o estudo da eucaristia em outras regiões, ver os dois volumes de 
Pratiques de l'eucharistie dans les Églises d'Orient et d'Occident (Antiquité 
et Moyen Âge) indicados na bibliografia. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  649 

Referências Bibliográficas 

BÉRIOU, Nicole; CASEAU, Béatrice; RIGAUX, Dominique (Ed.). 

Pratiques de l'eucharistie dans les Églises d'Orient et 

d'Occident (Antiquité et Moyen Âge): Volumes I e II. Paris: 

Institut D'Études Augustiniennes, 2009. (Série Moyen Âge et 

Temps Modernes). 

BERENGAR. Beringerius Turonensis Rescriptum contra Lanfrannum. 

Edição de R. B. C. Huygens. Turnholti: Brepols, 1988. 

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. 6ª. ed. São Paulo: Loyola, 1999. 

COWDREY, H. E. J. Lanfranc: scholar, monk, and archbishop. 

Oxford: Oxford University Press, 2003. 

CLOVER, V. Helen; GIBSON, Margaret T. (edit. e trad.). The 

Letters of Lanfranc, Archbishop of Canterbury. Oxford: Oxford 

University Press, 2002. 

CRAMER, Peter. Baptism and Change in The Early Middle Ages: c. 200 

- c. 1150. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 

GREGORY. The register of Pope Gregory VII, 1073-1085: an English 

translation. Coautoria de H. E. J. Cowdrey. Oxford; New York, NY: 

Oxford University Press, 2002. 

HAREN, Michael. Medieval Thought: The Western Intellectual 

Tradition from Antiquity to the 13th Century. Hong Kong: 

Macmillan Publishers, 1985. 

JEAN-PAUL, Bouhot. Beringerius Turonensis, Rescriptum contra 

Lanfrannum. Ed. R. B. C. Huygens (Corpus Christianorum, 

Continuatio Mediaevalis, 84). 1988 ;; Id., Faksimileausgabe 

(...) mit einer Einleitung von Wolfgang Milde (Corpus 

Christianorum Continuatio Mediaevalis, 84 A). 1988. 

Scriptorium, Bruxelas, v. 45, n. 1, p.139-140, 1991. Disponível 

em: <https://goo.gl/sSED4T>. Acesso em: 7 jul. 2018. 

LANAVE, Gregory F (Ed.); LANFRANC OF CANTERBURY; GUITMUND OF 

AVERSA. On The Body and Blood of The Lord & On The Truth of The Body 

and Blood of Christ in The Eucharist. Washington, D. C.: The 

Catholic University Of America Press, 2009. (The Fathers of The 

Church: Mediaeval Continuation, v. 10). Trad. Mark G. 

Vaillancourt. 

MACDONALD, Allan John. Berengar and the Reform of Sacramental 

Doctrine. London: Longmans, Green, 1930. 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  650 

___________. Berengariana. The Journal of Theological Studies 

33, no. 130. 1932: 180-86. Disponível em: 

<https://goo.gl/HYJKnn>. Acesso em: 8 de jun. de 2018. 

MONTCLOS, Jean de. Lanfranc et Bérenger: la controverse 

eucharistique du XIe siècle. Leuven: Spicilegium Sacrum 

Lavoniense, 1971. 

MORIN, Germain. Bérenger contre Bérenger: un document inédit des 

luttes théologiques du XIe siècle. Recherches de Théologie 

Ancienne Et Médiévale, Lovaina, v. 4, p. 109-133, abr. 1932. 

Disponível em: <https://goo.gl/BL8A77>. Acesso em: 7 jul. 2018. 

PERCZEL, István. Transsubstantiation. In: PERCZEL, István; 

FORRAI, Réka; GERÉBY, Gyögy (Ed.). The eucharist in theology and 

philosophy: issues of doctrinal history in East and West from the 

Patristic Age to the Reformation. Leuven: Leuven University 

Press, 2005. 

RADDING, Charles M.; NEWTON, Francis. Theology, rhetoric, and 

politics in the Eucharistic Controversy, 1078-1079: Alberic of 

Monte Cassino against Berengar of Tours. New York: Columbia 

University Press, 2003. 

RUBIN, Miri. Corpus Christi: The Eucharist in Late Medieval 

Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 

SOUTHERN, Richard William. Lanfranc of Bec and Berengar of Tours. 

In: HUNT, Richard William; PARTIN, William Abel; SOUTHERN, 

Richard William (Ed.). Studies in Medieval History Presented to 

Frederick Maurice Powicke. Oxford: Oxford Clarendon Press, 1969. 

Cap. 3. p. 27-48. 

TANNER, Norman P. Decrees of the Ecumenical Councils: Volume One, 

Nicaea I to Lateran V. Washington: Georgetown University Press, 

1990. 

  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  651 

UMA REFLEXÃO ACERCA DA SANTIFICAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO: UM IDEAL A 

SER SEGUIDO E INTERESSES DA CÚRIA ROMANA. 

Gabriel Vinicius da Silva – UEL263 

Angelita Marques Visalli – UEL (Orientadora) 

 

O trabalho tem como intuito apresentar uma reflexão acerca da 

rápida canonização de Antônio de Pádua - um franciscano da Ordem 

dos Frades Menores E como esse processo foi importante para Santa 

Sé. Para isso foi necessária uma grande produção literária e 

hagiográfica – neste estudo utilizo da Legenda Áurea e a Assídua 

ou Vida Primeira – para legitimar a santidade de Antônio. Este 

desempenhou papel fundamental no âmbito da pregação, 

característica importante das ordens mendicantes deste período 

(XI-XIII). A pregação alterou o imaginário e o comportamento da 

sociedade ocidental medieval através de ensinamentos dos frades 

de ordens mendicantes, que eram direcionadas para o meio urbano 

em uma língua vulgar e não mais voltada para o meio rural, as 

ordens mendicantes desempenharam um papel crucial na formação 

das cidades e na mentalidade do homem medieval. Vale ressaltar, 

também, que a pregação foi usada como forma de controle de lugares 

onde havia contestação religiosa, para extermínio das heresias. 

Antônio, por sua vez, possuía grande eloquência, podendo ser 

ouvido por qualquer pessoa de qualquer segmento social. A 

pregação de Antônio podia ser entendida como um mecanismo de 

pacificação nas regiões onde atuou. Desse modo, os interesses da 

Cúria em obter controle canônico e diminuir as heresias se 

conciliam com o perfil de Antônio. 

 

Palavras-chave: Canonização; Santo Antônio; Cúria Romana. 
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UMA REFLEXÃO ACERCA DA SANTIFICAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO: UM IDEAL A 

SER SEGUIDO E INTERESSES DA CÚRIA ROMANA. 

 

Introdução 

O estudo se concentra no rápido processo de canonização do Santo 

Antônio e como esse processo se conciliou com os interesses de 

centralização do poder da Cúria Romana. A escolha deste santo se 

dá devido ao seu legado – como um grande pregador e combatente das 

heresias – e mais fundamentalmente ainda pela sua rápida 

canonização. Como sabemos, este processo canônico era, também, 

uma das formas de combater a heresia e acalmar possíveis revoltas 

e contestações à Igreja. Igualmente as hagiografias também eram 

instrumentos de combate a heresia e um meio de educação, pois ela 

ensinava através do gênero “exemplum”, - instrumento retórico de 

persuasão que tira sua lição da descrição de um comportamento 

negativo que gera consequências ruins para seu protagonista, 

cujo assunto será tratado em breve. 

O trabalho se fundamenta no conceito de cultura clerical proposto 

por Jacques Le Goff, em que ele define como: “racionalismo” 

eclesiástico herdado da cultura aristocrática greco-romana264: o 

que se caracteriza pela polarização e separação de elementos que 

outrora se observavam intrínsecos, como por exemplo, a separação 

entre bem e mal, céu e inferno, Deus e o Diabo e da magia negra e 
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 Segundo Le Goff: “Trata-se de simplificar o papel e intelectual e mental do 
cristianismo, ao insistir nos progressos da racionalização que trouxe a estes 
domínios. No meio termo da história das mentalidades coletivas ele parece mais 
provir de uma reação mística, “oriental”, perante um certo “racionalismo” 
greco-romano a que de resto não poderíamos reduzir a sensibilidade crítica: 
muitos aspectos da sensibilidade helenística serviram de base ao judeo-
cristianismo, e os cristãos da Idade Média percebiam uma certa continuidade ao 
atrair Virgílio e Sêneca para o cristianismo. Acontece que, no domínio das 
estruturas mentais e intelectuais, o cristianismo parece-me ter marcado 
sobretudo uma nova etapa do pensamento racional, conforme P. Duhem o havia 
defendido no campo da ciência, onde, segundo ele, o cristianismo permitira ao 
pensamento científico progressos decisivos ao dessacralizar a natureza. 
Neste aspecto, a oposição folclórica ao cristianismo (mais fundamental, 
parece-me, que os amálgamas e as simbioses) representa a resistência do 
irracional, ou melhor, de um outro sistema mental, uma outra lógica, a lógica 
do “pensamento selvagem”” In. Para um novo conceito de idade média. Pag. 215 
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magia branca, sendo esse maniqueísmo – dualismo religioso 

sincretista – evitado apenas pela onipotência de Deus. As 

produções hagiográficas frequentemente são feitas por membros do 

clero e para eles, desse modo, se encaixam na categoria de 

racionalismo eclesiástico pelo seu estilo de escrita em um 

período (XI – XIII) onde a maioria era analfabeta e o método de 

ensino, pois eram utilizadas para ensinar os novos frades ou 

pregadores um método eficiente de pregar. Além disso, se observa 

explicitamente a dualidade em diversos trechos das hagiografias, 

por exemplo, na Legenda Áurea observamos a dualidade ao citar 

anjos e demônios, supondo um atrito entre eles e podendo 

significar como a dualidade entre o bem e o mal: 

Uma vez, quando estava em êxtase, viu o mundo inteiro 
cheio de redes enlaçadas umas nas outras e exclamou: "Ó, 
quem poderá se soltar delas?" E ouviu uma voz dizer: "A 
humildade" Outra vez, os anjos começaram a erguê-lo no 
ar, mas vieram os demônios e impediram-no de passar, 
argumentando com os pecados que cometera desde o 
nascimento[...]

265
 

 

Como bem salientado por Vauchez, considera-se a dualidade como o 

eixo da vida espiritual medieval, os homens da época viam a vida 

religiosa como um combate. A própria estrutura do ofício 

monástico respondia à um designío de luta contra forças do mal.266 

Porém, ainda nos resta a questão, o que seriam as hagiografias? 

Segundo Anneke Mulder-Baker seria, cada fonte que fale algo sobre 

um santo, seja imagem ou objeto material é uma fonte 

hagiográfica. Entretanto, é preciso que haja um questionamento 

feito pelos historiadores acerca das escolhas realizadas pelo 

hagiógrafo que culminaram na relação dos documentos. 267 

Guy Phillipart nos mostra as diferentes manifestações históricas 

e sociais existentes nas hagiográficas. Ele lista práticas 

sociais, tais como, as cerimônias e procissões, os rituais 

festivos ou a atribuição da proteção delegada a um santo. Esses 
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 VAUCHEZ, A. A Espiritualidade na Idade Média Ocidental. Pp. 51- 54.  
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 MULDER-BAKER. A. B. (org). The Invention of Saintliness. Londres: 
Routledge, 2002, pp.13  
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objetos de culto devem ser estudados e compreendidos, como um 

“fenômeno hagiográfico”, os quais podem possibilitar o 

entendimento de uma dada sociedade. 268 

O mesmo se observa na hagiografia conhecida como Legenda Áurea, 

um dos documentos que dá as diretrizes desse trabalho. A Legenda 

Áurea foi realizada por Jacopo de Varazze em 1260. Período entre 

os séculos XII e XIII que se observava no Ocidente diversas 

transformações materiais, existia maior produtividade agrícola 

e artesanal, progresso comercial e intensa urbanização. Mudanças 

intelectuais também foram observadas, como o avanço das 

literaturas vernáculas, o nascimento das universidades e o 

desenvolvimento da filosofia escolástica. E no âmbito religioso 

igualmente, com o despontar do sentimento menos formalista e mais 

interiorizado, menos preocupado com as aparências que com as 

intenções.  

Jacopo, nascido em 1226 na cidade de Varazze, próxima a Gênova. 

Com dezoito anos de idade ele ingressara na Ordem Dominicana, 

onde alcançou o topo da hierarquia devido ao seu zelo 

evangelizador, tornando-se a partir de 1267, por vinte anos, o 

líder da Ordem na importante província da Lombardia. Autor de 

muitos sermões e de um importante Crônica de Gênova escrita em 

1293, sua grande obra - tenha ela sido individual ou contado com 

colaboradores - foi a coletânea hagiográfica que ficaria 

conhecida por Legenda Áurea. Isto é, um conjunto de textos 

(legenda, literalmente "aquilo que deve ser lido", também tinha o 

sentido de " leitura da vida de santos") de grande valor (daí 

áurea, "de ouro") moral e pedagógico. O objetivo imediato de 

Jacopo de Varazze era fornecer aos seus colegas de hábito, os 

dominicanos ou frades pregadores, material para a elaboração de 

seus sermões.  
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 PHILLIPART, G. ‘L’edition médievale dos legendiers latins dans le cadre 
d’une hagiographie génerale”. In: FOOTE, P. et alli (orgs). Hagiography and 
Medieval Literature: A Symposium. Odense: Odense Universiy Press, 1981, pp. 
135- 137. 
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Para uma pregação, dita mais eficiente, passou-se a utilizar ao 

exemplum – que consiste em um relato breve dado como verídico e 

destinado a ser inserido em um discurso para convencer através de 

uma lição –, como havia mencionado a cima. Esse tipo de narrativa 

se desenvolveu nos meios monásticos dos séculos XI e XII e passou 

a difundir-se nos ambientes urbanos. Em locais onde a convivência 

de pessoas de diversas procedências estimulava a contestação ou 

mesmo indiferença religiosa. Nisso em que reside a função do 

exemplum, instrumento de persuasão que tira sua lição da 

descrição de um comportamento negativo que gera consequências 

ruins para seu protagonista, esse foi um dos motivos da Legenda 

Áurea.  

Sendo assim, consideramos que as hagiografias foram produzidas 

em ambientes onde a mentalidade intelectual e a produção material 

eram diversos, por isso se faz necessário um estudo a fundo para 

se entender seu contexto, as intenções do hagiógrafo e qual foi o 

peso que tais escritos tiveram no imaginário social da época. E 

para sintetizar, poderíamos definir a partir da citação de 

Camacho: 

A hagiografia, com suas múltiplas representações, é um 
exemplo concreto de veículo para imposição de modos de 
conduta ou visões de mundo por meio de elementos 
simbólicos ou recursos narrativos. Apresentar santos 
como exemplos de vivência cristã a partir das diretrizes 
eclesiásticas é uma forma de reforçar ou reformular 
práticas sociais.

269
 

 

Considerações sobre St. Antônio 

Antes de abordar sobre Santo Antônio para nos localizar de quem 

foi e o porquê de sua rápida canonização. Devemos nos ater para o 

conceito da construção de santidade, para isso utilizo os estudos 

de Vauchez, em que ele aponta: 

A crença, que então se afirmou, de que um santo só pode ser 
nobre e de que um nobre tem mais possibilidades de vir a 
ser santo do que qualquer outro homem, não era, pelo menos 
no início, uma superestrutura ideológica imposta pelas 
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 CAMACHO, M, V. Reflexões sobre a relação entre educação e santidade nas 
vitae dedicadas aos três primeiros santos franciscanos em perspectiva 
comparada 
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classes dominantes ou pela Igreja; tinha raízes na 
convicção, comum ao cristianismo da Antiguidade tardia e 
ao paganismo germânico e partilhada tanto pelas classes 
dominantes como pelas classes dominadas, de que a 
perfeição moral e espiritual dificilmente se podia 
desenvolver fora de uma linhagem ilustre. Daí o estreito 
laço que se estabeleceu nessa época, e que, em seguida, se 
transformará num lugar-comum hagiográfico difícil de pôr 
em discussão, entre santidade, poder e nobreza de 
sangue

270
 

 
Santo Antônio não nasceu Antônio. De origem fidalga, o santo 

nasceu em Lisboa em 1195.271 Batizado como Fernando Martins de 

Bulhões e Taveira, estudou com os padres da Sé lisboeta.  

Em 1210, o jovem entra para o Mosteiro de São Vicente de Fora da 

Ordem dos cônegos Regrantes de Santo Agostinho, onde permaneceu 

dois anos, sendo transferido para o Mosteiro de Santa Cruz, em 

Coimbra, onde, provavelmente, foi consagrado sacerdote. Faço uma 

ressalva para um relato presente na Legenda Assídua272:  

Cultivava sempre com grande empenho o ofício e exercitava 
o espírito com a meditação, não negligenciava a leitura 
divina fosse dia ou não. E se por um lado, ao ler o texto da 
verdade fortalecia sua fé pela comparação alegórica, por 
outro, aplicando a si mesmo a Escrito, por ela afeiçoava 
os usos e costumes

273
 

 

A partir daí nos fica claro o comprometimento que Antônio possuía 

com a palavra divina, sua grande erudição. 

 Em 1212, Fernando conheceu os franciscanos e se interessou muito 

pela causa, tendo em 1220, pedindo a transferência para a ordem de 

São Francisco. A Ordem dos Frades Menores, foi uma ordem 

mendicante274 feita por São Francisco de Assis. Nas palavras de 

Vauchez: 

Do ponto de vista institucional, a originalidade 
fundamental dos Irmãos Menores – nome que tomou, em 1209, 
a fraternidade fundada por Francisco e seus primeiros 
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 VAUCHEZ, A. O Santo. In: LE GOFF, J. O Homem medieval. Pp. 215. 
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 Conforme a tradição firmada no século XVI por Frei Marcos de Lisboa nas 
Crônicas da Ordem dos Frades Menores de S. Francisco. 
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 Legenda Assídua ou Vida Primeira é uma hagiografia sobre a vida de Antônio 
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um dos documentos que legitimam a canonização de St. Antônio 
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 Legenda Assídua, capítulo III pp. 37 
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 Ordens mendicantes são ordens religiosas formadas por frades ou freiras que 
vivem em conventos. Eles centram a sua ação ou apostolado na oração, na 
pregação, na evangelização, no serviço aos pobres e nas demais obras de 
caridade. 
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companheiros, depois do seu reconhecimento pelo papa 
Inocêncio III – reside em sua vontade de levar uma vida 
pobre e errante, a exemplo do Cristo e dos apóstolos, que 
se traduziu por uma recusa de possuir bens, não só 
individualmente - o que já era o caso dos monges - mas 
também em comum. Optando pela condição de minores 
(pequenos, humilde) – quer se dê a essa palavra conteúdo 
puramente moral quer se atribua a ela uma conotação 
social · (ela designava então, nas comunas italianas, as 
categorias inferiores da população, excluídas do poder) 
– Francisco rompia, discreta, mas profundamente, o laço 
estreito que existia então entre o estado religioso e a 
condição senhorial. 

275
 

 

Após o ingresso na Ordem Franciscana, ele mudou seu nome. Sendo 

afirmada pela Legenda Assídua: 

A mudança de nome prenunciava sua ação pregadora nos anos 
que viriam, pois Antônio “significa por assim dizer 
aquele que atroa os ares. E na realidade a sua voz, qual 
trombeta portentosa, quando expressava entre os doutos a 
Sabedoria oculta no mistério de Deus, proclamava com 
ênfase tais e tão profundas verdades das Escrituras, que 
mesmo, e nem sempre, o exegeta poderia compreender a 
eloquência da sua pregação

276
 

 

A mudança de nome, também, é citada na Legenda Áurea, porém, com 

outra conotação, vejamos: “Antônio vem de ana, "embaixo", e 

tenens, "aquele que abraça as coisas do alto e despreza as da 

terra" Aliás, ele desprezou o mundo que é imundo, inquieto, 

transitório, enganador, amargo.”277 

Aqui vemos como é construída a imagem do Santo a partir de como o 

hagiógrafo apresenta o personagem. Varazze chama a atenção para o 

caráter mendicante de Antônio ao dizer que ele abandonou as 

coisas mundanas para viver na santidade. Podemos supor que ele 

não tinha intenção em exaltar Antônio por sua elocução e sim pelo 

caráter mendicante.  

É fato que Antônio era muito persuasivo e sua fala era demasiado 

eloquente, sendo ouvido por muitos e em diversos lugares, e ele 

começa seu trabalho missionário, levando a palavra de Cristo para 

onde ia. 
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Seria muito longo descrever todos os lugares por onde Antônio 

passou, em trabalhos missionários. Foi para Marrocos, Roma e 

depois para Pádua, local de seu sepultamento.   

Na Itália foi onde sua fama de orador e combatente de heresias 

aumentou, foi um grande orador devido a sua erudição estudando em 

Coimbra e juntamente com outros frades foi responsável pela 

fundação das primeiras escolas franciscanas destina à preparação 

de novos frades. 

A respeito da Legenda Áurea, ela também trata o Santo Antônio como 

um célebre homem e dono de uma excelente oratória, apresentarei 

um trecho em que demonstra que era um discípulo fervoroso de sua 

fé. 

Alguns irmãos pediram a Antônio umas palavras de 
salvação, e ele disse: "Vocês ouviram a palavra do 
Senhor: 'Se alguém te bate numa face, apresente a outra"' 
5 Responderam: "Não podemos fazer isso". Antônio: "Pelo 
menos suportem com paciência quando forem esbofeteados 
numa face" Eles: "Tampouco podemos isso" Antônio: "Pelo 
menos prefiram ser golpeados a golpearem" Eles: "Também 
não podemos isso". Então Antônio disse a um discípulo: 
"Prepare alguns petiscos para esses irmãos, porque eles 
são bem delicados" E dirigindo-se a eles: "O que vocês 
precisam é somente de preces"

278
 

 

Observamos que como um frade menor ele também deveria optar pelo 

martírio e sendo assim, cumpriu seu papel.  

Em 1231, Antônio morreu a caminho de Pádua. No ano seguinte, a 30 

de maio, foi reconhecido santo pela bula Cum dicat Dominus, que 

estabeleceu o dia 13 de junho como data de sua festa celebrativa. 

Por isso na Itália é conhecido como Santo Antônio de Pádua pois é o 

lugar de seu sepultamento e em Portugal é reconhecido como Santo 

Antônio de Lisboa, devido ao seu nascimento.  

 

Acerca da canonização de Antônio de Pádua 

É notório que o culto aos santos existia desde o início do 

cristianismo e havia uma espécie de reconhecimento papal desde a 

Alta Ida Média. No entanto, as canonizações estiveram vinculadas 
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à crescente tentativa da Cúria Romana279 em instrumentalizá-las e 

regulamentá-las, as quais possibilitariam uma solução 

momentânea aos desafios postulados280. Tais medidas e o aumento 

das canonizações são entendidas como um esforço, por parte da 

Santa Sé, em conceber canonizações como políticas a serem 

seguidas, também decorrente da gradual complexificação destes 

processos.281  

Observa-se durante o século XIII um controle sobre as ordens 

mendicantes. Esses movimentos religiosos estiveram delimitados 

pelo cânone XII do IV Concílio de Latrão em 1215, que consistia na 

proibição de criar ordens. Isso levou a um fortalecimento dos 

movimentos existente e um maior controle pela Igreja, pois quem 

quisesse ingressar na vida monástica apenas tinha poucas 

escolhas. 

Segundo Gonçalves (2017), a canonização de Antônio de Pádua 

ocorreu em um período de transformações, mas também de 

consolidação, das relações de poder na Cúria Romana, foi neste 

momento que houve a afirmação das práticas litúrgicas, onde a 

Santa Sé obtêm a reserva dos procedimentos da canonização.  

É nesse período que Antônio atua na tentativa de reformar a 

sociedade e de consolidar os projetos da Cúria Romana na Ordem dos 

Frades Menores. 

Observamos na Legenda Assídua elementos que aproximam a 

santidade de Antônio aos projetos da Cúria Romana:  
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 Acredito que, é necessário, explicar o que seria a Cúria Romana ou Santa Sé. 
É uma espécie de ministério, o organismo central administrativo da Igreja. 
Cada um é dirigido por um cardeal. 
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Tendo o Ministro da Ordem enviado Antônio à Cúria 
Pontifícia, por motivo urgente da Ordem, prendeu o 
Altíssimo junto dos príncipes da Igreja com sua graça que 
sua pregação era escuta com encanto pelo Sumo Pontífice e 
toda assembleia dos cardeais. Proferia coisas tão 
sensatas sobre as Escrituras, que pelo próprio Papa seria 
denominado: Arca do Testamento. [...] admiravam-se os 
mais velhos e os mais jovens.

282
 

 

Aqui vemos mais uma vez o exemplo da oratório de Antônio, porém 

dessa vez reafirmada pelo Papado, ao dizer que ele seria a Arca do 

Testamento devido ao tamanho conhecimento sobre as Escrituras.  

Vale ressaltar que no momento da composição da Legenda Assídua 

(século XIII) estava acontecendo uma maior abertura dos estudos 

no interior da ordem, além disso, como havia mencionado, Antônio 

também foi um dos fundadores das primeiras escolas. Desse modo, 

nos fica claro sua relação com os estudos e a importância dessa 

abertura. 

Essa modificação que ocorreu pode ter sido por conta da do 

conhecimento teológico na tentativa de persuadir, de convencer 

os ouvintes à humildade. Nota se na Assídua uma assimilação do 

frade aos propósitos da Igreja.283 

A pregação de Antônio deve ser entendida como um mecanismo de 

pacificação em Pádua e nas regiões adjacentes em que o frade 

atuou. Isso se vincula à assertiva proclamada pelo santo, já que 

havia defendido: "piscatio est predicatio". Deste modo, vemos 

esse fenômeno nas palavras de Maria Giueppina Muzzarelli:  

 
Uma palavra pode alcançar e convencer mais e mais 
pessoas. Uma operação que resulta plenamente convincente 
quanto a pronunciar a palavra que conquista, instruindo e 
admoestando, é um grande comunicador dotado de sabedoria 
e habilidade no aprendizado com um vasto público.

284
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 VIDA PRIMEIRA DE SANTO ANTONIO ASSIDUA. (1232) Introdução, texto 
critico,versão italiana e notas por Vergílio Gamboso. Pádua: Edizioni 
Messagero. Padova, 1981, p. 285-287. 
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Tão grande era o impacto de sua pregação que ela poderia ser 

direcionada para quaisquer fins. Desse modo, a Santa Sé vê uma 

oportunidade de extinguir os grupos que discordavam de seus 

ideais e firmar mais seus ideais em regiões que havia contestação 

de seu poder.  

Ou seja, a Cúria Romana enxergou na pregação de Antônio, um modelo 

de santidade a ser esperado ou até mesmo a ser seguido, sendo uma 

referência aos frades. Portanto, não é estranho que a canonização 

de Antônio tenha sido tão rápida. 

Mas a construção da santidade de Antônio, requeria, da Igreja, 

uma produção hagiográfica para edificar e legitimar o frade 

frente aos desafios postulados pelas conjunturas comunais. Desse 

modo, se observa, principalmente na Legenda Assídua e 

posteriormente na Benignitas, fragmentos que legitimam a 

santidade de Antônio. Por exemplo, na Assidua, se lê a construção 

da santidade atrelada às funções designadas para a Ordem em um 

preciso momento do Duecento. Nas palavras de Antonio Rigon: 

 
ele é o modelo dos recém-chegados, estudiosos e clérigos, 
que não viveram a experiência da fraternitas originária 
e, impulsionados por motivações diversas, que não 
necessariamente se vincula em modo exclusivo à escolha 
radical do Evangelho, da pobreza, da obediência, da 
simplicidade.

285
 

 

Antônio se mostrou para a Santa Sé o modelo de santidade perfeito, 

tanto por ter deixado o monastério e ter ido viver como um 

franciscano, sua erudição e vasto conhecimento em teologia. Sua 

ávida pregação também e por ter ido pregar em lugares onde havia 

muita discordância acerca da Igreja, e no combate contra heresia. 

 

  

                                                           
285

 “Egli è il modelo dei nuovi venuti, dotti e chierici, che non avevano 
vissuto l’esperienza dela fraternità originaria e, spinti da motivazioni 
diversi, che non Vangelo, dela povertà, dell’obbedienza, dela semplicità”. 
Cf. RIGON, A. Dal Libro alla folla. Antonio di Padova il francescanesimo 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se observa que entre os séculos XII e XIII era um período de 

diversas transformações, tanto no âmbito intelectual, religioso 

e político. Nesse sentido a Igreja buscou reafirmar sua 

preponderância frente à cristandade e para isso aprimorou o 

processo de canonização. Foi nesse contexto que viveu Antônio, 

participando ativamente das mudanças, como na questão a abertura 

dos estudas dentro das ordens, devido a sua erudição, Antônio 

passa a ensinar os outros frades, inclusive fundando escolas para 

ensinar de uma maneira formal.   

Também foi muito importante a presença dos documentos 

hagiográficos, pois com eles vem uma mudança de discurso, 

exaltando as virtudes dos personagens e ao utilizando lições de 

morais através de comportamentos negativos possíveis de correção 

através da palavra. Ao mesmo as hagiografias são utilizadas para 

legitimar a santidade de alguém especifico, nesse caso, Antônio.  

Ao canonizar Antônio, cria-se um personagem que se torna um 

exemplo para a comunidade e ao mesmo tempo alcança o objetivo, que 

era ter o processo canônico mais centralizado nas mãos da Santa Sé 

e a diminuição das heresias. E aqui Antônio também tinha 

interesse, em que o cristianismo alçasse um maior número de 

pessoas.  
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A DISSIDÊNCIA DA PERMUTA ENTRE DEUS E A HUMANIDADE COMO FONTE DA 

PESTE NEGRA 

Gabriel Pires da Silva – UFRRJ 

 

Este trabalho busca promover uma análise da Peste Negra a partir 

de um referencial da Antropologia e da Sociologia, mais 

precisamente a partir das leituras de Marcel Mauss e de Mary 

Douglas, aplicando-a a fonte do Breue Sumário. Este consiste 

ainda como uma breve apresentação do trabalho monográfico que 

desenvolvo juntamente com o professor Clínio Amaral na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, câmpus Seropédica. 

Nesse, como se sucederão as páginas, apresentarei uma breve 

introdução à pestança, assim como buscarei apresentar a sua 

conjuntura, sua mazelas no campo das relações sociais e 

individuais, submetendo-a, enfim, a um estudo antropológico e 

sociológico, no qual apontarei a reciprocidade e a ruptura dessa 

como um fenômeno epistêmico para interpretação da Peste Negra.  

 

Palavras-chave: Peste Negra; Reciprocidade; Ruptura.  
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A DISSIDÊNCIA DA PERMUTA ENTRE DEUS E A HUMANIDADE COMO FONTE DA 

PESTE NEGRA 

 

Peste Negra: Uma Doença Medieval 

 

 A grande mortandade, que assolou a Europa a partir de 1348, 

fora responsável por abalar profundamente a sociedade medieval, 

levando a óbito a estimativa de um terço da população286. Além 

disso, possui responsabilidade ainda na corrupção da atmosfera 

das relações públicas, do âmbito privado e individual287. A partir 

dos estudos de Quirico e de Delumeau, posso apontar a pestança 

como responsável, visto que entoa em um período em que o conceito 

de pecado é revisitado, por um grande abalo psicológico na vida de 

homens e mulheres desse período. Vejamos:  

 

Eu,  Agnolo  di  Tura,  conhecido  por  il  Grasso,  enterrei  
meus cinco  filhinhos  com  minhas  mãos  (…);  e  não  havia  
quem chorasse  algum  morto,  uma  vez  que  cada  um  
esperava  a [própria] morte”. “Cronaca senese attribuita 
ad Agnolo di Tura del Grasso detta La cronaca maggiore 
[1300-1351]”

288
. 

 

 Através do relato de Agnolo di Tura, posso apontar a peste 

como culpada por um grande mal-estar promovido no íntimo dos 

homens e mulheres desse período. Ver-se-á como desestabilizadora 

de um dos fundamentos da sociedade medieval: a morte. O morrer no 

Medievo era revestido de profundo simbolismo e significação, em 

que, muitas das vezes, esperava-se por ela; assim, a morte e o 

morrer eram um ponto nevrálgico para tais homens e mulheres. 
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Portanto, a morte era vista a partir dos signos da familiaridade e 

da naturalidade. Para exemplificar tal relação podemos ver dois 

casos. O cemitério, como demonstra Àries, assemelharia a nossa 

praça pública atual, isto é, ocorriam nesse espaço relações 

comerciais, românticas e públicas, assim, vivos e mortos 

conviviam em um mesmo ambiente289. Além disso, podemos vê-la por 

meio do trabalho de Georges Duby, Guilherme Marechal ou o Melhor 

Cavaleiro do Mundo, considerando a relaçao com a morte, exposta 

nesses dois trabalhos, posso elucidar tal ruptura engendrada 

pela Peste. A morte, de forma condensada, aparece em Guilherme 

Marechal sobre os signos ditos acima, de forma naturalizada e 

familiarizada. Sabia-se que iria morrer e, a partir disso, 

iniciava-se uma série de rituais os quais promoviam uma boa morte 

e compunham um teatro da boa morte290. Ocorreria com a peste, 

portanto, o descortinamento da morte de sua indumentária, ou 

seja, a morte e o morrer deixa de ser esperada, não se sabe mais 

que irá morrer, perde sua familiaridade e naturalidade, passando 

a suscitar na humanidade um grande trauma e incômodo, além de 

intensificar os sentimentos de medo e culpa.  

 Dentre os motivos para tal mudança, o grande contingente de 

obituários é consistente. Não somente, a mudança na cristandade 

em seu aspecto avaliativo do homem também deve ser considerado. O 

pecado, na alçada do século XII, é revisitado e passa a ser 

interpretado pelo prisma da intencionalidade, ou seja, perde a 

concretude da intimidade e da exterioridade, passando a valorar o 

íntimo humano. Neste momento, ver-se-á também uma mudança na 

confissão. Se em um primeiro momento ela se faz de forma coletiva 

e exposto, a confissão torna-se auricular, isto é, passa a 

ocorrer de forma íntima entre o padre e o fiel291. Devemos 

considerar, por assim, essas transformações significativas para 
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o momento da experiência para com a pestança uma vez que promove 

no sujeito uma introspecção, autoavaliação e, em sequência, 

culpabilização. Para Jeffrey Richards, a confissão e a 

penitência são centrais no exercício de controle e regimento 

feito pela Igreja, além de promover, ao ser válvula de escape para 

o sofrimento individual, uma culpabilidade292. 

 

A confissão e a penitência eram instituições centrais da 
Igreja. Garantiam o controle eclesiástico e a disciplina 
do laicado, mas também propiciavam uma válvula de escape 
para o sofrimento individual derivado de uma consciência 
de culpa.

293
 

A somar, a doença fora, no cristianismo, visto como 

externalização de um pecado. A lepra, por assim dizer, pode ser 

tomada a fim de exemplificação. O mal de são Lázaro era associado 

a um pecado sexual, consistindo, dessa forma, em uma forma de 

condenação, sendo ainda, para mais, uma forma de remissão desse 

mesmo pecado294.  

Vimos então o caráter desestabilizador da peste. Como 

apontado por Sevalho, a doença, seja uma experiência coletiva ou 

individual, deve ser considerada no campo das mentalidades e do 

simbolismo, uma vez que é responsável por consistir em um 

episódio de infortúnio, promove em seus expectadores e 

experimentadores, reflexões, interpretações e intervenções.  

Por ser um evento que modifica, às vezes 
irremediavelmente, nossa vida individual, nossa 
inserção social e, portanto, o equilíbrio coletivo, a 
doença engendra sempre uma necessidade de discurso, a 
necessidade de uma interpretação complexa e contínua da 

sociedade inteira
295
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 Nesse caminho, a peste excita uma série de reflexões e 

interpretações. Entre essas, como indica Delumeau, existem três 

eixos gerais interpretativos. O que apontará a responsabilidade 

sobre bodes expiatórios, isto é, sobre grupos sociais 

marginalizados como leprosos e heréticos; uma interpretação 

médica-erudita, que falará do ambiente e do cosmos como 

implicante para a doença; e, por última, uma interpretação 

clerical-popular, que verá uma culpa coletiva por trás do 

fenômeno296. Dentre tais, essa última receberá propriedades 

expurgatórias em sua elaboração. A peste seria interpretada a 

partir do índice do Purgatório cristão, fazendo com que essa seja 

observada tanto como um fenômeno de condenação, por uma face 

enraivecida de Deus, e de forma expurgatória, pela face de um Deus 

misericordioso, o qual buscaria uma forma de expiação dos pecados 

da humanidade. Portanto, a peste consistiria em uma ação 

deliberada por Deus a partir de um julgamento dos pecados da 

humanidade, sendo ainda uma forma de expiação dos pecados da 

humanidade, buscando, assim como o Purgatório, ofertar mais uma 

via de acesso ao paraíso e a salvação.   

O Contrato e a Ruptura  

 Questionei-me muito sobre os motivos pelos quais levariam a 

uma ruptura, a um desprestígio da humanidade perante o deus 

Cristão. Voltei-me, em minha pesquisa, para os pecados, como os 

veremos à frente. Não obstante, busquei refletir também sobre as 

formas estabelecidas entre esses dois sujeitos que, pela 

avaliação de Deus, teria levada a uma condenação pestilenta sobre 

a humanidade. 

 A aliança entre o divino e o humano no mundo cristão segue 

uma prédica vétero-testamentária, isto é, possui uma herança no 

do Antigo Testamento, mais precisamente, no que avalio pelo 

Pentateuco em meu trabalho. No entanto, não proponho pensar 
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somente tal herança como definidora dos meios interpretativos e, 

logo, valorativos, para sobre a pestança, mas pensar e avaliar 

também a prédica da Igreja e dos sujeitos que com ela se 

relacionavam como fomentadores desse processo de reflexão, 

avaliação e intervenção que um momento de doença provocava.  

 No Pentateuco, veremos uma série de relatos e, devido ao seu 

caráter legislativo, uma série de leis entre o divino e o humano. 

Todavia, mais profundo do que isso é o estabelecimento de uma 

aliança entre tais personagens. Em Gênesis, vemos: 

 
“Iahweh Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente [sic], 
e ai colocou o homem que  modelara. Iahweh Deus fez 
crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e 
boas de comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a 
árvore do conhecimento do bem e do mal. [...] E Iahweh 
Deus deu ao homem este mandamento: ‘Podes comer de todas 
as árvores do jardim. Mas a árvore do conhecimento do bem 
e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres 
terás que morrer”

297
.  

 

No capítulo III há o relato do contato da mulher com a 

serpente e do fruto proibido. Nesse momento, o diálogo entre a 

serpente e a mulher é marcado por uma relação entre o proibido e a 

transgressão. A serpente, à medida que busca convencer Eva de se 

alimentar dos frutos da árvore proibida, escuta as proibições, 

por meio dessas, que Deus fez ao primeiro casal. No entanto, 

ocorrendo à transgressão e a perda da inocência, isto é, quanto à 

humanidade tomaria a faculdade do discernimento entre o bem e o 

mal, Deus condena-os, tanto o animal como o homem e a mulher. 

Dessa forma, vemos pela primeira vez no texto bíblico a ruptura de 

uma aliança – de uma transgressão de uma lei e de uma punição a 

essa - entre Deus e a humanidade, assim, o castigo consiste na 

expulsão do Éden.  

 O capítulo IV, tendo seu tópico principal no “sacrifício pelo 

pecado”, distingue-se – pouco – em dois momentos: O primeiro 

deles acerca do pecado do sumo sacerdote; o segundo, por sua vez, 

quanto a um pecado cometido pela assembleia de Israel. Para mais, 
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ver-se-á ainda que o sacrifício de um animal é requerido para a 

expiação. O que aponto é o aspecto de uma necessidade ritual de um 

sacrifício de um animal, em que esse assume o papel de bode 

expiatório.  

Se alguém pecar por inadvertência contra qualquer um dos 
mandamentos de Iahweh e cometer uma destas ações que não 
são permitidas, se for o sacerdote consagrado pela unção 
que pecar e tornar assim o povo culpado [...] Se for toda a 
comunidade de Israel que pecar por inadvertência e 
cometer uma das coisas não permitidas pelos mandamentos 
da Iahweh, sem que a comunidade esteja apercebida do 
fato, a comunidade oferecerá em sacrifício pelo pecado 
[...]

298
.  

 

No capítulo V, versículos 14 ao 19, encontramos a prédica de 

obrigatoriedade na expiação, isto é, impõe Deus que o sujeito 

pecador – o intransigente da lei – repare sua falta por meio de um 

sacrifício ritual, muitas das vezes, na forma de holocausto. 

 
Iahweh falou a Moisés e disse: “Se alguém cometer uma 
ofensa e pecar por inadvertência, reduzindo os direitos 
sagrados de Iahweh, trará a Iahweh, em sacrifício de 
reparação, um carneiro sem defeitos, do seu rebanho, 
avaliando-o em siclos de prata, segundo o valor do siclo 
do santuário. Assim restituirá aquilo que o seu pecado 
reduziu no direito sagrado, acrescentando-lhe o valor de 
um quinto, e o remeterá ao sacerdote. Este fará por ele o 
rito de expiação com o carneiro do sacrifício de 
reparação, e ser-lhe-á perdoado

299
.  

 

No capítulo XV, encontra-se uma legislação acerca das 

impurezas sexuais masculinas e femininas, não somente quanto às 

enfermidades, mas como também a ejaculação e a menstruação, como 

fala o comentário da Bíblia de Jerusalém300. Em ambos os casos, o 

feminino e o masculino, o regramento consiste em interditar e 

tornar impuro tudo o que entra em contato com a mulher e com o 

homem que entrou ou esteve em um momento de fluxo de fluido 

orgânico, isto é, o sêmem e da menstruação. Poder-se-á observar, 

assim, que o corpo humano é interditado como matéria de poluição 

ritual. Ainda segundo os comentários que seguem na Bíblia de 
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Jerusalém, motiva isso o caráter misterioso e sagrado de tudo o 

que se refere à fecundidade301.  

Dando entrada na relação entre pecado e sexo, o trabalho de 

Jeffrey Richards é significativo para inferir sobre a quebra da 

Aliança. Segundo o autor, a sexualidade será, desde sua matriz 

histórica, negativizada pela Igreja. O sexo será tomado como uma 

forma unicamente biológica, feito por Deus para a procriação, 

manutenção e aumento da espécie humana, afastando, portanto, a 

possibilidade de prazer entre corpos. Dentre as possibilidades 

de vivência da sexualidade, a virgindade perpétua será alçada 

como a mais alta possibilidade de vida, no entanto, o casamento é 

posto como uma forma alternativa ao celibato. Nesse quadro, a 

mulher, em sua sexualidade, será, no Medievo, tomada por uma 

natureza diabólica. A secção que ocupam dentro do universo 

medieval remonta às origens da cristandade, isto é, o gênese 

bíblico, quando Eva fraquejou diante da serpente, corrompendo 

Adão e apresentando a esse o discernimento. Para além disso, 

torna-se importante destacar do trabalho do autor a ligação 

sexual que dá entre as séries de sujeitos que trata em seu livro. 

Entre leprosos, bruxas, homossexuais, hereges, prostitutas e 

judeus, o sexo estará presente como um pecado externalizado na 

forma de doença, de forma pactual ou ainda em outras 

manifestações no imaginário medieval sobre tais personagens302.  

 

A Reciprocidade entre Deus e a Humanidade 

 

 Vimos, acima, as interpretações posta sobre a peste, assim 

como os pecados evocados pela Igreja para o momento. A partir da 

leitura de Marcel Mauss e de Mary Douglas, busco destacar a 

Aliança e a ruptura dessa por parte da humanidade como força 
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motriz para a condenação e o reestabelecimento pela peste pela 

humanidade.  

Pensando a partir de Mary Douglas, a autora trabalha as 

noções de ordem e desordem, nas quais a impureza consistiria em um 

ato de desordem e a purificação em um movimento de reordenamento 

da sociedade. No entanto, antes dessa ordem, haveria uma 

atividade de classificação e organização. Um exemplo disso são as 

interdições alimentares trabalhadas pela mesma. Se no Levítico, 

eu possuo uma série de proibições alimentares, tal deve ser 

remontada ao momento da Criação. No Gênesis, Deus criaria os 

animais a partir de seu habitat, isto é, como animais terrenos ou 

aquáticos, sendo que cada um desses grupos seria composto por 

características próprias. O porco, por exemplo, não possuiria 

duas dessas características, como o casco fendido e não 

produziria leite, o que faria com que não estivesse dentro dessa 

classificação e, assim, fosse considerado impuro por não estar 

dentro do ordenamento. Não somente ele, muito outros animais são 

apontados como interditos por sua natureza híbrida, o que faz com 

que esse fique com elementos de dois grupos distintos, não 

pertencendo a nenhum ao final303.  

Aplicando isso à Peste de 1348, podemos tomá-la como um 

estado de purificação e reordenamento dessa sociedade que 

estaria impuro por um alto grau de pecados coletivos, como os 

pecados apontados anteriormente acima. Nos versículos que se 

seguem do livro de Levítico, Deus estabeleceria uma relação de 

bênção e danação a partir de uma sequência de leis. Vejamos:  

 
Guardareis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou 
Iahweh. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que eu 
seja santificado no meio dos israelitas, eu, Iahweh, que 
vos santifico. Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim 
de ser o vosso Deus, eu sou Iahweh

304
. 

 

Bênçãos: 
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Se vocês conduzirdes segundo os meus estatutos, se 
guardandes meus mandamentos e os praticardes, então vos 
darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus 
produtos, a árvore do campo os seus frutos, e a debulha se 
estenderá até a vindima e esta até a semeadura. Então 
comereis o vosso pão até vos fartardes e habitareis em 
segurança na vossa terra. [...] Estabelecerei a minha 
habitação no meio de vós e não vos rejeitarei jamais. 
Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós serei o meu 
povo. Pois sou eu, Iahweh vosso Deus, que voz fiz sair da 
terra do Egito para que não fôsseis mais os servos deles; 
quebrei as cangas de vosso jugo e voz fiz andar de cabeça 
erguida.”

305
 

 

Maldições:  

 

 
Mas se não ouvirdes e não praticardes todos estes 
mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, 
desprezardes as minhas normas e quebrardes a minha 
aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, 
então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o 
terror, o definhamento e a febre, que consomem os olhos e 
esgotam a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque 
os vossos inimigos comerão. Voltar-me-ei contra vós e 
sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos 
adversários vos dominarão e vós fugireis sem que haja 
alguém a vos perseguir. [...] continuarei a castigar-vos 
sete vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei 
o vosso poder orgulhoso e vos farei o céu como de ferro e a 
terra como de bronze: vossa força se consumirá 
inutilmente, vossa terra não dará mais os seus produtos, 
e as árvores do campo não darão mais os seus frutos

306
. 

 

Por sua vez, quanto a Marcel Mauss, o autor trabalha a 

relação de troca de presentes. Se num primeiro momento o ato de 

presentear, de conceder graças, é revestido de uma benevolência e 

desinteresse, ela teria em seu âmago uma profunda 

obrigatoriedade de retorno. Ou seja, se o indivíduo que recebe um 

presente ele fica obrigado a retribuir o que recebeu de seu 

benevolente, isso muito se faz por conta do compartilhamento que 

o presente tem com o seu doador da natureza deste último. Esse ato 

de troca estabelece também uma relação harmônica entre as partes, 

na qual o não compartilhamento significaria um ato de recusa de 
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comunhão. Segundo Mauss, o ser humano manteria relações 

econômicas com potenciais espirituais por considerá-los dotados 

de uma capacidade avaliativa para apressar a natureza e como 

possuidor de tudo o que nela habitaria, no entanto, significativo 

ainda seria a possibilidade desses de proporcionar infortúnios 

sobre o sujeito que para com ele se relaciona. Assim, relacionar-

se economicamente com divindades era, para o homem antigo, uma 

questão de seguridade307.  

Quando penso isso entre uma potencia espiritual e o ser 

humano, há um desnível. Por exemplo, se o Deus cristão concede uma 

graça a humanidade, como a vitória em guerra, uma colheita ou uma 

natalidade, não há como o ser humano retribuir em uma mesma 

proporção essa graça, visto a sua natureza humana é reduzida em 

potência. Ter-se-ia, com esse desnível, a criação de uma 

dependência moral, isto é, o receptor do presente, à medida que 

não é capaz de retribuir ao seu concessor, ficaria moralmente 

ligado a esse308. Podemos notar tal panorama em um dos textos 

apontados acima: “Eu que vos fiz sair da terra do Egito, a fim de 

ser o vosso Deus, eu sou Iahweh”309. Como visto, é afirmado ao 

longo de todo o texto bíblico a benevolência e a potencialidade na 

oferta de graça que Iahweh concede ao povo eleito, tirando-o do 

Egito, livrando-o da escravidão e prometendo-o uma nova terra. 

Assim, a aliança que seria estabelecida entre Deus e a 

humanidade teria uma herança vetero-testamentária, mas deve ser 

pensada, não somente, a partir da prédica da Igreja no momento da 

pestança. Assim, esse vínculo moral por conta dessa 

impossibilidade de retorno pode ser vista como uma observância às 

leis e aos preceitos religiosos estabelecidos pela Igreja, ora 

que é ela que define os princípios morais da cristandade. No 
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momento em que eu não mais as considero, há uma ruptura dessa 

moralidade, levando a um estado de impureza e desordem. Mary 

Douglas, retornando, também fala de um ideal de santidade. Visto 

que a humanidade teria uma natureza ímpia por conta do Pecado 

Original, ela deveria buscar imitar Deus em sua natureza santa310. 

À medida que eu abandono esse ideal eu tenho uma ruptura desse 

vínculo moral, da Aliança, levando a um estado de impureza.  

 

A Aliança e a Ruptura: Penalidades e Formas de Restabelecimento 
da Aliança 

 

 Como visto acima, tomo por Aliança as definições dadas para 

a Igreja de conduta moral e de santidade, uma vez que é ela a 

instituição com domínio para isso. Não somente, tal discurso e 

normatização da conduta possui uma herança vetero-

testamentária, isto é, remonta ao Antigo Testamento, no qual, 

desde já, é aparente no cristianismo um aspecto legislativo311. 

Não somente, há ainda de considerarmos que a legislação, como 

exemplificada pelos trechos do texto bíblicos apresentados, 

implica em graça e infortúnio a partir de uma observância ou 

transgressão das normas definidas.  

 Marcel Mauss, como também visto, define a relação da troca 

de presente como uma relação contratual entre ambas as partes 

onde o sujeito receptor da graça ficaria obrigado a retribuir tal 

benevolência e, na impossibilidade desse retorno, há a criação de 

uma dependência moral da parte desprovida de meios para o doador. 

O que aponto como Aliança tomo a partir dessa reflexão de Mauss, 

portanto, como uma relação contratual entre Deus e a Humanidade 

e, visto a disparidade, haveria uma obrigação moral da humanidade 

para com Deus por conta de suas graças à essa.   
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 Quando aplico tal perspectiva ao cenário da Peste Negra, 

observo-a como uma ação decorrente dessa quebra de contrato ora 

que, como apresentado em Deuteronômio, há a punição em desgraça 

para o não cumprimento e respeito aos estabelecimentos de Deus. 

Não somente, devo considerar ainda o duplo simbolismo desse 

evento, isto é, o seu aspecto condenatório e expurgatório. 

Levando em consideração tal interpretação medieval para o 

evento, esse decorre de uma ruptura da Aliança, do contrato moral 

como analisado a partir de Mauss, e, por sua vez, consistiria em 

uma condenação aplicada por Deus, mas que, neste mesmo movimento, 

apresenta ainda uma intencionalidade de expiação dos pecados da 

humanidade.  

 Inquiro, por agora, as transgressões que teriam levado ao 

rompimento do contrato,  assim, a não reciprocidade por parte da 

humanidade para com Deus. Como visto, a humanidade, uma vez que é 

impossibilitada de retribuir uma graça recebida de Deus, fica 

moralmente instituída a uma observância aos mandamentos e aos 

preceitos morais definidos pela Igreja. Os pecados e virtudes 

definidos por essa dariam o tão à moralidade e a conduta cristão. 

Dando sequência ao trabalho de Jeffrey Richards, tais pecados 

possuem uma ligação sexual. A lepra, por exemplo, consistia em 

uma externalização de um pecado sexual, enquanto que entre 

hereges e bruxas o sexo aparece na ritualização de suas seitas, 

muita das vezes como rito de batismal.  No “Breue summario da 

peste que ouue em lixboa o anno de 69 que hum frade dominicano 

escreueo a outro seu amigo, fingindo a cidade huma não perdida com 

tormenta desfeita”, de um frade dominicano anônimo, o autor 

relata a experiência da peste na cidade de Lisboa no ano de 1569. 

No texto, o frade assemelha a cidade a uma embarcação que estaria 

perdida no mar, o que seria uma alegoria para a desestruturação da 

sociedade e a perda de seu horizonte. Não obstante, fala-se ainda 

de uma série de motivos os quais considera como fatores que 
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levariam ao quadro de peste e condenação, entre eles pecados 

sexuais, como o adultério, e pela usura. Vejamos:  

 

[...] Primeiramente dizem alguns comentadores que foi 
castigo de deos por pecados/ quasi reais, & eclesiasticos 
como se pregou em santo Agostinho dia de no/sa senhora de 
Agosto [...] outros que pela sensualidade que dentro 
nesta nao se fabricaua tam des/aforada & em pesoas de 
calidade com titulo de uirtude, & pelos pubricos/ & 
secretos  adulterios. & amancebados de tantos anos & em 
pecado mortal/ em cuia proua dão pubricar o vigairo de 
santa justa os dias pesados que/ so na sua fregesia 
faleceram de Epidemia corenta & huma pesoas & em estado de 
condenação./ [...] Outros que pelos cambios, recambios. 
& usuras que tem desterrado ho empres/timo proximal 
[...]

312
 

 

 Deste modo, a peste seria decorrente de uma ruptura da 

Aliança, de uma obrigatoriedade moral para com Deus por parte da 

humanidade que seria decorrente de pecados como a luxúria e a 

usura. Como penso isso de forma consoante a interpretação do 

evento da peste como um fenômeno purgativo, essa toma um duplo 

caráter, onde seria por meio dela que ocorreria o 

reestabelecimento do ordenamento social e do contrato/Aliança. 

Todavia, um momento de cólera divina movimentava a sociedade à um 

processo critico-avaliativo e de intervenção e restabelecimento 

de uma relação harmônica para com Deus313.  

 Entre as formas recorridas nesse momento, muitos grupos 

sociais marginalizados, como bruxas, hereges e judeus sofrerão 

pela mão de cristãos, uma vez que são tomados como agentes 

heterógenos à comunidade que, por um estado de pecado, maculariam 

a sociedade314. Como apontado por Delumeau, procissões, fogueiras 

e consagrações de cidades serão formas de acalentar novamente a 

persona divina e de restabelecimento de ordem. Entre os santos 

recorridos nesse momento, São Roque e São Sebastião, assim como a 
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própria Virgem, serão agentes buscados por homens e mulheres como 

intercessores e protetores315. A caridade será inflada neste 

momento, como um das ações cristãs exemplares e que busca, por 

assim, a expiação dos pecados. “Sob a ótica cristã, a doença 

fomentou a abordagem do pecado, da culpa, do arrependimento e da 

redenção, ressaltando o papel social da caridade e, em extremo, a 

fundamental observância das leis que regulam o pacto entre Deus e 

os homens.”316 

 

Conclusão 

 

 A Grande Mortandade que iniciou seu ataque a partir da 

metade do século XIV fora, portanto, responsável por provocar em 

homens e mulheres um profundo dado emocional e psicológico, 

intensificando medos e afunilando-os para tópicos como o medo do 

Diabo, do Inferno e da morte. As transformações nessa última, 

como busquei elucidar pela avaliação da morte de Guilherme 

Marechal acima, possui grande responsabilidade para com tal 

mudança de cenário. Dentre as interpretações para a pestança, 

associa-a ao Purgatório cristão, vendo-a, portanto, como uma 

ação punitiva, mas também como dotada de um impulso por 

purificação e remissão.  

 Como observado pelo Trabalho de Douglas e Mauss, a peste 

decorreria de um estado de impureza decorrente de uma quebra do 

laço moral por parte da humanidade para com Deus, o que se faz por 

conta do abandono dos preceitos morais e da conduta cristã, assim 

como do ideal de santidade, isto é, de buscar assemelhar-se a Deus 

em sua natureza pia. A peste, por assim, a medida que é revestida 

do simbolismo do Purgatório, consiste em uma movimentação sobre a 

própria sociedade para o restabelecimento da ordem e da pureza.  

                                                           
315

 Idem 
316

 BASTOS, Mario Jorge da Motta. Op. Cit, p. 1. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ORIGENS DE BEOWULF 

Vinicius Tivo Soares - PIC/LEM/UEM 

Dr. Jaime Estevão dos Reis - DHI/ PPH/ LEM/UEM (Orientador) 

 

Esta comunicação tem por objetivos discutir algumas hipóteses 

sobre a origem de Beowulf.  Dentre as várias possibilidades de 

estudo desse poema épico (manuscrito ca. 1000?), nossas 

investigações iniciais apontam para a necessidade de se saber 

primeiramente quem é o personagem Beowulf, retratado como um 

guerreiro Geat no poema. A questão da identificação do personagem 

central que dá nome ao poema é, entretanto, objeto de discussão 

entre os historiadores que têm se dedicado à temática. A prova 

disso é a variedade de estudos referentes ao poema com 

interpretações diferentes. Podemos seguir as grandes teorias que 

definiram os seus estudos na atualidade, como a geografia de 

Klaeber (1922) que é considerada, por muitos, uma das mais 

confiáveis. No entanto, é importante ressaltar que ela não é a 

única: o próprio Klaeber apresenta outras teorias no seu livro, 

apontando, por exemplo, questões mitológicas sobre o personagem. 

Cada teoria possui uma defesa historiográfica forte, já que a 

falta de outras documentações referentes ao período no qual o 

poema se passa interfere na forma de se compreender o período. 

Isso permite que a liberdade de estudo do poema se expanda cada 

vez mais, desde que trabalhada e explicada. Podemos citar outros 

autores que também desenvolvem algumas teorias que não tratam 

apenas da origem do personagem, mas também de diferentes 

localidades de produção do manuscrito, como Sivert N. Hagen 

(1904), Grudmund Schütte e Henrik Schück. (1912), Sam Newton 

(1993) e Richard North (2006). 

  

Palavras chaves: Beowulf; Origem; Teorias.  
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ORIGENS DE BEOWULF 

 

Introdução: 

 A primeira tentativa de estudo do poema Beowulf deu-se no 

século XVIII, por iniciativa do historiador islandês Grímur 

Jónsson Thorkelin (1752-1829), que transcreveu o poema do 

pergaminho para o papel, em dois manuscritos (conhecidos como 

Thorkelin A e B), publicados em 1815. A partir do trabalho de 

Thorkelin, novos estudos e traduções foram realizados. Seu 

esforço permitiu que, mesmo após o incêndio na Ashburnham 

House317, que deteriorou partes do manuscrito, o poema pudesse ser 

estudado. 

Estudos posteriores possibilitaram novos questionamentos, 

bem como novas interpretações acerca deste poema épico. É 

possível notar uma grande diferença nos estudos referente ao 

poema, pois alguns historiadores viam Beowulf  apenas como um 

relato histórico de alguns acontecimentos perdidos no tempo, ou, 

principalmente, a partir do artigo de Tolkien em 1936, como um 

texto com muito mais simbolismo e significado, com 

questionamentos que permitiram que se desenvolvesse uma 

compreensão muito maior sobre sua natureza. 

As primeiras pesquisas contribuíram, todavia, para que os 

historiadores pudessem desenvolver novos. Podemos perceber de 

forma muito clara, o quão diferente era a visão sobre a 

importância do poema quando comparado aos poemas épicos Gregos, 

como os Doze trabalhos de Hércules318.  

A obra de W. P. Ker, The Dark Ages, publicada em 1904, 

exemplifica tal visão: 

                                                           
317

 
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/manuscripts/cottonmss/cottonmss
.html  
318

 Como quando Hércules luta com o Leão de Nemeia, parte do poema épico de seus 
Doze Trabalhos, disponível em: 
http://www.papyrology.ox.ac.uk/POxy/VExhibition/daily_life/heracles.html 

http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/manuscripts/cottonmss/cottonmss.html
http://www.bl.uk/reshelp/findhelprestype/manuscripts/cottonmss/cottonmss.html
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Uma visão razoável do mérito de Beowulf não é impossível, 
embora o entusiasmo da restauração possa ter feito muito 
disso (...). O herói está ocupado em matar monstros, como 
Hércules ou Teseu. Mas há outras coisas nas vidas de 
Hercules e Theseus além do assassinato de Hydra ou de 
Procustes. Beowulf não tem mais nada a fazer. (...) É 
muito simples. (...) A coisa em si é barata

319
. (TOLKIEN, 

1936, p. 1087-108 apud W. P. Ker, 1904, p. 252-253). 

 

Em fins do século XIX e durante todo o século XX, os estudos 

se ampliaram de tal maneira que J. R. R. Tolkien (1936), chamou de 

fase Beowulfiana320. Podemos ver uma grande mudança no forma em 

que o poema era estudado e compreendido pelos pesquisadores. A 

obra passa, portanto, a ser considerada uma fonte para a 

compreensão dos povos anglo-saxões, germânicos e/ou nórdicos.  

Michael Alexander (1973) destaca que 

  

Beowulf é o primeiro grande poema em inglês a sobreviver o 
processo de transição das historias orais para 
literatura: é o começo da literatura inglesa. (...) [o 
poema] é o único poema completo escrito em Old English 
(Ingles Antigo). É, então, um documento de importante 
interesse sobre questoes filosóficas, culturais e 
históricas – assim como literária – e “vale a pena 
estudar”

321
. (ALEXANDER, 1973, p. 9-10) 

 
  

O artigo de J.R. R.Tolkien (1936), o qual M. Alexander 

(1973) faz referência, é considerado um marco nos estudos 

relacionados ao poema. Tolkien alertou que uma das partes mais 

importantes do poema tem sido negligenciada por parte dos 

historiadores: a poética e o conteúdo simbólico322. Um crescente 

                                                           
319

 “A reasonable view of the merit of Beowulf is not impossible, though reash 
enthusiasm may have made too much of it (...). The hero is occupied in killing 
monsters, like Hercules or Theseus. But there are other things in the lives of 
Herculos and Theseus besides the killing of Hydra or of Procustes. Beowulf has 
nothing else to do. (...) It’s too simple. (...) The thing itself is cheap.” 
(TOLKIEN, 1936, p. 1087-108 apud W. P. Ker, 1904, p. 252-253) 
320

 Algo como “tradição de estudar o poema”, Medeiros usa a ideia de “(...) 
tradição Beowulfiana (...)” (MEDEIROS, 2006, p. 11) 
321

 Michael Alexender faz referência a frase encontrada no artigo escrito por 
Tolkien (1936), considerado por muitos um ponto de partida importante para o 
estudo do poema. 
322

 É necessário destacar que algumas obras, como de Chambers (1921) e Klaeber 
(1922), já destacavam a importância do conteúdo “escondido” por trás da poesia 
presente no texto, porém não possuíam um grande impacto nos pesquisadores da 
época. Tolkien, ao publicar o artigo, acaba revivendo e trazendo para o 
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número de estudos passou a não focar tanto no conteúdo, mas sim, 

em questões “escondidas” nas linhas do poema e acabam por 

desvendar inúmeras informações importantes para o estudo do 

mesmo, assim como desenvolver a pesquisa relacionada às tribos 

escandinavas e o povo anglo-saxão. 

Essa mudança resultou numa série de novos questionamentos, 

entre eles, os que buscam desvendar as origens do personagem 

principal, Beowulf: inúmeras teorias foram desenvolvidas para 

tentar explicar a origem do mesmo, onde levantaram questões sobre 

a tribo, seus parentes, aliados, possíveis regiões geográficas 

presentes no poema, relações com outras fontes, onde ocorre uma 

grande divergência de respostas. Ao se atribuir seu conteúdo, ou 

até mesmo a produção do manuscrito, a uma região específica 

acaba-se questionando outra teoria, o que resulta na modificação 

do seu significado. 

Essa mudança parte do princípio de que a vinculação dos 

personagens do poema a uma região específica resulta, 

igualmente, numa mudança no “significado” da obra. Portanto, se o 

poema foi produzido na região sul das ilhas Britânicas seus 

personagens devem possuir algum tipo de ligação com as cortes da 

época ou, se produzido no século X, seu significado também se 

altera.  Colin Chase (1981) destaca essa transformação:  

 
A data de Beowulf, debatida por quase um século, é uma 
pequena questão com grandes consequências. O poema nos 
fornece uma visão precisa, mas idealizada da cultura 
arcaica germânica? Ou será que é uma criatura de 
nostalgia e imaginação, nascida do desejo de uma época 
posterior de criar para si um passado glorioso? Se não 
podemos decidir quando (...) o poema foi composto, não 
podemos distinguir quais elementos em Beowulf pertencem 
propriamente à história da cultura material, à história 
do mito e da lenda, à história política, ou ao 
desenvolvimento da Imaginação literária inglesa

323
 

(CHASE, 1981, contracapa).  

                                                                                                                                                                          
holofote obras que já traziam esses questionamentos, como a de Chambers que 
destaca-a como “(...) o ensaio mais significativo sobre o poema que eu conheço 
(...)” (TOLKIEN, 1936, p. 109) 
323

 The date of Beowulf, debated for almost a century, is a small question with 
large consequences. Does the poem provide us with an accurate if idealized 
view of early Germanic Culture? Or is it rather a creature of nostalgia and 
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Nesta pesquisa discutiremos algumas teorias acerca do poema 

Beowulf, notadamente, aquelas que o vinculam a uma determinada 

região, ao contexto de elaboração, bem como as que afirmam que o 

poema descende diretamente dos clássicos gregos. 

 

Teoria de origem: Beowulf como um guerreiro da região de 

Jutalândia  

 

Uma das teorias que gerou um impacto por um longo período na 

historiografia de Beowulf, vinculou os Geats à região atual de 

Jutlândia324, consequentemente, os geats do poema seriam 

descendentes dos Jutos, tribo germânica que tem sua origem 

supostamente nesta região do norte da Dinamarca. Logo, Beowulf 

não seria um príncipe godos325. Inicialmente desenvolvida por 

Pontus Fahlbeck, historiador sueco em 1884, na obra “The Beowulf 

as a Source for Ancient Northen History”, serviu de base para o 

trabalho de Gudmund Schütte, “The Geats of Beowulf” (1912), na 

qual tal teoria foi aprofundada. 

 O autor desenvolve, ao longo do seu trabalho, importantes 

informações ligadas à historiografia e etimologia dos Geats. 

Divide seu trabalho em 5 tópicos iniciais de informações 

“inéditas” e, na sequência, esboça doze questionamentos sobre as 

supostas falhas da teoria em que Geats seriam da região de 

Gotalândia. Questiona, principalmente, o trabalho de Henrik 

                                                                                                                                                                          
imagination, born of the deside of a later age to create for itself a glorious 
past? If we cannot decide when (...) the poem was composed, we cannot 
distinguish what elements in Beowulf belong properly to the history of 
material culture, to the history of the myth and legend, to political history, 
or to the development of the English literary imagination (CHASE, 1981, 
contracapa).  
324

 A região de Lutlândia em inglês é chamada de Jutland, dando nome a teoria de 
Jute-hypothesis (CHAMBERS, 1921, Part 1, p. 8) 
325

 Uma das principais dificuldades ao se trabalhar com Beowulf é justamente a 
tradução das tribos em relação a sua região. Diversos autores trabalharam 
diversas formas de tradução. Neste trabalho a tribo que supostamente forma os 
Geats da região de Gautar (Gotalândia) será traduzida para o português como 
godos. (MELEIRO, 1994, p. 54).  
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Schück, antecessor de Klaeber (1922) e um dos fundadores da 

teoria rival. 

 Dentre os principais argumentos é possível destacar o que 

afirma que: “Os Geats podem ser chamados de Wederas326, o que são, 

provavelmente, equivalentes aos Eudoses, vizinhos dos Anglos e 

seus companheiros no culto de Nerto” (GUDMUND, 1912, p. 575). 

Alguns esclarecimentos são necessários: o termo Wederas possuiu 

relação com os Eudoses devido à Tácito os mencionar em sua obra 

Germania (séc. I.) na mesma localidade que a tribo Wederas 

supostamente estaria localizada na região de Jutalândia.  

 Alem disso, Gudmund argumenta que “o rei Alfredo327 em sua 

tradução do [trabalho de] Orósio328 chama Jutland exatamente 

Gotland, ou seja, Jutland e Gotland poderiam ser sinônimos para 

época, gerando assim a possibilidade de que geats poderia sim 

siginificar gautar/gotos, mas com o peso de sinônimo de jutos. 

Outro ponto importante levantado é a afirmação de que 

 

(...) Os Geats estão constantemente lutando contra os 
sveas, assim como os jutos fariam nos séculos VIII e IX, 
quando um enxame de invasores sveas se estabeleceu na 
Jutalândia do Sul, perto da cidade de Slesvig (...), mas a 
região dos sveas [e] os Geats parecem ter sido separados 
pelo mar

329
 (GUNDMUND, 1912, p. 576). 

 
 A ideia que as duas tribos estariam divididas pelo mar anula 

basicamente toda teoria que os Geats são da região de Gotalândia, 

já que a única divisão territorial entre as duas tribos, sveas e 

geats, é por terra, ao se ignorar os lagos Vättern e Vänern, como 

possível ver no mapa desenvolvido por Klaeber330 (1922). 

                                                           
326

 De acordo com a tradução de Klaeber (1922), aparece exatamente 17 vezes 
Wederas = Geats (KLABER, 1922, p. 409). 
327

 Rei Alfredo, o Grande (849-899) 
328

 Paulo Orósio (385-420) 
329

 The Geats are constantly fighting the Swedes just as the Jutes must have 
been doing in the eighth and ninth centuries when a swarm of Swedish invaders 
settle in the South Jutland near the town of Slesvig (...) but the country of 
the Swedes [and] the Geats seem to have been separeted by the sea. (GUDMUND, 
1912, p. 376).  
330

 Mapa disponível na parte final do texto, junto com a defesa da teoria dos 
geats.  
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 Outra alegação realizada por Gudmund tem relação com o 

vínculo estabelecido no poema entre os Francos-Geats: “Se 

analisarmos as relações franco-geats em Beowulf, é possível 

encontrar correspondências idênticas aos Franco-Jutos” 

(GUDMUND, 1912, p. 384). Aqui, argumenta principalmente sobre os 

acontecimentos referentes as linhas 2911-2922331, logo após a 

morte de Beowulf o povo geat sofre uma possível ameaça de um 

ataque pelos francos.  

Tal argumentação se torna ainda mais consistente ao somar 

outro argumento: não se possui nenhum registro de um ataque 

franco nas terras dos göts, ou seja, região da Gotalândia, pelo 

menos até o período Napoleônico e seus ataques a Suécia (GUDMUND, 

1912, p. 583). Porém, ao se observar o território dos jutos, a 

ameaça dos francos era constante, principalmente a partir da era 

cristã. Somando a isso “O poeta Galo-Romano Venâncio332, 

aproximadamente no ano de 580, diz que os Francos conseguiram 

fazer com que os Saxões, Jutos e Dinamarqueses tremessem de medo 

pelo poder Franco”. (GUDMUND, 1912, p. 384). 

Durante muito tempo, principalmente após a afirmação de que 

o poema possuía uma origem germânica, o conflito historiográfico 

entre as teorias dos geats como guerreiros de Jutalândia e de 

Gotalândia foi se destacando como as principais teorias que 

apresentavam uma origem “valida” para o personagem principal do 

poema. No entanto, como mostraremos mais à frente, a teoria dos 

geats como guerreiros da Gotalândia ganha destaque, ainda mais 

quando se procura o auxílio da arqueologia.  

Uma teoria que pode ser destacada por apresentar argumentos 

compreensíveis na época, foi a de que o poema Beowulf não seria 

uma “produção original” que possuiria um significado tão 

profundo quanto a historiografia gostaria de crer, mas sim, uma 

cópia e/ou adaptação dos poemas clássicos greco-romanos por um 

                                                           
331

 Tradução de Klaeber presente no texto de Michael Alexander, Beowulf, 1973. 
332

 Venâncio Fortunato, poeta e compositor da região da atual Poitiers, França. 
(530-c.a 600/609) 
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poeta Inglês que possuiria origens germânicas, mas que teria um 

conhecimento sobre esses clássicos.  

 

Teoria da origem: Beowulf como uma adaptação inspirada nos poemas 

clássicos greco-romanos 

 

Silvert N. Hagen, em 1904, no seu trabalho Classical Names 

and Stories in Beowulf, tenta demonstrar que Beowulf é apenas uma 

inspiração de diversas outras histórias clássicas e, portanto, a 

teoria da origem germânica do poema deve ser abandonada. Ela 

seria, portanto, uma junção de elementos de diversas poéticas: 

germânicas, nórdicas, cristãs e outras clássicas (HAGEN, 1904, 

p. 65). Seu argumento, no qual parte de uma teoria organizada por 

Sophus Bugge333, baseia-se na hipótese de que a origem do poema 

descende de uma antiga interação entre o povo germânico e o povo 

romano, que teria “ensinado” e inspirado à criação de poemas 

épicos com temas germânicos, mas que seguiriam uma linha romana 

de criação.  

Essa discussão também parte do início dos estudos das 

Eddas334 e dos povos germânicos como um todo, nos quais se via muito 

mais como um povo “pouco desenvolvido” em relação ao grande 

Império Romano, que viria a deixar marcas nas sociedades 

germânicas. Sua argumentação inicial parte do principio que a 

cultura germânica ao ter contato com o Império Romano nos séculos 

I-IV, a chamada Era de Ferro Romana (WILSON, 1980, p. 8), 

“aprendeu tanto dos Romanos que não seria surpresa também terem 

aprendido sobre a poética em latim e materiais da poética, como 

nomes, historias dos deuses, heróis entre outras” (HAGEN, 1904, 

p. 66).  

                                                           
333

 Sophus Bugge foi um dos principais historiadores noruegueses que buscaram 
estudar as Eddas e as escritas rúnicas dos escandinavos e assuntos 
relacionados ao povo germânico. Seu trabalho com o poema Beowulf também foi 
importante pois foi um dos primeiros a destacar a possível ligação entre o 
personagem Beowulf e Böðvarr Bjarki, da saga de Hrólf Kraki. 
334

 Edda em Prosa e Edda Poética 
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Alguns argumentos se destacam, como a defesa de que o pai de 

Breca335, Bēanstān é, na realidade, uma interpretação falha da 

palavra cyamea e da palavra cyanos, escritas por Plinio em sua 

obra História Natural (77-79 a. C), pois na tradução realizada 

por Bohn, ao mencionar a palavra cyamea foi realizada uma 

anotação que apontaria seu significado a palavra bean-stone 

(HAGEN, 1904, p. 67). 

O dilema teria surgido devido a uma circunstância: a 

confusão entre a tradução do termo em latim cyamea, que se torna 

cyamia, no inglês arcaico, e o termo Oceanus336, que provocaria 

uma distorção na etimologia “pseudo-aprendida”. O autor do poema 

teria usado a mesma forma de traduzir a palavra cyamea e cyanos do 

latim para o inglês arcaico que usou para Oceanus, criando assim 

uma palavra completamente nova (Bēanstān) e com um significado 

novo (HAGEN, 1904, p. 67). 

Ao ler a palavra cyamea, bean-stone, e sua significância, 

uma pedra preta considerada de muito valor, o autor poderia ter 

reaproveitado o termo para uma palavra nova. “Portanto, Bēanstān 

é a tradução de [O]ceanus337 pelo o que agora se sabe ser uma 

“pseudo-aprendizagem” etimológica”. (HAGEN, 1904, p. 67). 

Problemas parecidos de tradução eram, segundo o autor, “bem 

comuns durante a Idade Media” (HAGEN, 1904, p. 67). 

A competição entre Breca e Beowulf, por exemplo, seria uma 

imitação da disputa de Hercules contra o deus do rio Alfeu, filho 

de Oceano e Tétis. Primeiro, para entender essa argumentação é 

necessário compreender a possível interpretação do nome Breca. 

Como Raymond Wilson Chambers explica: 

 

O nome Breca e seu povo aponta diretamente para uma 
“historia marítima”. Brecan é usado no inglês antigo como 
“pulando no mar”. Breki significa “quebrador” na antiga 
poesia nórdica, brandr em nórdico antigo significa proa 

                                                           
335

 Breca, príncipe dos Brondingos, relizada uma competição de natação contra 
referente as linhas 499-661. 
336

 Filho dos titãs Urano e Gaia, da mitologia Grega. 
337

 Seu valor etimológico de tradução, não a palavra em si. 
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do navio, enquanto branding, que por muito anos vem sido 
usado por marinheiros, significa “um lugar onde o mar 
colide com as rochas

338
 (CHAMBERS, 1912, p. 110-111). 

 

Breca seria uma representação do deus do rio, Alfeu, 

colocado em um poema que foi uma grande mistura de culturas por 

parte de um poeta. Os ideais da competição seriam similares em 

ambas as obras: o herói, o deus do rio, a competição e a vitória 

(HAGEN, 1904, p. 68). 

Partindo do princípio que Beowulf poderia ser uma 

inspiração de Hércules, a batalha contra a mãe de Grendel poderia 

ter sido inspirada na batalha de Hércules contra a Hidra, ambos, 

monstros aquáticos. Ambas as lutas acontecem em pântanos, e ainda 

acrescenta que “Hércules e Beowulf são figuras similares, ambos 

escutam sobre a praga e vão à busca de exterminá-la. Grendel e a 

Hidra estão em um momento de invulnerabilidade339, mas o herói 

encontra uma forma de vencê-la” (HAGEN, 1904, p. 70-71). 

Frederick Klaeber desenvolve outra teoria ligada ao 

personagem Bēaw, que aparece com o nome de Beowulf na lenda de 

Scyld Scyldings e sua chegada à Dinamarca (linhas 4-52), o ser 

divino Bēowa e a relação entre o personagem principal do poema, 

Beowulf, o Geat. Primeiramente, Bēaw seria um grande rei ligado a 

Scyld Scyldings, dinastia que daria inicio aos danes340, e 

responsável pelo crescimento da tribo dos danes. Seu papel 

heroico teria desenvolvido a mesma admiração que Scyld é 

mencionado no poema, mas sua história deixada de lado por escolha 

do autor (KLAEBER, 1922, p. XXIII-XXIV).  

                                                           
338

 Breca's name, and that of his folk, point distinctly to some sea story. 
Brecan is used in Old English in the sense of ploughing the sea1 : breki* 
signifies a breaker in Old Norse poetry ; brandr in Old Norse means the prow of 
a ship,  whilst branding, branting has for many centuries been in use among the 
sailors of the North Sea to signify "a place where the sea dashes on the rocks” 
(CHAMBERS, 1912, p. 110-111). 
339

 Mãe de Grendel não pode ser morta com uma espada normal, precisando de uma 
espada dos Gigantes e a Hidra só morre após seus pescoços serem queimados, caso 
contrario ela seria, supostamente, imortal. 
340

 M.L.F. Meleiro traduz danes como dani ou simplesmente dinamarqueses. Para 
não entrar em detalhes, deixarei como danes por não afetar na teoria devido seu 
caráter mais simbólico-mitológico.  
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Além disso, Bēawa, um ser divino cultuado pelos Anglos-

Saxãos, é creditado por diversos feitos mitológicos. As duas 

histórias teriam chego ao autor que, em uma mistura de ambos, 

acabaria criando o personagem heroico mortal Beowulf. (KLAEBER, 

1922, p. XXIII-XXV).   

Richard North desenvolve outra teoria, baseada em 

Beornwulf, rei da Mercia entre os anos de 823-826, a pedido de 

Wiglaf: 

 

Beowulf foi composto no inverno de 826-827, por Eanmund, 
abade da cidade de Bredon, não apenas como um réquiem para 
o rei Beornwulf da Mercia, que morreu em batalha no começo 
do mesmo ano mas também como recomendação para sucessão 
de Wiglaf, herdeiro que pretendia sucede-lo

341
 (NORTH, 

2006, p.1).  

  

Sua teoria se baseia principalmente nos nomes semelhantes 

entre os personagens do poema e as pessoas vivas do período de 

Beornwulf, como Offa, Wiglaf, Cenwulf, além das recém invasões 

realizadas pelos vikings342, além da crescente conversão de povos 

germânicos juntamente somada com os conflitos dos pagãos 

nórdicos e a influência da conquista da Dinamarca, ou pelo menos 

pelo batismo do rei, pelos Francos na Mércia.   

 

Teoria de origem: Beowulf como guerreiro da região da Gotalândia 

 

Uma das teorias mais aceitas pela historiografia atual 

sobre Beowulf foi desenvolvida e ampliada por Frederick Klaeber. 

Na obra Beowulf and The Fight at Finnsburg (1922), na qual defende 

a hipótese de que Beowulf é um príncipe da região de Gotalândia, 

filho de Ecgtheow e neto de Hrethel. (KLAEBER, 1922, p. XLV). Um 

de seus principais argumentos é o conflito descrito entre as 

                                                           
341

 “Beowulf was composed in the winter of 826–7 by Eanmund, abbot of Breedon, 
not only as a requiem for King Beornwulf of Mercia who was killed in battle 
earlier that year, but also as a work of recommendation for Wiglaf, an 
ealdorman who was plotting to succeed him. 
342

 A escolha do termo generalizado de vikings se deve ao fato de, no momento, 
não haver a necessidade de desenvolver quem invadiu a região, mas sim a ideia 
da invasão nórdica na Europa ocidental como um todo. 
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tribos dos Geats e os Sveas343, guerra que resultou na supremacia 

da tribo dos Sveas344, povo que terá uma grande influência no 

desenvolvimento da sociedade escandinava.  

O conflito se desenvolve quando Hæþcyn (Hathkin) mata 

acidentalmente seu irmão Herebeald (linhas 2435-2443345), 

resultando em uma tristeza tão grande que levaria à morte do rei e 

pai de ambos, Hreðel (Hrethel) (KLAEBER, 1922, p. XXXVIII). Com 

Hreðel fora do poder, a tribo dos Sveas, que durante os séculos. 

IV-VII, o chamado Período Vendel (WILSON, 1980, p. 65), 

considerada uma das mais poderosas da atual região da 

Escandinávia ataca os Geats, tribo de Beowulf. 

O conflito aparece em cinco passagens do poema, inclusive 

fora da ordem cronológica, como James W. Earl demonstra: “São 

encontradas em cinco passagens, somando 145 linhas346 (...) mas 

nunca são claras, principalmente pelos enredos incertos que o 

poema apresenta” 347 (EARL, 2015, p. 36). Essas passagens 

apresentam os motivos pelos quais se acredita que Beowulf ser da 

região de Gotalândia: a floresta onde se trava a batalha geats 

sobre os sveas, comandada por Hygelac, tem nome de Hrefnesholt348 

(linhas 2935), região atualmente encontrada na ilha de Orust, sul 

da Suécia.  

 

 

 

 

 

                                                           
343

 Para fins didáticos a tribo dos Swedes mencionada no poema será traduzida 
como Sveas, tendo M. L. F. Meleiro como referência (MELEIRO, 1994, p. 53-54). 
344

 Para mais detalhes, ver o artigo de James W. Earl, The Swedish Wars in 
Beowulf. 
345

 Linhas referentes ao poema traduzido por Klaeber no livro de Michael 
Alexander, Beowulf: A verse translation by Michael Alexander (1973) 
346

 Nessa contagem, Earl não incluiu a morte acidental de Herebeald pelo irmão e 
nem a morte de seu pai, Hrethel.  
347

 “They are recounted in five passages, amounting to just 145 lines (...) but 
never entirely clear, because of many uncertainties in the plot as the poem 
presents it” (EARL, 2015, p. 36) 
348

 No Sueco moderno, a tradução do nome da floresta seria Ramshult, em 
português se torna Bosque/floresta do Corvo. 
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Imagem I – “A Geografia de Beowulf” 

 
Fonte: (KLAEBER, 1922, p. III). 

 

Charmbers (1921) desenvolve ainda mais a hipótese devido a 

forma que o termo Geats era falado em Old Nordic e Old English: 

 
Os nomes Geats e Gautar

349
 correspondem exatamente, 

seguindo a normas fonéticas de desenvolvimento do Ingles 
Antigo (Old English) e o Nórdico Antigo (Old Nordic),  e 
estamos quase todos certos

350
 que os Geats e os Gautar 

apresentam uma harmonia com a identificação.  

 
 Não se pode esquecer-se da relação que a suposta tribo geats 

teria tido com as outras tribos e povos que possuíam algum contato 

com a região do Mar do Norte e do Mar Báltico. Podemos destacar 

como fato importante, as conquistas militares atribuídas a 

Hygelāc (Hygelac), tio de Beowulf. Descritas principalmente por 

Gregório de Tours em sua obra Historia Francorum, (KLAEBER, 1922, 

P. XXXIX) onde expedições de invasão e pilhagem ocorreram nas 

terras dos Francos por um rei dinamarquês chamado por Gregório de 

                                                           
349

 Gautar é o termo referente a região de Gotalândia em inglês. 
350

 Faz aqui uma referencia a ideia de que a teoria de que os Geats são da região 
de Gotalândia é a certa: “A identificação dos Geats e Gotar é aceita pela 
maioria dos pesquisadores” (CHAMBERS, 1921, Part 1, p. 8).  
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Chlochilaicus, uma versão em latim do nome de Hygelac. (CHAMBERS, 

1921, Part 1, p. 2). 

 Esse argumento ganha destaque quando se percebe que as 

fontes que retratam os povos germânicos apresentam uma 

“generalização” das tribos, resumindo-as como “danes”. A 

ausência de uma história documentada, ou seja, de registros 

históricos de tribos que apresentam um poder considerável em 

poemas épicos como Beowulf e Widsith, leva Raymond Wilson 

Chambers a afirmar: “Não podemos dizer até que ponto a união (sob 

o nome comum de dinamarqueses) de muitas tribos até então 

conhecidas por outros nomes distintos [ocorria]351” (CHAMBERS, 

1921, p. 14).  

 No entanto, existem registros que apresentam uma tribo 

extremamente poderosa que poderia ter existido na região atual da 

Gotalândia entre o início do século I e o século VI. Além dos 

poemas épicos e outras fontes diretamente relacionadas aos povos 

germânicos, obras de natureza histórica podem fornecer 

informações importantes para os estudos do povo de götar, sua 

influência no contexto e seu poder. Citemos a História Natural, 

de Ptolomeu, Germânia, de e as Histórias também chamada de 

História das Batalhas de Justiniano (CHAMBERS, 1921, p. 9).  

Conclusão 

O poema Beowulf é fonte de estudo há mais de dois séculos, 

desde sua primeira tradução em 1815, e ainda sim sua complexidade 

inspira os estudiosos a levantar novas problemáticas e novos 

estudos. Sua importância historiográfica não pode se limitar aos 

fatos nele expostos. Esses estudos revelam que o poema em si é 

muito mais do que aparenta se, desenvolvendo cada vez mais a 

quantidade de pesquisas relacionados ao mesmo. 

Nesta comunicação procuramos apresentar três teorias 

acerca da origem do personagem Beowulf no poema de mesmo nome. O 

                                                           
351

 We cannot tell to what extent (…) the coming together (under the common name 
of Danes) of many tribes which had hitherto been known by other distinct names 
[occorred]. (CHAMBERS, 1921, p. 14). 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  694 

trabalho procurou desenvolver e apresentar os argumentos inicias 

de três teorias que marcaram a historiografia que estuda o poema, 

visto os impactos que cada uma gerou para os estudos da pesquisa. 

Não se pode deixar de mencionar que essas não são as únicas. 

Beowulf poderia ser um guerreiro Viking de Gotlândia – não 

confundir com Gotalândia – uma ilha a leste da Suecia, ou 

simplesmente “uma história inventada por um bardo para corte 

germânica que não esqueceu seu passado” (GALVÃO, 1992, p. 9-10).  

Sam Newton, em 1991, argumenta que o poema pode ter alguma 

ligação com o Reino Anglicano do século XVIII-IX (NEWTON, 1993, 

p. IX). A história também poderia ser uma lembrança de um passado 

guerreiro, germânico e nórdico feita a pedido de um nobre inglês 

que ainda tinha fortes lembranças de seu passado (WHITELOCK, 

1952, p. 25-26). O poema em si, como define Elton O. S. Medeiros, 

“é uma quimera” (MEDEIROS, 2006, p. 29) e isso acaba sendo 

refletido no seu estudo e compreensão como um todo.  

Seus elementos históricos somados a mitologias, 

personagens, localidade, tribos, monstros, deuses, conflitos, 

cultura, sagas e outras histórias heroicas, entre outros 

aspectos, demonstra a importância do poema Beowulf como fonte 

para o estudo da formação da sociedade anglo-saxônica e suas 

raízes germânicas. O poema lança luz a um período obscuro da 

história – devido a pouca existência de fontes – o que tem 

instigado historiadores, filólogos e literatos a desvendá-lo. 
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O MONASTICISMO NA TARDO ANTIGUIDADE:  

O EXEMPLO DE MELÂNIA, A JOVEM 

Murilo Moreira de Souza – PIC/UEM 

Renata Lopes Biazotto Venturini – PPH/UEM (Orientadora) 

 

Durante o período tardo antigo a prática das doutrinas cristãs se 

fez notar de diversas maneiras na recém triunfada cristandade. As 

práticas como isolamento, penitencia e extensos ciclos de 

orações se tornaram recorrentes, principalmente devido ao apelo 

das populações em se afastar das tentações mundanas e se ater a um 

estilo de vida mais ascético. Já no século IV notamos uma grande 

afluência de fiéis em direção à Terra Santa, em especial 

Jerusalém, buscando se aproximar mais do ideal regrado e ortodoxo 

do exercício da fé. Melânia, a jovem, nossa personagem, se mostra 

um eximo exemplo tanto da prática monástica quanto desse 

movimento em direção a Jerusalém, isso porque foi percursora 

delas e fundadora de diversos monastérios por onde passou. A 

história de Melânia, a jovem, é trazida para nós por meio da 

biografia escrita por seu discípulo Gerôncio composta poucos 

anos depois de sua morte. Dessa forma, a biografia se mostra rica 

ao estudo dos aspectos, sociais, religiosos, culturais do 

período tardo antigo. 

 

Palavras-chave: Melânia, a Jovem; Monasticismo; 

Tardoantiguidade 
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O MONASTICISMO NA TARDO ANTIGUIDADE:  

O EXEMPLO DE MELÂNIA, A JOVEM 

 

Introdução: 

O artigo apresentado é fruto de um Projeto de Iniciação 

Cientifica (PIC-UEM) em andamento intitulado ‘O monasticismo na 

biografia de Melânia, a Jovem’. Nele buscamos compreender o que 

foi o movimento monástico durante a tardo antiguidade partindo da 

biografia de nossa personagem escrita por seu discípulo Gerôncio 

no século V. Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo 

apresentar como a personagem de nossa pesquisa, Melânia, a jovem, 

pode se tornar um exemplo para a compreensão do movimento 

monástico que toma conta da cidade de Jerusalém durante a 

tardoantiguidade, em especial entre os séculos IV e V. A mesma se 

destaca por abandonar as riquezas herdadas de sua rica e 

tradicional família, membro do grande escol senatorial do 

império, e em seguida peregrinar em direção ao oriente em busca de 

redenção espiritual e um estilo de vida mais regrado e ascético. 

Dentre o exercício de diversas outras práticas da doutrina 

cristã, por parte dela, destacamos aqui o monasticismo.  

Antes de mais nada, é preciso que seja feita a 

contextualização história do período em que as ações de Melânia 

se inserem, isto é, o período tardoantigo. Tal época é marcada por 

intensas transformações em diversas esferas da sociedade romana, 

que já não expressava as mesmas condições de seus tempos 

augustos. Nesse momento, o império está imerso em várias 

problemáticas tidas como consequências diretas da crise pela 

qual o mesmo havia passado no decorrer do século III e que se 

desdobraram em mudanças em diversos âmbitos de sua estrutura nos 

séculos seguintes. 

Percebemos que a integridade do Império Romano estava 

desgastada. Depois de um longo período de anarquia miliar, 

surgiram problemas internos em todas as camadas da sociedade, em 
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diversos setores da economia, além de uma forte crise política 

que se intensificara paulatinamente. Por outro lado, o império 

ainda lidava com problemas externos, onde a forte pressão dos 

povos estrangeiros em suas fronteiras não era mais combatida com 

a mesma eficiência. O aparelho estatal era forçado a tomar 

medidas fiscais cada vez maiores para garantir a efetiva defesa 

do território. 

A estabilidade chegou apenas com os governos de 

Diocleciano e Constantino (284 – 337), e que, no entanto, as 

transformações estruturais impostas por eles e pelo século de 

crise levaram o Império a um caminho irreversível (ALFÖLDY, 

1989). O primeiro firmou uma grande quantidade de reformas 

fiscais e administrativas, que garantiu a estabilidade, porém 

levou a população em geral a perder a crença no próspero império 

que não mais existia. Constantino por sua vez, propiciou um novo 

destino ao mundo romano, a legalização do culto cristão com o 

Édito de Milão em 313 deu a ele o caráter de “salvador da 

humanidade” (VEYNE, 2011), além de novas reformas fiscais e 

tributarias em todo o império. O cristianismo havia deixado de 

ser aquela superstitio illicita, perseguida por inúmeros 

imperadores desde sua existência e que se tornou uma religio 

licita aos olhos da administração imperial. Foi um caminho aberto 

para o triunfo da cristandade. 

As transformações que se seguiram nas décadas seguintes 

acabaram se mostrando nas reformas econômicas, políticas, 

religiosas e sociais. No plano econômico, especificamente, a 

escravidão já não se mostrava uma base sólida como nos primeiros 

tempos do Império, relações de colonato se mostraram mais 

benéficas e produtivas sendo garantidas por sucessivas reformas 

e investimentos (JONES, 1981). No entanto, essas mesmas 

relações, acabaram levando ao afastamento do poder central, 

aumentando a crise política do poder imperial, que não era mais 

sustentado ou apoiado. Isso porque as novas uillae (propriedades 
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rurais onde se assentaram as relações de colonato) possuíam vida 

própria, baseadas na autossubsistência e na autonomia se 

distanciando do poder local, das ciuitas e assim, do poder 

central, da capital (FRIGHETTO, 2006). 

Já no campo das ideias as transformações se expressaram em 

uma crise da moralidade marcada por um vazio espiritual na 

população romana do período. A tradicional preocupação com a 

ética, com a política e com o culto do imperador já não oferecia 

mais orientação moral a uma sociedade assolada pela pobreza, pela 

guerra e pelo seu próprio sistema estatal que agora a tratava com 

violência. Logo, ocorre o ponto de virada no cenário religioso 

romano, a tradicional religião pagã aos poucos perde espaço para 

o crescente cristianismo, que se mostrava como caminho para a 

redenção espiritual e a possível salvação. Até meados do século 

IV, o mesmo não só seria a religião oficial do império, como 

também a que possuiria o maior número de fiéis. 

A manifestação da fé cristã, se mostrou de diversas formas 

e em um período de grande vazio espiritual como este e o apego a 

redenção acabou por se mostrar uma solução viável. Pouco a pouco o 

corpo de fieis encontrou na prática monástica esta redenção, isso 

porque o estilo de vida ascético e regrado que a vida monástica 

podia oferecer se mostrava mais esperançoso e seguro.  

 

Desenvolvimento 

 

O monasticismo 

O monasticismo, também conhecido por monacato, surgiu em 

meados do século III no mediterrâneo oriental com os primeiros 

assentamentos religiosos de pessoas com o interesse em buscar um 

modo de vida regrado e ascético. Além disso, os que aspiravam 

seguir este caminho estavam em busca da perfeição e da 

comunicação com Deus, o que exigia o desligamento das tentações 

terrenas, corporais e mentais (CORTÁZAR, 2012, p. 106). 
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Não se tem uma data exata das primeiras manifestações da 

ascese e reclusão espiritual no cristianismo. No entanto, é 

conhecido que a institucionalização e o crescimento desse 

movimento monástico se deu em um momento em que os cristãos já 

deixavam a ilegalidade, ou seja, no transpassar do século III 

para o século IV. Foi somente com personalidades como Antão, 

Pacômio e Basílio que seu caráter institucional começou a ganhar 

forma, como a organização de uma rotina, de ciclo de orações, da 

divisão trabalho, entre outros aspectos (MIRANDA, 2016). Ainda 

como afirmam Andrade e Franco Jr.: 

 
Os exageros e abusos, porém, levaram a organização de 
comunidades nas quais se passava a valorizar a vida em 
grupo, disciplinada, e o trabalho. Por essa concepção, 
nascida no século IV com São Basílio (que influenciaria o 
modelo monástico ocidental, de São Bento, no século VI), 
os monges dividiam seu tempo entre orações e o trabalho 
manual e intelectual. (ANDRADE; FRANCO JR., p. 16, 1985) 

 
Esses locais além de oferecer aos seus adeptos redenção 

espiritual, reclusão e a ascese, ofereciam também segurança em um 

momento onde a crise e a instabilidade imperava no mundo romano. 

Diversos grupos de pessoas buscavam abrigos nesses locais, até 

mesmo criminosos, pessoas que fugiam de suas obrigações fiscais e 

do serviço militar buscavam nos monastérios um refúgio (MIRANDA, 

2016).  Como ainda ressalta Frighetto: 

 

Assim, da mesma forma que as uillae/grandes propriedades 
laicas, as fundações monásticas ofereciam as mesmas 
condições de formação, segurança e autossubsistência das 
uillae da época clássica com um ingrediente a mais 
naquela “ideologia da uilla”: um cristianismo vitorioso 
junto às altas esferas políticas e sociais, acentuando 
ainda mais o valor dado às doações aos mosteiros visando 
um óbvio retorno da intercessão divina (FRIGHETTO, 2006, 
p. 229) 

 

José Cortazar (2012) afirma que houveram nesse primeiro 

momento prática de três modalidades de monasticismo: a 

anacoreta, a laura e a cenobítica. A primeira se pautava no 

isolamento total, trabalho manual, orações e penitencia, levando 
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seus praticantes ao deserto (principalmente os do Egito e da 

Síria), destaca-se nesta o sacrifício físico e caracterizado 

cada vez duro. A segunda por sua vez, consistia em uma espécie de 

colônia de monges heremitas que passavam a maior parte do tempo em 

isolamento total, mas que ao menos uma vez por semana se 

encontravam no centro de sua colônia para a missa. Era o início de 

uma vida mais comunitária nos monastérios (CORTÁZAR, 2012). 

A terceira modalidade, a cenobítica, é que mais nos 

interessa, principalmente devido ao fato de que foi a prática 

monástica a qual Melânia mais se assemelha. Foi implementada por 

Pacomio, aperfeiçoada por Básilo, e levada ao ocidente por 

Jeronimo, onde a prática se disseminou e ganhou mais adeptos. Era 

caracterizada pelo seu alto número de monges, cercada por muros, 

com diversas instalações, entre elas: uma igreja, um albergue, 

enfermaria e bibliotecas (CORTÁZAR, 2012). Ainda segundo o 

autor, as práticas dos monges nesses locais consistiam em uma 

pobreza mais rigorosa, a vivencia comum em oração, uma rotina 

mais desenhada e um exigente trabalho manual, intelectual e de 

caridade. 

Além disso, uma característica própria dessa modalidade e 

que se difere das outras duas é a presença de um superior a qual os 

outros monges deveriam prestar obediência, geralmente um líder 

espiritual escolhido entre os próprios membros do monastério. Os 

monastérios cenobíticos, diferente dos que se caracterizavam por 

outros modelos tinham um contato maior com a sociedade além dos 

muros, convertendo-se em importantes centros de atividade 

econômica, beneficente e cultural (CORTÁZAR, 2012). 

A narrativa que Gerôncio nos traz sobre a vida de Melânia 

destaca esses aspectos principalmente o caráter exemplar de suas 

práticas, que, segundo ele atribui a ela características de 

santidade. Observamos práticas monásticas nas atividades de 

nossa personagem, principalmente nos monastérios que a mesma 

funda em Jerusalém quando chega em Jerusalém no ano de 417. No 
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momento a cidade era um referencial para a prática monástica como 

veremos, atraindo muitos fiéis a terra santa tanto para 

peregrinar quanto para se assentar permanentemente. 

 

 

 

Jerusalém, a terra santa 

A cidade de Jerusalém se destaca como grande centro 

religioso no século V, mas até então ela recebia pouca atenção dos 

cristãos. Somente após a legalização do cristianismo em 313 com 

Constantino que a cidade ganha enfoque. Isso porque, o imperador, 

em busca de legitimar a nova religião, procurou resgatar as 

raízes do cristianismo, para tal não só começou a edificar 

inúmeras igrejas como também a escavar nas terras da Galileia.  

Nessa busca incessante por artefatos de mártires das 

primeiras eras do cristianismo, o imperador cristão, foi capaz de 

descobrir no Gólgota, o túmulo em que Jesus foi sepultado e onde 

foi o possível local de sua ressuscitação. A descoberta de 

artefatos que remontavam o período em que Cristo havia 

profetizado acabou gerando um crescente fluxo de peregrinos para 

a região que, agora, viam a cidade de Jerusalém como um lugar a ser 

cultuado. Descobriram que a matéria era agora um caminho para o 

sagrado, o contato físico com os objetos dos mártires era um 

contato com a própria espiritualidade (ARMSNTRONG, 2011) 

Essa ideia se refletiu na própria cidade, na terra santa. 

Segundo Karen Armsntrong (2011), os cristãos até então não haviam 

se apegado à Jerusalém terrena, a salvação estaria na celeste, 

mas com o estimulo aos mártires, aos artefatos locais, começou-se 

a povoar a região por migrantes de todo o Império. A autora 

ressalta que já em 390 a cidade estava repleta de monges, freiras 

e visitantes estrangeiros, visto que: 

 

A bíblia ganhava vida diante de seus olhos. Como dizia 
Cirilo, a proximidade do local onde ocorrera um milagre 
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ou uma teofania trazia esses acontecimentos distantes 
para perto do devoto e a leitura da Bíblia se torna uma 
representação sacramental que fazia do passado uma 
realidade presente (ARMSTRONG, 2011, p.250) 

 

Um outro motivo que levava a migração de povos do ocidente 

para o oriente era o fim a qual estava chegando a organização do 

Império Ocidental. A administração não mais funcionava e as lutas 

com os povos germânicos gerava a pobreza e a fome. Podemos 

considerar que os peregrinos não só iam para visitar os locais 

santos, mas também em busca de segurança e um novo local para se 

assentarem permanentemente. 

E como vimos, os monastérios serviam de uma fortaleza 

segura, além de um centro econômico e cultural regional. Assim, 

somado a esse grande movimento de peregrinos para cidade, houve 

um crescimento do número de adeptos ao monasticismo povoando a 

região que já estava fortalecido naquele período. Sobre essa 

tendência Armstrong ainda ressalta: 

 

Atraídos pela santidade de Jerusalém, monges de todas as 
partes do mundo cristão começavam a chegar ao deserto da 
Judeia para colonizar essa bela região desolada. (...). 
Cada mosteiro era, pois, um novo Éden, um novo começo. Ali 
os religiosos podiam levar uma vida paradisíaca de 
intimidade com Deus, como o primeiro Adão. (ARMSTRONG, 
2011, p. 255) 

 
É o caso de nossa personagem, que chegara na cidade no 

período em que esse movimento atingia o seu auge. Quando chegou 

com seu marido em 417, ela foi responsável por fundar um 

monastério feminino dedicado à sua mãe que morrera e um outro, 

anos mais tarde, exclusivamente masculino dedicado a morte de 

Piniano. Ela ainda construiria um Martyrium, uma capela e um 

local para reclusão, onde passava a maior parte de seu tempo em 

oração. Após sua morte, em 439, Melânia deixou os monastérios 

sobre a responsabilidade de Gerôncio, seu discípulo, que viria a 

escrever sua biografia e tornaria sua história conhecida. 

 

Melânia, a jovem 
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Gerôncio escreveu a biografia de Melânia no ano de 453, 

pouco tempo após sua morte. Ele, além de discípulo de seus 

ensinamentos, era sobretudo um amigo pessoal da mesma, estima-se 

que o autor a acompanhou por quase toda a vida, desde a saída da 

cidade de Roma até os momentos finais, seu sepultamento e morte. A 

narrativa completa é composta por 70 capítulos, a qual alguns 

autores no momento de sua tradução optam por nomeá-los para dar 

mais sentido a narrativa. Isso tendo em vista que a biografia 

original é em texto corrido e pouco preocupada em formar uma 

história cronológica, por isso parece fugir de uma linha temporal 

exata. Fatos que aconteceram em sua vida monástica, por exemplo, 

não estão próximos a capítulos em que ela estava em Jerusalém, 

onde de fato as praticou. 

Ainda sobre nossa personagem, convém melhor apresenta-la. 

Melânia é conhecida por ter abandonado as riquezas herdadas de 

sua família para seguir um modo de vida mais ascético e regrado 

seguindo as doutrinas cristãs no monasticismo. Nascida em 383 na 

cidade de Roma, ela e seus pais pertenciam ao escol mais elevado 

da sociedade romana da época, a ordo senatorius, isso por que sua 

família era ancestral dos antigos Valerius o que lhe atribuía uma 

grande riqueza e status. 

O autor nos traz que ela havia casado em sua juventude com o 

patrício Piniano, os dois com 14 e 17 anos respectivamente, que 

além de ser da mesma classe à qual ela pertencia, era também um 

parente distante de sua própria família paterna. Em busca de 

manter uma vida casta mesmo durante o casamento, Melânia implora 

ao marido que ele se junte a ela em uma vida de celibato e pobreza. 

No entanto, o mesmo só concordou em praticar essas medidas se ela 

lhe concedesse ao menos dois filhos para que herdassem as suas 

heranças e terras. A jovem, concebeu um casal de crianças, mas o 

menino morreu logo que nasceu e a menina por motivos 

desconhecidos morreu na infância. Imersos em tristeza, como nos 

relata Gerôncio, foi o impulso que os levaram a adotar uma vida 
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ascética e ao tomarem essa decisão, eles partem em busca da ascese 

indo ao subúrbio de Roma antes de iniciarem as suas peregrinações 

pelo mundo mediterrâneo. 

Ao fugirem da cidade de Roma momentos antes da invasão de 

Alarico em 410, eles partem para o sul, para a região da Sicília e 

África. Lá, além de praticarem ações caritativas por onde 

passaram, se assentaram na cidade de Tagaste por aproximadamente 

sete anos. Na cidade, ficavam próximos de grandes personalidades 

da época e do cristianismo, como; Agostinho de Hipona, Alípio e 

Aurélio de Cartago. Aconselhados por eles, começaram a prática de 

fundação de monastérios utilizando a grande quantia de dinheiro 

que eles possuíam, prática que levaram até chegarem em Jerusalém. 

Nessa primeira investida como fundação, Gerôncio nos relata:  

 

Eles, também, construíram dois grandes monastérios e os 
forneceram renda suficiente para continuarem em 
funcionamento. No primeiro mosteiro, habitado por santos 
e homens em uma quantia de vinte e quatro habitantes, e o 
segundo, habitado por cento e trinta virgens.  
(GERONTIUS, cap. 22, tradução nossa do francês)

352
 

 

Uma das primeiras características dos que adentram no 

monasticismo é o abandono de bens materiais. E antes de se 

desfazer das propriedades herdadas de sua família, Melânia, 

começa a utilizar roupas mais rusticas em razão da luxuria das 

roupas de seda, como forma uma penitencia cotidiana com hábitos 

de produto bruto. Essa prática nos é trazida no capítulo 8 da 

biografia quando o casal ainda tenta se adaptar ao modo de vida do 

ascetismo: 

 

Assim, não sendo capaz no momento, por causa da ternura de 
sua mocidade, de se dedicarem a um ascetismo rigoroso, 
eles passaram a vestir-se pobremente. A bem-aventurada 
se revestia de vestido de pouco valor e até mesmo já usados 
tentando apagar a beleza de sua mocidade. Quanto a ele, 
como ele rejeitou de uma vez por todo seu trato de vida 

                                                           
352

 No texto original: “Ils y construisirent aussi deux grands monastéres, leur 
fournissant un revenu suffisant, le premier habité par des saints, des hommes 
au nombre de quatre-vingts, l’autre par des vierges au nombre de cent 
trente.’’ (GORCE, 1962, p. 173) 
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delicada, se vestia com roupas de Cilícia. (GERONTIUS, 
cap. 8, tradução nossa do francês)

353
 

 

As ações realizadas a demonstrar a fé cristã iam além das 

roupas, levados a vida cotidiana por Melânia, seu marido e todos 

que a acompanhavam em duas peregrinações e monastérios. Outra 

prática marcante realizada por ela é a dos jejuns, que realizou 

por toda a sua vida. Eles ocorriam cotidianamente, típico das 

pessoas que buscavam a ascese, de forma a preservar o corpo da 

luxuria proporcionada até mesmo pelos alimentos. Segundo 

Gerôncio, a mesma começa os jejuns de forma leve e gradativa, 

chegando a ficar dias sem comer no final de sua vida e em momentos 

de reclusão. Tal prática é assim relatada: 

 

De fato, no começo, toda noite ela pegava somente algumas 
gotas de azeite e um pouco de líquido. Quanto ao vinho, 
mesmo no mundo, ela jamais usou, pois assim são criados, 
em Roma, os filhos do Senador. Por fim, seu corpo começou 
a ser tratado de maneira dura e foi reduzido a servidão 
pelo longo jejum. No início dessa prática ela comia 
somente a cada três dias, então a cada cinco dias, ou seja, 
somente nos sábados e domingos ela se permitia comer pão 
rustico. (GERONTIUS, cap. 22, tradução nossa do 
francês)

354
 

 

O estudo aprofundado das escrituras cristãs era uma 

prática também realizada por Melânia que escrevia e transcrevia o 

Antigo e o Novo Testamento e incentivava as virgens do seu 

monastério a fazer o mesmo. Depois, vendia-os, doava ou 

emprestava, talvez como uma força de obter renda para as 

                                                           
353

 No texto original: “Aussi, ne pouvant pas pout l’instant, a cause de la 
tendresse de leur jeunesse, s’adonner á une ascése rigoureuse, ils 
s’aplliquaient a se vetir petitement. La bienheureuse se revetit donc d’un 
habit de trés petite valeur et meme usagé, essayant par la d’effacer la beuté 
de la jeunesse. Quat a lui, comme il venait seulement de rejeter une fois pour 
toutes sa mise soignee et sa vie delicate, il se revetait d’habits de 
Cilicie.’’ (GORCE, 1962, p. 141) 
354

 No texto original: “En effet, au début, elle prenait seulement chaque soir 
quelques gouttes d’huile et un peu de liquide. Quant au vin, meme dans le 
monde, elle n’en avait jamais usé, parce qu’ainsi sont élevés a Rome les 
enfants des Sénateurs. Finalement, ce fut alors qu’elle se mit á mortifier son 
corps par un jeune soutenu ; d’abord elle mangeait, et sans, huile, seulement 
tous les deux jours, puis tous les trois jours, puis tous les cinq jours, 
c’est-á-dire que, le samedi et le dimanche seulement, elle prenait du pain 
grossier. " (GORCE, 1962, p. 173-175) 
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atividades dos monastérios. Gerôncio nos diz: “Ela escrevia, com 

muito talento e sem erros em seus cadernos, ela estabelecia o 

quanto deveria escrever por dia, e quanto deveria ler de livros 

Canônicos e de coletâneas de homilias” (GERONTIUS, cap. 23, 

tradução nossa do francês)355. Como ainda ressalta no capítulo 26: 

A bem-aventurada lia o Velho e o Novo Testamento, três ou 
quatro vezes por ano; ela transcrevia o que ela precisava 
e distribuía aos santos os exemplares escritos por sua 
própria mão. Ela terminou o Serviço com as virgens, suas 
companheiras, e como que por prova elas recitaram de cor 
os salmos restantes. Ela lia com tal assiduidade os 
tratados dos santos que nenhum livro era tão desconhecido 
que ela não pudesse achar. Ela os comprava ou os 
emprestava e os lia com tal atenção que nenhuma expressão 
ou pensamento a escapava. Por possuir tamanha erudição, 
quando ela lia em Latim, ela demonstrava a todos que a 
ouviam que não sabia Grego, e, em ocasiões, quando ela lia 
em Grego, ela aparentava não conhecer o Latim.  
(GERONTIUS, cap. 26, tradução nossa do francês)

356
 

 

Outra prática característica do monasticismo tardo antigo 

e realizado por Melânia é o intenso ciclo de orações que ela fazia 

e instruía as moradoras de seu monastério a cumprirem com 

assiduidade. As práticas são ainda mais relatadas em capítulos 

posteriores, onde a narrativa já assinala a presença de Melânia 

em Jerusalém, onde havia fundado um monastério feminino em 

homenagem a sua mãe Albina, que morrera. O ciclo de orações era 

intenso, consistia em uma rotina diária a ser cumprida, assim nos 

traz Gerôncio nos capítulos 46 e 47: 

[46] No meio da noite, elas se levantavam para a oração de 
louvor (...)Ela dizia: “Não nos convêm levantar para a 
liturgia noturna depois de ter dormido até a saciedade, 

                                                           
355

 No texto original: “Elle écrivait avec beacoup de talento et sans faute sur 
petits cahiers ; elle s’était fixisé a elle-meme combien elle davait écrire 
par jour, et combien elle devait lire des Livres canoniques, et de meme pour 
les recueils d’homélies. “ (GORCE, 1962, p. 175) 
356

 No texto original: “La bienheureuse lisait l’Ancien et le Nouveau Testament 
trois ou quatre fois l’an ; elle calligraphiait ce dont elle avait besoin, et 
distribuait aux sanits des exemplaires écrits de sa propre main. Elle achevait 
l’Office avec les vierges, ses compagnes, et recitait par coeur en son 
particulaier les psaumes restants. Elle lisait avec une telle assiduité les 
traités des saints qu’acun livre ne lui était inconnu qu’elle put trouver. 
Mais, qu’elle les achetat ou les empuntat, elle les parcourait avec une telle 
application que pas une expression ni une pensée ne lui échappait. Pour comble 
d’erudition, quand elle lisait en latin, elle semblait á tous ne pas savoir le 
grec, et, par contre, quand elle lisait en grec, elle ne paraissait pas 
connaitre le latin. " (GORCE, 1962, p. 179-181) 
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mas de nos violentar para receber, nos séculos que estão 
por vir, o pagamento por essa violência”. Após terem 
terminado as atividades as quais eram acostumadas, a bem-
aventurada as fez tomar um pouco de sol, de forma a poderem 
se repousar e se recuperar do cansaço e da vigília e a 
renovarem seus corpos para cantarem os salmos diurnos 
(...) [47] Suas atividades noturnas compreendiam de três 
responsórios, três lições e quinze antífonas, sem contar 
aquelas da manhã, elas cantavam os salmos à terceira hora 
do dia, ‘isso pois, a essa hora’, dizia ela, ‘o Espírito 
Santo descia sobre os Apóstolos, à sexta hora do sai 
porque foi a essa hora que o patriota Abraão foi julgado 
digno de acolher o Senhor, à nona hora conforme a tradição 
dos santos Apóstolos, de fato é nessa hora que Pedro e João 
estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, 
curando o condenado’ (...) .” (GERONTIUS, cap. 46-47, 
tradução nossa do francês).

357
 

Como nos apresenta Gerôncio, os ensinamentos de Melânia 

vinham também aliados com suas práticas monásticas, ela havia se 

tornado uma guia espiritual. Ao assumir tantas posturas frente a 

um ascetismo rigoroso, um monasticismo estruturado, ela começou 

a ser um exemplo para quem a seguia, quem a conhecia e além, se 

tornando uma personalidade muito conhecida na Palestina em seu 

período. Gerôncio ficou responsável por seus monastérios após a 

sua morte em 439 e escreveu sua biografia 14 anos mais tarde para o 

bispo que acabara de chegar em Jerusalém.  

 

Conclusão: 

Visto o exposto, concluímos que o monasticismo 

tardoantigo, também pode ser considerada uma prática adotada por 

um número grande de pessoas que não viam mais na estrutura do 

império romano, meios de obter salvação e segurança frente a 

                                                           
357

 No texto original: “[46] Aux heures de nuit, elle les réveilllait pour la 
primére de louange (...). Elle disait ‘il ne convient pas de nous lever pour la 
liturgie nocturne aprés avoir dormi tout notre saoul, mais de nous faire 
violence de maniere a recevoir, dans le siecle a venir, le salaire de cette 
violence’. Aprés avoir achevé l’office accoutumé, elle leur faisait prendre 
un peu de sommeil, de maniére pa les reposer ainsi de la fatigue de la veillée 
et á renouveler leur corps pour la psalmodie diurne. (...) [47] Leur office 
nocturne comprenait trois répons, trois leçons et quinze antiennes, sans 
compter celles du matain. Elles psalmodiaient á la troisiéme heur du jour, 
‘parce que , a cette heure-la’, disait-elle, le paraclet descendit sur les 
Apotres ; á la sixieme, parce que, á cette eure, le patriarche Abraham avait 
été jugé digne d’accueillir le Seigneur ; a la neuvieme conformement á la 
tradition des saints Apotres, c’est en effet á cette heure-la que Pierre et 
Jean, montant au temple á l’heure de la primére , la neuvieme, guerirent le 
boiteux. (...)" (GORCE, 1962, p. 215-217) 
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intensas crises que ocorriam no período. Os monastérios 

ofereciam não somente uma salvação no mundo físico como também a 

salvação espiritual, que havia se tornado uma busca incessante 

dos cristãos. 

Nossa personagem se porta como um exemplo dessa prática, 

que buscou a redenção logo em sua juventude e as praticou durante 

toda a vida. Além disso, a busca de salvação dela excedia a sua 

própria e buscava por meio de suas práticas e ensinamentos salvar 

as almas de outros. A fonte escrita por Gerôncio, ainda é para nós 

um grande mistério, mas que desperta grandes temas a serem 

trabalhados e que pretendemos aprofundar no restante da 

pesquisa. 
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RELATOS DE VIAGEM NA IDADE MÉDIA: O MARAVILHOSO NO RELATÓRIO DE 

ODORICO DE PORDENONE 

Jorge Luiz Voloski – UEM/PIBIC/CNPq/UEM/LEM  

Dr. Jaime Estevão dos Reis – UEM/PPH/DHI/LEM (Orientador) 

 

A viagem sempre foi uma realidade para o homem e na Idade Média não 

foi diferente. Inúmeros indivíduos saíram de suas terras e 

rumaram a outras localidades por motivos variados, muitos deles 

ao regressarem ao local de origem escreveram suas aventuras. O 

frade franciscano Odorico de Pordenone é um exemplo de viajante 

medieval que legou a atualidade seu escrito. Redigido no século 

XIV, o Relatório apresenta a viagem de Odorico de Pordenone ao 

Extremo Oriente. Começando a narração pela travessia do “Mar 

Grande”, atual Mar Negro, o escrito apresenta características 

sociais, culturais e, geográficas de povos Orientais. Além do 

mais, a fonte faz uma mescla de fatos “reais” com “não reais”, por 

esse motivo, pode ser usado para compreender o imaginário do 

homem europeu no medievo. Sabemos que o imaginário move o homem 

medieval e que o seu estudo pode contribuir para um maior 

entendimento da sociedade e dos seus valores. Esse artigo visa 

discutir o maravilhoso presente no escrito de Odorico de 

Pordenone. Iniciamos pela análise do gênero literário ao qual 

pertence à fonte, ou seja, relato de viagem. No segundo momento, 

procuramos demonstrar a ideia de maravilhoso presente na fonte 

estudada. Para a discussão partimos de autores como Jacques Le 

Goff (1983), Claude Kappler (1986), Eugenia Popeanga(1991), 

entre outros. 

 

Palavras-chave: Odorico de Pordenone; Relato; Maravilhoso. 
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RELATOS DE VIAGEM NA IDADE MÉDIA: O MARAVILHOSO NO RELATÓRIO DE 

ODORICO DE PORDENONE 

 

Introdução 

A viagem sempre fez parte do quotidiano do homem, 

entretanto, ao longo dos séculos XIII e XIV os europeus 

expandiram seu campo de viagem e chegam as mais remotas terras 

localizadas no Extremo Oriente. Muitos desses viajantes ao 

regressarem escreveram sobre o que viam em locais longínquos. 

Entre os itinerantes temos, por exemplo, Odorico de Pordenone e 

seu escrito intitulado Relatório.  

Odorico de Pordenone foi um Franciscano que rumou ao Oriente 

em meados de 1318, seu regresso, a Europa, foi no ano de 1330, 

mesmo ano que escreveu sua obra e, um ano anterior a sua morte. 

Outras datas referentes à vida do viajante são raras, visto que, 

poucos documentos dizem a esse respeito. Entre as fontes, além do 

seu escrito de viagem, que nada trás a respeito de sua vida 

pessoal, destaca o Vita Fratis Odorico de Utino, escrito por 

Bernardo de Bessa quarenta anos após a morte do frade 

franciscano. 

No Relatório Odorico de Pordenone conta sua jornada até as 

terras do Extremo Oriente. Começando pelo Mar Grande, atual, Mar 

Negro, o frade Franciscano nos traz descrições de cidades, de 

povos e, das culturas de algumas sociedades Orientais. Além do 

mais, seu escrito demonstra a mentalidade do homem medieval em 

relação às terras localizada no Oriente, devido à presença das 

“maravilhas” em partes de seu relato. 

No presente artigo objetivamos analisar as mirabilia 

presente na obra de Odorico de Pordenone. Buscaremos, da mesma 

forma, apresentar, por meio do “maravilhoso”, a visão do viajante 

para com os pagãos presentes no Extremo Oriente. Para tal 

empreitada, iniciaremos com uma discussão referente à 



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  713 

caracterização dos escritos de viagens, demonstrando, as 

características que estão relacionadas com a obra do frade.  

Os escritos de viagens no medievo 

A concepção de Oriente não é definida, variando, de acordo 

com os séculos. Na Alta Idade Média, por exemplo, os ocidentais 

não tinham conhecimento das terras além das “Índias” e, por esta 

razão, acreditavam que o Oriente se estendia até essa região. 

O pouco conhecimento do Oriente se dava pelo pequeno número 

de viagens a determinados lugares. Antes do século XIII alguns 

viajantes se aventuraram em terras longínquas localizadas no 

Oriente, entretanto, o número de itinerantes não foi nada 

comparada com a “idade de ouro das explorações europeias”. Sobre 

a “Idade de Ouro” Mary Del Priori coloca que, durante o século 

XIII “entre o advento dos mongóis com a invasão de Gengis-Kan e 

aqueles, em 1368, da dinastia Ming, que fechou a porta da Ásia, os 

europeus laçaram-se a descobrir o Oriente” (DEL PRIORI, 2000, 

p.32). 

Posterior a essa expansão, os europeus começam a ter uma 

nova percepção das terras orientas e, também, se tem uma mudança 

na perspectiva do que era a Índia. A respeito das terras 

localizadas nas “Índias” Ana Teresa Pollo Mendonça coloca que o 

homem medieval tinha a concepção de que a partir do Rio Nilo 

começava o Oriente. Ao falar da Terra de Preste João, demonstra o 

entendimento do que era a Ásia:  

 
Inicialmente localizado na Índia, numa das três 
“Índias”, na Ásia – segundo a geografia medieval, a Índia 
não era o espaço delimitado pelos rios Indo e o Ganges, mas 
a Ásia, que começava a Leste do rio Nilo, e não do Mar 
Vermelho. Portanto, a Etiópia fazia parte das “Índias”: a 
Índia maior, a Indo-gangética, Índia menor, as 
Penínsulas do Sudeste asiático, e as costas Nordeste da 
África, a Índia Ocidental, e Sudeste da Ásia, o Extremo 
Oriente- (...) (MENDONÇA, 2007, p. 115). 

       
Ana Teresa Pollo Mendonça apresenta a percepção do homem 

medieval com o Oriente na forma concreta, ou seja, em relação às 

terras localizadas no Oriente. Já Edward W. Said entende o 
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Oriente como uma ideia que possui “uma história e uma tradição de 

pensamento, um imaginário e um vocabulário que lhes deram 

realidade e presença no e para o ocidente” (SAID, 2007, p. 31). 

Para ele, 

O valor, a eficácia, a força, a aparente veracidade de uma 
afirmação escrita sobre o Oriente baseiam-se muito pouco 
no próprio Oriente, dele não podem depender 
instrumentalmente. Ao contrario, a afirmação escrita é 
uma presença para o leitor em virtude de ter excluído, 
deslocado, tornando supérflua qualquer coisa real como o 
“Oriente”. Assim, todo o orientalismo representa e se 
afasta do Oriente: o fato de o Orientalismo fazer sentido 
depende mais do ocidente que do Oriente, e esse sentido 
tem uma divida direta com varias técnicas ocidentais de 
representação que tornam o Oriente visível, claro, 
presente no discurso a seu respeito (SAID, 2007, p. 52).  
 

 Uma das técnicas ocidentais de transmissão da ideia do 

Oriente na Idade Média se dá por meio dos escritos de viagens.  

Esses escritos formam um amplo gênero literário que, por sua vez, 

são redigidos com propósitos variados.   

Sofia Carrizo Rueda destaca que até o século XIX não se tinha 

a preocupação em diferenciar os diferentes escritos de viagens, 

entretanto, pesquisadores a partir desse período entenderam que 

livros como, por exemplo, de Marco Polo, precisava de um gênero 

literário próprio. Por esta razão, começaram a chamar esses 

livros que tem por objetivo “a arte pela arte”358 de livros de 

viagens. Para a autora, o pressuposto de que essas obras buscam 

apenas a arte, não é verdadeiro, tais escritos continuam 

necessitando de uma categorização, visto que possuem 

características próprias (CARRIZO RUEDA, 1997). 

Já que o presente artigo possui um limite de páginas, não nos 

atentaremos a demonstrar as variadas maneiras com que 

pesquisadores nomeiam os escritos de viagens. Assim sendo, 

contemplaremos as características dos relatos de viagens. Além 

do mais, buscamos manter o caráter investigatório de cada 

estudioso, mantendo, portanto, as variadas nomenclaturas que os 

intelectuais se relacionam com os escritos de viagens, como, por 

                                                           
358

 “El arte por el arte”( CARRIZO RUEDA, 1997, p.1) 
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exemplo, “relato de viagem”, “literatura de viagem” e “livros de 

viagens”.   

Eugenia Popeanga faz um levantamento dos modelos da 

“literatura de viagem”, demonstrando, portanto, as diferentes 

formas de escritas dos escritos de viagens. O primeiro modelo é o 

oferecido por Jacques de Vitry e é derivado dos itinerários e dos 

guias de peregrinação. Em segundo lugar temos o modelo de “relato 

histórico” o qual, conta os ocorridos de uma viagem. O terceiro 

modelo são os chamados itinerários e diários de viagens. Por fim, 

existem o “mundo das maravilhas” o qual estão centrados “na 

acumulação de quadros de maravilhas com o conseguinte abandono do 

fato histórico ou geográfico de caráter informativo”359 

(POPEANGA, 1992, p. 38-39).  

Dos modelos apresentados por Eugenia Popeanga é Justamente 

no último que se encaixa o escrito de Odorico de Pordenone, ou 

seja, um relato no qual se destaca a presença das mirabilia.  

Leonardo Meliani velloso afirma que “podemos considerar 

livros de maravilhas todas as obras que apresentam o sentido do 

maravilhoso”, podendo ser, tanto “relato de viagem” como “livro 

de geografia”. A respeito dos “relatos de viagens” e dos “livros 

de viagens” o autor aponta a forma de narração como a principal 

diferença entre ambos os gêneros. Isso porque o primeiro 

apresenta um “formato testemunhal” enquanto o segundo possui 

“formato de compendio” (VELLOSO, 2017, p. 26-30). Olhando o 

escrito de Odorico percebemos que o escrito possui forma 

testemunhal, sendo incluso, portanto, no relato de viagem. 

Em relação à forma de narrativa dos relatos de viagem, Luis 

Alburquerque destaca a descrição se sobrepondo a narração. Para o 

autor: 

 
Nos relatos de viagens, sejam medievais, renascentistas, 
barrocos, do século XVIII, do XIX, ou contemporâneo, as 
possíveis tensões narrativas, [vão] estar subordinada a 
descrição - de lugares, pessoas ou situações -, se 

                                                           
359

 “acumulación de cuadros de maravillas con el consiguinte abandono del dato 
histórico o geografico de caráter informativo” (POPEANGA, 1992, p. 38-39)  
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desfazem durante o próprio desenrolar do relato. Em suma, 
sua natureza especifica reside na beleza de suas 
descrições e, esporadicamente, na tensão narrativa de 
episódios isolados, cujo clímax e anticlímax se resolvem 
pontualmente e não em no nível do discurso (ALBURQUERQUE, 
2006, p. 79)

360
.  

 
Sofia Carrizo Rueda apresenta três modalidades que 

caracterizam os relatos de viagens. O primeiro é desenhar a 

imagem das cidades e sociedades visitadas apontando as 

características de tais locais. A segunda modalidade esta 

relacionada à criação de espaços dentro do próprio texto 

destinado a causar a admiração do leitor. Por fim, teremos a 

apresentação de matérias que enriquecem variadas áreas do 

conhecimento, como, por exemplo, a geografia, economia e 

história (CARRIZO RUEDA, 1997, p.11-12). 

Segundo Paulo Lopes, o que cria a ordem narrativa nos livros 

de viagens é o espaço e não o tempo, visto que, os autores não 

tinham a preocupação em narrar a história de forma cronológica. 

Para o autor, 

A ordem cronológica é outra especificidade dos relatos de 
viagem. (...). não se trata de uma absoluta dependência 
do tempo, como ocorre com a crônica ou a biografia. Trata-
se antes de fazer recurso de um instrumento que tem por 
objetivo contextualizar num quadro temporal os caminhos 
percorridos, ou seja, que funciona como elemento 
legitimador da verossimilhança da historia da viagem 
(LOPES, 2006, p. 52). 

 
 
  

O “maravilhoso” medieval presente na obra de Odorico de 

Pordenone. 

Edward W. Said ao escrever sobre o Orientalismo afirma que: 

Todo escritor sobre o Oriente (e isso vale até para 
Homero) assume algum precedente oriental, algum 
conhecimento prévio de Oriente, a que se refere e em que se 

                                                           
360

 “En los relatos de viajes, ya sean medievales, renascentistas, barrocos, 
dieciochescos, del XIX o contemporaneos, las posibles tensiones narrativas, 
al estar subordinada a la descripción – de lugares, personas o situaciones -, 
se deshacen durante el próprio desarrollo del relato. En definitiva, su 
naturaleza especifica radica en las belleza de sus descripciones y, 
exporadicamente, en la tensión narrativa de episodios aislados, cuyo climax y 
anticlimax se resuelve puntualmente y no en el nivel del discurso” 
(ALBURQUERQUE, 2006, p.79) 
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baseia. Além disso, cada obra sobre o Oriente associa-se 
a outras obras, a públicos, a instituições, ao próprio 
Oriente. O conjunto das relações entre as obras, os 
públicos e alguns aspectos particulares do Oriente 
constitui, portanto, uma formação analisável- por 
exemplo, a dos estudos filológicos, a das antologias de 
trechos tirados da literatura oriental, a dos livros de 
viagens, a das fantasias Orientais- cuja presença no 
tempo, no discurso, nas instituições (escolas, 
bibliotecas, serviços de relações exteriores) lhe dá 
força e autoridade (SAID, 2007, p.50-51). 
   

Movido pela mesma perspectiva de Edward W. Said, Erich 

Auerbach em seu livro Introdução aos estudos literários (1970): 

 
A maioria dos eruditos do século XIX acreditou que a 
tradição antiga esteve morta durante a Idade Média e que 
só foi ressuscitada na época da Renascença. Mais 
recentemente, importantes pesquisas levadas a cabo por 
eruditos europeus e norte-americanos abalaram 
profundamente essa concepção. A tradição antiga não 
deixou jamais de exercer influencia na Europa; foi muito 
vigorosa durante a Idade Média, embora frequentemente 
inconsciente. Foi com o material legado pela civilização 
antiga que a Idade Média construiu e desenvolveu suas 
instituições religiosas, politicas e jurídicas, sua 
filosofia, sua arte e sua literatura (AUERBACH, 1970, 
p.107).   
 

Ao olharmos para os “livros das maravilhas” percebemos uma 

continuidade história nas mirabilia. Tal constatação se torna 

plausível ao nos deparamos com estudos como, por exemplo, de Mary 

de Priori (2000), Claude Kappler (1986), Jacques Le Goff (2017), 

Leonardo Meliani Velloso (2017), os quais nos apresentam algumas 

“maravilhas” que aparecem na Idade Média, mas que, também são 

escritas durante a Antiguidade. 

No escrito de Odorico de Pordenone encontramos algumas 

mirabilia oriundas da antiguidade, como, por exemplo, os pigmeus 

e os cinocéfalos. De acordo com Mary Del Priori os Pigmeus, assim 

como os Cinocéfalos, aparecem no escrito de Ctésias de Cnido (398 

a. C.) quando o mesmo se refere às terras da Índia. Entretanto, 

podemos notar diferença nas descrições desses seres. Ctésias de 

Cnido afirma que os cinocéfalos se comunicavam “por latidos por 

serem incapazes de usar linguagem articulada”. Já Odorico não 
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agrega tais informações em sua narração (DEL PRIORI, 2000, p. 

19). 

Claude Kappler também acredita que os monstros da Idade 

Média são heranças da Antiguidade, sendo somente a partir do 

século XVI que se tem uma nova criação no imaginário. Além do 

mais, Kappler destaca “maravilhas” que não eram só descritas por 

viajantes, mas, também, por aqueles que ficavam na Europa, como 

por exemplo, a árvore que possui como fruto um cordeiro. Odorico 

fala dessa árvore, entretanto, ele não a viu, mas ouviu falar. Da 

mesma forma, Luís XI e Lorenzo Médicis trocam correspondências 

falando desse “milagre”, ou seja, de uma arvore que tem como fruto 

carne (KAPPLER, 1986, p. 155).    

Para Leonardo Meliani Velloso o “maravilhoso” medieval 

recebeu influência da Antiguidade clássica, ou seja, Greco-

Romana, mas não somente, já que percebem-se muitas 

características escandinavas e orientais nos relatos de viagem 

(VELLOSO, 2017, p.76-83). Podemos trazer aqui, como exemplo da 

influencia Oriental a Bíblia a qual aparece inúmeras vezes no 

Relatório de Odorico de Pordenone. 

Observamos, portanto, que mesmo possuindo muitas coisas em 

comum com a Antiguidade, as “maravilhas” descritas durante a 

Idade Média possuem suas peculiaridades. Tais dissemelhanças 

ocorrem, justamente, porque a mentalidade dos indivíduos muda de 

um período ao outro.  

Jacques Le Goff, ciente de tais transformações, afirma que o 

miraculosus, ou seja, o milagre constitui o “maravilhoso” 

propriamente cristão. Em contrapartida, o mirabilis possui 

raízes pré-cristãs. Enquanto o magicus está ligado à magia, 

podendo ser, nos primórdios da Idade Média, ligado tanto ao “bem” 

quanto ao “mal”, já em fins do medievo era relacionado ao “mal” 

(LE GOFF, 1985, p. 23-24).  

Ana Teresa Pollo Mendonça ao escrever sobre o miraculum 

destaca que: 
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Mas, há uma diferença entre as mirabilia pagãs da 
Antiguidade e o miraculum, o milagre, o “maravilhoso” 
cristão da Idade Média. No cristianismo, não apenas uma 
religião, mas uma religião monoteísta, só há um autor, 
Deus, os milagres, realizados pelos santos, os 
intermediários de Deus, dependem do arbítrio, da 
vontade, de Deus, ou seja, de um plano, um plano divino. 
Portanto, o “maravilhoso” cristão perde a sua 
característica essencial das religiões pagãs da 
Antiguidade greco-romana, onde os homens são 
“marionetes” nas mãos dos deuses, e não escampam à cadeia 
da môira, o destino, a fatalidade, ou à Fortuna, a deusa da 
sorte: a imprevisibilidade (MENDONÇA, 2007, p. 98). 

 

Partindo de Ana Teresa Pollo Mendonça, observamos que o 

miraculum presente na Obra de Odorico de Pordenone só ocorreu com 

a vontade de Deus e, não dos homens. Segundo o Frade franciscano, 

durante uma travessia de mar o vento acabou fazendo com que o 

barco parasse. Idólatras e Sarracenos buscaram por meio de suas 

crenças trazerem novamente o vento, mas sem sucesso. Odorico 

então recorre a Deus fazendo promessas, mas também não obteve 

sucesso. O êxito ocorre somente quando os ossos dos frades, que 

sofreram o martírio, são jogados ao mar. Mostrando, dessa forma, 

que era vontade de Deus que os ossos chegassem até o convento 

localizado no Oriente.  

Ao longo narração da história, Odorico conta a respeito de 

frades que sofreram o martírio no Oriente. Eugenia Popenaga ao 

analisar essa parte afirma que esse episódio pode se considerado 

uma narração de tipo hagiográfico (POPEANGA, 1992, p. 54). 

Segundo Fernando Ponzi Ferrari, os textos hagiográficos não 

possuíam o propósito de glorificar o santo, “mas a afirmação das 

ideias pelas quais este deu sua vida” (FERRARI, 2011, p. 18). Ou 

seja, Odorico ao fazer um texto hagiográfico a respeito do 

martírio de frades no extremo Oriente está afirmando os ideais 

pelos quais aqueles homens morreram, que é a negação por completa 

da religião dos sarracenos.  

Por fim, os últimos dois miraculum narrados por Odorico e 

que estão ligados com os ossos dos mártires ocorre, o primeiro, 

durante a hospedagem do frade em uma casa a qual, é incendiada por 
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Sarracenos, entretanto, Odorico sai ileso. E a segunda, é o 

desaparecimento dos ossos do barco que o frade estava.  

André Vauchez ao falar sobre os milagres esclarece que os 

textos hagiográficos possuíam regras na sua transmissão e a 

principal dela era “a vontade do autor de tornar seu ‘herói’ o 

mais próximo possível de um modelo reconhecido” (VAUCHEZ, 2017, 

p. 230). Ou seja, ao observarmos todos os milagres acima 

destacados, percebemos que Odorico estava preocupado em mostrar 

que Deus glorificava aqueles que buscassem evangelizar os povos 

oriundos do Oriente, mesmo que isso levasse ao Martírio. 

Outra forma de mirabilia presente no escrito de Odorico de 

Pordenone é o magicus. Tal “maravilha” aparece no castelo do 

grande Cã. Segundo o frade franciscano durante as festas 

realizadas ao Cã os “histriões fazem vir, pelo ar, copos 

dourados, cheios de bom vinho e apresentam estes copos à boca de 

todos os que querem beber”. Claude Kappler analisa 

especificamente essa mirabilia que aparece tanto no escrito de 

Odorico como de Marco Polo e, segundo o autor, “os casos de magia 

que os viajantes descobrem ao longo de seus itinerários são muito 

abundantes” (KAPPLER, 1986, p. 71). 

   A respeito da realidade ou não dessas mirabilia, Joaquim 

Rubio Tovar explica que o maravilhoso nem sempre estiveram 

relacionados com aquilo que “hoje consideramos irreal e 

impossível”. O autor vai além, e afirma que podemos entender a 

manifestação das maravilhas como um “meio didático” que buscava 

transmitir o conhecimento profundo da realidade, mas, como não 

utilizava o empirismo, demonstrava, portanto, o conhecimento por 

meio “de parábolas e contradições com as aparências do mundo 

real” (TOVAR, 2006, p. 125).  

Para Mary Del Priori “os monstros não eram uma 

representação, e sim um fato”. Os viajantes e cronistas alegavam 

que o que estava escrito era verdade não buscando manter sua 

reputação, mas, “em nome da experiência de outrem, de alguém 
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digno de fé, de quem se ouvira uma historia ‘de verdade’ sobre 

monstros e monstrengos” (DEL PRIORI, 2000, p.15).  

Segundo Leonardo Meliani Velloso: 

 
O maravilhoso tem um papel importante dentro do 
pensamento medieval, principalmente na Baixa Idade Média 
e especialmente quando o homem começa a expandir os seus 
horizontes para além daquilo que se encontra à sua porta; 
assim está muitas vezes ligado ao exótico, ao horizonte, 
ao longínquo, ainda que tenhamos também o maravilhoso 
próximo, que podemos chamar de cotidiano, mas que causa 
sempre, como já vimos, uma sensação de fascínio (VELLOSO, 
2017, p. 72). 
  

Partindo de Velloso percebemos que a mirabilia está ligada à 

ideia de espanto, isto é, o escritor ao destacar uma coisa 

“maravilhosa”, busca causar o fascínio no leitor. Por esta razão, 

a raiz etimológica da palavra esta conectada à surpresa.  

Ana Teresa Pollo Mendonça em um estudo etimológica da 

palavra mirabilia, destaca que: 

A palavra miror, em Latim, significa “admirar-se”- de 
onde vem a palavra “admiração”, admiração pela novidade, 
pelo novo-, “surpreender-se”- de onde vem a palavra 
“surpresa”, “imprevisto” – “olhar”, mirar (MENDONÇA, 
2007, p. 98). 
   

A respeito da categorização do maravilhoso, Jacques le Goff 

afirma: 

Contudo, enquanto definimos uma categoria [do 
maravilhoso], um tipo de realidade, a Idade Média latina 
vê um conjunto, uma coleção de seres, fenômenos, objetos, 
possuindo todos a característica de serem 
surpreendestes, no sentido forte da expressão, e que 
podem estar associados que ao domínio propriamente 
divino ( portanto próximo ao milagre), quer ao domínio 
natural (sendo a natureza originalmente o produto da 
criação divina), quer ao domínio magico, diabólico ( 
portanto uma ilusão produzida por Satã e seus seguidores 
sobrenaturais ou humanos) ( LE GOFF, 2017,  p. 121-122).  
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ROSVITA DE GANDERSHEIM E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DO 

SÉCULO X. 

Aline Gonçalves de Castro Zanin – Universidade Estadual de 

Maringá 

Terezinha Oliveira – Universidade Estadual de Maringá 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar resultados de uma 

pesquisa em nível de Iniciação Científica. Nela estudamos a 

atuação educativa de uma personagem feminina do século X, 

Rosvita de Gandersheim (935-1002), monja que viveu em um 

mosteiro situado na região que hoje é situada na Alemanha. Para a 

realização deste estudo, analisamos a trajetória desta 

personagem por meio das obras: Dramas e Obra dramática. Além dos 

seus escritos, nos pautaremos também em autores como Lauand 

(1986) e Bovolim (2005). Consideraremos a monja como uma grande 

intelectual para a história da educação do século décimo, pois 

dela chegou até nós oito poemas e seis peças de teatro, sendo 

todos de cunho religioso. A monja foi uma figura importante para 

a história do teatro medieval, pois por meio deste instrumento 

pedagógico ela ensinava conceitos fundamentais da matemática e 

dramatizava valores éticos e morais do cristianismo primitivo 

que precisavam, do seu ponto de vista, ser recuperados. Este 

estudo foi relevante porque possibilitou-nos compreender os 

princípios pedagógicos apresentados por esta monja do mosteiro 

de Gandersheim. Assim, essa comunicação apresentará a 

relevância desta intelectual para a História da Educação 

Medieval. 

 

Palavras-chave: Intelectual feminina; História da educação 

medieval; Mosteiro. 
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ROSVITA DE GANDERSHEIM E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DO 

SÉCULO X. 

 

Esta comunicação tem o propósito de apresentar os 

resultados de uma pesquisa, em nível de Iniciação Cientifica, que 

objetivou estudar a história da educação nos mosteiros e a 

relevância de Rosvita de Gandersheim (935 – 1002)  para a educação 

do século X. Para a realização deste estudo observamos a 

trajetória intelectual desta personagem, considerada importante 

para a história da educação. Dentre as obras que nortearam o 

estudo estão as obras Dramas e Obra dramática, além dos escritos 

sobre Rosvita dos autores Lauand (1986) e Bovolim (2005), em 

consonância com autores contemporâneos, nos âmbitos da história 

e filosofia da educação. 

  

 

As transformações sociais do Século X  

 

Durante a Idade Média ocorreram muitas invasões na Europa, 

fato que contribuiu para coexistência de diferentes organizações 

sociais.  

 

[...] coexistiram civilizações com organizações 
econômico-politico-sociais diferentes: as civilizações 
ocidentais, oriundas do antigo Império Romano do 
Ocidente; as orientais, oriundas do antigo Império 
Romano Oriente, como é o caso da civilização bizantina; e 
as civilizações orientais que não faziam parte do antigo 
Império Romano, como é o caso da civilização muçulmana e 
das civilizações da Ásia oriental (ANDERY, 1999, p.133). 

 

As civilizações bizantina e muçulmana destacam-se dentre as 

orientais por contribuir para a divulgação de conhecimentos que 

foram assimilados e desenvolvidos, posteriormente, pela 

civilização ocidental. Caracterizadas por ter formação étinico-

cultural diversificada (grega, síria, egípcia, persa...). 

Andery (1999) aponta que essas civilizações tinham poder 
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centralizado, apresentando grandes desenvolvimento das cidades 

e o comércio como uma das principais atividades econômicas.  

Todavia, a partir da crise do Império Romano (século III e 

IV), alguns elementos  contribuíram para a “...gradativa 

destruição do modo produção escravista e a constituição dos 

fundamentos do sistema feudal” (ANDERY, 1999, p.135). Segundo a 

autora, devido as invasões dos povos germânicos, a ruralização 

iniciada no século III pelos romanos intensifica-se, e é por meio 

dessas infiltrações que constituem-se os reinos romano-

germânicos, predominando as relações de dependência pessoal. De 

acordo com Andery (1999, p.135), as relações de fidelidade 

baseavam-se na doação de terras, deste modo os receptores tinham 

deveres com seus doadores, assim teria se constituiu o sistema 

feudal, consolidando-se a partir do século X.  

 Segundo Durkheim (2002), o século X foi marcado pela 

desordem social e inúmeras invasões dos bárbaros. 

 

O século X, que o antecedera, durante o qual a dinastia 
carolíngia acabara de morrer, fora para o mundo cristão 
uma época de dolorosa angústia e de ansiedade geral. 
Existiam milhares de dificuldades, às quais era preciso 
fazer frente. Eram os Escandinavos que repetiam as 
devastações no Norte, eram os Sarracenos que invadiam o 
Sul, eram os Normandos que ameaçavam todo o litoral. 
Dentro, o império carolíngio desmoronava-se, 
despedaçava-se numa poeira de grupos feudais que, mal 
coordenados entre si, procuravam um modo de organização 
um tanto estável através de toda espécie de choques e 
conflitos internos. É um período de luta, de tentativas, 
de laboriosa adaptação. As sociedades europeias 
precisavam de todas as suas forças para se defender 
contra os inimigos de fora e para restabelecer seu 
equilíbrio interior. Não tinham, portanto, nem tempo, 
nem liberdade de espírito necessários às obras do 
pensamento. Assim, o século X foi um século de estagnação 
intelectual, embora não sem alguma veleidade de reação. O 
ensino continua sendo dado, é verdade, nas igrejas e nos 
mosteiros, porém, sem mudança, sem progresso; durante 
toda essa época, não se assinala nenhum grande nome 
(DURKHEIM, 2002, p.69). 

 

As transformações que ocorreram, neste período, exigiam uma 

nova educação. Conforme aponta Bovolim (2005, p.74), “(...) Os 

homens passaram a requerer uma nova educação. A vida errante e a 
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barbárie começaram a ser abandonadas. Com o feudalismo alguns 

hábitos mudaram”. As mulheres passaram a desempenhar um papel 

importante socialmente, pois além da vida doméstica, elas 

exerciam funções distintas das que oculpavam anteriormente, elas 

agora eram responsáveis pela administração do feudo, 

representando o marido quando ausente. Este é um dos motivos que  

levou Rosvita a se inquietar com a educação feminina. 

Dentre o período de transição do Império Corolíngio (fins do 

século VIII até final do século IX)  para o sistema feudal, é 

importante destacar a relevância que a igreja teve na formação 

deste novo homem, aponta Bovolim (2005, p. 77): 

 

A igreja, enquanto instituição que, no decorrer dos 
séculos, foi se fortalecendo, organizando e ocupando 
espaço significativo na vida dos homens, estabeleceu 
ordem e regras de conduta para aquela sociedade em 
condições caóticas e teve um papel fundamental na 
educação daqueles homens. 

 

Segundo Oliveira (apud BOVOLIM, 2005, p.78), “[...] a 

Igreja deu aos homens uma possibilidade de convivência baseada 

nas diferenças e é isso que dá a ela o papel civilizatório; que 

permite a criação de uma filosofia explicativa das relações 

humanas. Se assim podemos expressar, foi esse caráter 

democrático da Igreja que a tornou a grande norteadora da 

sociedade”. Ainda de acordo com Bovolim (2005), a Igreja e os 

mosteiros influenciaram o pensamento e as concepções de vida dos 

homens que viviam na Europa ocidental, no decorrer do século X. 

Em seguida, apresentaremos como se estabeleceu a 

organização do ensino no período medieval e o mosteiro enquanto 

espaço reservado para o conhecimento. 

 

 

  



XII CICLO DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
XVII JORNADA DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 

VII JORNADA INTERNACIONAL DE ESTUDOS ANTIGOS E MEDIEVAIS 
I ENCONTRO INTERNACIONAL FRANCISCO E FRANCISCANISMO 

 

 

 

ANAIS 

Disponível em: https://antigaemedieval.wixsite.com/francisco 

ISBN: 978-85-7846-510-0  728 

História da Educação nos Mosteiros  

 

As primeiras escolas do período medieval surgem no século 

VI, por intermédio da Igreja, conforme aponta Durkheim (2002, p. 

26), “E a Igreja é que serviu de mediadora entre os povos 

heterogêneos, ela foi o canal pelo qual a vida intelectual de Roma 

conheceu uma progressiva transfusão nas novas sociedades que 

estavam em via de formação. E é precisamente pelo ensino que essa 

transfusão se realizou”. O autor destaca ainda, a relevância dos 

mosteiros no seio da sociedade, sendo considerado importantes 

centros culturais para a preservação do conhecimento profano e 

sagrado da antiguidade. 

 

Cada vez mais, o cristianismo tornava-se a única 
civilização onde vinham comungar todas essas sociedades 
que não tinham uma civilização própria. De alguma 
maneira, portanto, a Europa estava moralmente mais 
unificada do que hoje, pois não havia, por assim dizer, 
nenhuma civilização nacional que pudesse contrabalançar 
a civilização comum a todos os povos europeus. Isso é, 
alías, o que explica o enorme papel cumprido pela 
instituição instituição monacal na formação intelectual 
e moral da Europa. Com efeito, o monge não é de país algum, 
de sociedade alguma, a não ser a grande sociedade cristã 
(DURKHEIM, 2002, p. 45). 

 

Preocupada em combater a cultura pagã, a Igreja considerava 

importante que os padres e leigos adquirissem certa cultura para 

compreender as sagradas escrituras. 

 

Essas eram as necessidades superiores que obrigavam a 
Igreja a abrir escolas, bem como a abrir nelas um lugar 
para a cultura pagã. As primeiras escolas desse gênero 
foram as que se abriram junto às catedrais. Os alunos eram 
sobretudo jovens que se preparavam ao sacerdócio; mas 
também eram recebidos simples leigos que não tinham 
decidido ainda abraçar o santo ofício (DURKHEIM, 2002, p. 
29). 

  

No século IV, santo Agostinho, um dos maiores autores 

responsáveis pelo desenvolvimento do cristianismo e da filosofia 

ocidental, já indicava a necessidade do conhecimento para 
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consolidação da fé cristã, seus apontamentos revelam o intuito da 

Igreja, ao intermediar a criação de espaços escolares 

(AGOSTINHO, 2002).  

Segundo Durkheim (2002), muitas escolas se instalaram ao 

lado de mosteiros, nelas eram instruídas todas as crianças 

independentemente de suas condições e vocações. Gilson (2007), 

também, indica o modo como o ensino era organizado nas escolas 

monásticas. 

 

As escolas monásticas compreendiam geralmente a escola 
interior, ou claustral, reservada aos religiosos do 
mosteiro, e a escola exterior, na qual eram admitidos os 
padres seculares. Originalmente, essas escolas foram 
quase todas vinculadas a mosteiros beneditinos [...]. As 
escolas catedrais (ou episcopais, ou capitulares) 
organizaram-se bem cedo em torno das igrejas catedrais, 
sob a direção pessoal do bispo e, por vezes, até com sua 
colaboração efetiva (GILSON, 2007, p. 227). 

 

Por meio desses autores, é possível depreender como o 

mosteiro foi muito importante para a educação medieval, 

considerado o espaço reservado para o conhecimento, a ele foi 

incumbido à transmissão do saber.  

 

As escolas monásticas, além de preservar obras da 
Antiguidade, transmitiram o pensamento cristão e 
tornaram-se importantes centros educativos. Assim, 
muitos pensadores e escritores cristãos tiveram, no 
mosteiro, a oportunidade de receber uma formação 
clássica (BOVOLIM, 2005, p. 54). 

 

 

E foi no monastério que Rosvita viveu e escreveu suas peças, 

isso explica o seu compromisso em propagar o cristianismo. 

 

Considerando que a canonisa Rosvita viveu parte de sua 
vida em um mosteiro beneditino, esse fato contribuiu para 
sua formação intelectual. Acreditamos que ela tenha 
estudado os escritos de Tertuliano, Santo Agostinho e 
Boécio, pois suas ideias parecem tê-la marcado 
profundamente, no entanto, podemos afirmar que a 
Vulgata, os Evangelhos Apócrifos e a Vida dos Santos a 
inspiraram (BOVOLIM, 2005, p. 54). 
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Conforme aponta Durkheim (2002), no século X, o ensino 

continua sendo ministrado nas igrejas e nos mosteiros, no 

entanto, não teria tido grandes avanços.  Apesar do autor afirmar 

que neste período não se destacou nenhum grande nome, Rosvita foi 

uma personagem muito importante para a educação de seu século. 

Deste modo, apresentaremos a seguir, o legado de Rosvita de 

Gandersheim para a historia da educação.  

 

 

As contribuições de Rosvita de Gandersheim para a educação do 

século X. 

 

De origem nobre, pertencente a dinastia Otoniana, Rosvita 

de Gandersheim (935 – 1002), foi uma personagem importante para a 

difusão da educação cristã no século X (BOVOLIM, 2005). Chefe de 

uma abadia, tanto ela quanto as monjas tinham como hábito os votos 

de castidade e obediência. 

 

Parece demostrado que en monasterio de Gandersheim, 
donde había tanto monjas como canonesas, Rosvita habría 
sido uma de estas ultimas. La diferencia estriba em que 
las canonesas hacian votos de castidade y obediência, 
pero no de pobreza, pudiendo siempre disponer de su 
patrimônio personal, aparte de que les era más fácil 
salir del claustro y relacionarse con el resto de la 
sociedade (en el caso de Rosvita, según parece, con la 
miesma Corte de los emperadores otónidas, con quienes el 
convento de Gandersheim tenia muy buenas relaciones) 
(LÓPEZ, 2003, p. 9). 

 

Segundo Bovolim (2005), Rosvita viveu no período de 

transição do Império Corolíngio para o sistema feudal, o modo 

como a família e a sociedade passou a se organizar exigia uma nova 

educação e novo comportamento.  

 

Com a desestruturação do Império Carolíngio, assistimos 
ao surgimento de um novo quadro social, o início das 
relações feudais. [...] a organização das famílias no 
interior dos feudos propiciava condições para o 
desenvolvimento de novas relações sociais, produzia 
laços de sentimentos mais afetivos, mudava hábitos, 
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valores e costumes que até então pareciam imutáveis. Em 
suma, alterou-se o modo de vida dos habitantes, que foram 
despertados para laços familiares mais intensos 
(BOVOLIM, 2005, p.20). 

 

Preocupada com a formação dos homens do seu tempo, ela 

recuperou autores da antiguidade e aborda temas considerados 

relevantes para o ensino e preservação dos bons costumes (López, 

2003). Ao selecionar as fontes que serviriam de inspiração para 

produção de suas obras, Rosvita tinha claro as suas finalidades. 

Conforme aponta Mendes (2011), as fontes sempre surgem com 

determinadas finalidades. 

 

É preciso lembrar também de algo óbvio, que, na prática, 
parece não sê-lo: as fontes não foram produzidas como 
fontes. Num primeiro momento, fizeram parte da história, 
foram produzidas para atender a determinadas 
finalidades; somos nós, estudiosos das questões 
relativas ao passado, que as transformamos em fontes de 
pesquisa. Os materiais, que transformamos em fontes e 
documentos, foram elaborados para diferentes 
finalidades e com motivações distintas. Uma lei emanada 
do Estado, um poema, um texto filosófico, um quadro ou uma 
escultura, uma peça de mobiliário ou vestuário, uma 
carta, uma reportagem, um depoimento, a descrição de uma 
localidade, de uma sociedade, de uma paisagem, tudo isso 
nasce como elemento da vida humana. Posteriormente, pela 
ação dos próprios homens, são convertidos em fontes 
(MENDES, 2011, p. 205-206). 

 

Assim como Rosvita contribuiu para a educação de seu tempo 

por meio de fontes e do estudo de séculos passados, David Hume 

(2015) também destaca a importância de estudar os antepassados 

para a melhor compreensão do presente. Apesar de serem autores de 

períodos distintos, é possível observar tal aproximação no que 

diz respeito ao tratamento que os autores concernem ao estudo 

histórico. 

 

O conhecimento dos períodos ancestrais de seu governo 
pode ser útil, principalmente por ensiná-la a ser 
vigilante em relação à constituição atual, pela 
comparação ou contraste com a daqueles tempos 
primordiais; e também curiosa, por mostra-lhe o remoto e 
no mais das vezes pálido e desfigurado original de suas 
bem-acabadas e nobres instituições, instruindo-a assim a 
respeito da considerável parcela de acidentes que se 
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combinaram com uma pequena dose de sabedoria e antevisão 
para erigir a complexa estrutura do mais perfeito dos 
governos (HUME, 2015, p. 131). 

 

 De acordo com Bovolim & Oliveira (2005), Rosvita de 

Gandersheim buscava direcionar a sociedade do século X, 

resgatando os valores cristãos que estavam desaparecendo. No 

mosteiro de Gandersheim ela escreveu peças teatrais, crônicas e 

poemas, suas obras tinham traços sensuais e agradáveis o que 

cativou muitos leitores. 

Segundo López (2003), Rosvita via no teatro uma ferramenta 

para propagar a fé cristã e os bons hábitos. O fato de viver em um 

mosteiro contribuiu para o desenvolvimento intelectual de 

Rosvita. De acordo com o autor, o mosteiro de Gandersheim foi 

fundamental na transmissão do saber, pois lá havia diversas obras 

de autores clássicos e literários considerados relevantes para a 

formação das mulheres nobres do século X.  

Conforme aponta Bovolim (2005, p.54) nos mosteiros 

concentravam-se importantes obras da antiguidade. 

 

As escolas monásticas, além de preservar obras da 
Antiguidade, transmitiram o pensamento cristão e 
tornaram-se importantes centros educativos. Assim, 
muitos pensadores e escritores cristãos tiveram, no 
mosteiro, a oportunidade de receber uma formação 
clássica. Considerando que a canonisa Rosvita viveu 
parte de sua vida em um mosteiro beneditino, esse fato 
contribuiu para sua formação intelectual. Acreditamos 
que ela tenha estudado os escritos de Tertuliano, Santo 
Agostinho e Boécio, pois suas ideias parecem tê-la 
marcado profundamente, no entanto, podemos afirmar que a 
Vulgata, os Evangelhos Apócrifos e a Vida dos Santos a 
inspiraram. 

  

Rosvita, como educadora e cristã, preocupava-se em ensinar 

as jovens e as religiosas do seu convento aquilo que considerava 

importante para as mulheres de seu tempo. Por presenciar o 

momento de uma nova realidade para as mulheres, Rosvita de 

Gandersheim tinha um pensamento superior em relação à educação 

que as mulheres de sua época deveriam receber. 
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Segundo Guizot (1907), o sistema feudal contribuiu para o 

progresso feminino, pois por meio dele as mulheres passaram a 

ocupar funções importantes de administração dos feudos e 

tornaram-se responsáveis pela educação dos filhos e, no caso de 

religiosas, eram as administradoras dos mosteiros femininos.  

 

Não foi por ventura nas famílias feudais que se 
desenvolveu finalmente a importância da mulher. Em todas 
as sociedades antigas, e não falo só daquelas em que não 
existia o espirito de família, mas também daquelas em que 
ele dominava, na vida patriarcal, por exemplo, as 
mulheres estavam longe de ocupar o lugar que vieram a ter 
na Europa, debaixo do regime feudal. Esta mudança, este 
progresso na sua situação deve-se sobretudo ao 
desenvolvimento, a preponderância necessária dos 
costumes domésticos no feudalismo (GUIZOT, 1907, p. 
128). 

 

 Devido as novas funções que as mulheres passaram a exercer, 

Rosvita propõe uma ampla educação. Dentre os conteúdos 

ministrados ela considerou a matemática um elemento importante 

para uma formação completa da mulher, além da transmissão dos 

valores morais e religiosos presentes em seu tempo. 

 

Hay que imaginarse el conobio de Gandersheim como un 
espacio cultural de primer orden, alumbrado a todas horas 
por el poderoso ideal intelectual, con su cultivo 
anímico, espiritual, mental, con una armonización de 
vida oratoria y contemplativa, de amor al prójimo y 
trabajo social dedicado a los demás (aunque, no nos 
engañemos, también debemos considerar la explotación, 
por parte de las religiosas de Gandersheim, de los 
campesinos súbditos de sus posesiones feudales), todo 
ello combinado con el estúdio ininterrompido y la lectura 
y relectura de los clásicos, de aquellos autores, tanto 
paganos como cristianos, en cuya obra se hallaba 
encerrado todo el saber de los tempos pasados. Y también 
hay que tener em cuenta los intercambios literarios, 
epistolares o incluso parrafadas y largas disquisiciones 
lógicas o filosóficas, con los intelectuales laicos de la 
época (LÓPEZ, 2003, p.14). 

 

Segundo López, é neste ambiente que vivia Rosvita e, pelo 

fato dela ser canonisa, desfrutava de uma ampla formação 

intelectual podendo, inclusive, adquirir os livros que desejasse 

além de ter livre acesso ao mosteiro. Devido os privilégios como 
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canonisa, Rosvita tinha acesso a diversos autores, inclusive os 

considerados pagãos como Plauto e Terêncio (López, 2003). 

Por ter acesso a essas leituras pagãs consideradas 

perniciosas, Rosvita preocupava-se com as jovens e religiosas de 

seu mosteiro. Ela temia que as jovens fossem influenciadas e 

desvirtuadas por este modelo de literatura. Com isto, Rosvita 

então produz obras adaptadas com traços sensuais e agradáveis, no 

entanto fundamentada no ensino religioso. 

 

Escribe rosvita sus dramas para alejar o cierto público 
de la tentación de leer las obras sensuales y agradables 
del pagano Terencio. Este hecho debiera alejar nuestra 
mente de la pretensión de ver una obra dedicada 
fundamentalmente a las religiosas de su convento, y de 
una lectura claustral o de refectorio, por cuanto es 
dificil imaginarse a unas santas hermanas abandonando 
los libros sacros y lanzandose al descubrimiento de las 
delicias teatrales terencianas (LÓPEZ, 2003, p. 15). 

 

É, por meio desta proposta pedagógica, a união do religioso 

com o pagão, que Rosvita cativa diversos leitores, apresentando 

para a sociedade do século X um cristianismo diferente e 

inovador.   

 

Considerações Finais 

 

Observamos, neste estudo, em nível de iniciação científica, 

que os escritos de Rosvita de Gandersheim foram fundamentais para 

orientar a sociedade do século X, que estava em processo de 

transformação. Estudar sua obra nos fez refletir sobre a 

importância do mosteiro para a formação do novo homem e o modo 

como Rosvita contribuiu para a educação do século décimo, 

apropriando-se do teatro como uma ferramenta pedagógica para 

ensinar. Deste modo concluímos esta investigação, destacando a 

importância do estudo  do Medievo para a compreensão da formação do 

homem contemporâneo, na medida em que consideramos a história como 

ciência dos homens no tempo. 
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