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Prefácio 
 

Passados pouco mais de seis meses da realização do I Encontro Nacional do 

Vivarium: olhares sobre a Antiguidade e Medievo, temos a oportunidade de 

apresentar o resultado das pesquisas e reflexões amadurecidas durante o congresso, 

expondo-as agora no formato eletrônico destes Anais. 

O principal objetivo deste I Encontro foi promover o intercâmbio dos diversos 

núcleos de pesquisa que hoje compõe a rede de Laboratórios de Estudo da 

Antiguidade e Medievo, os quais desde 2009 buscam fortalecer a pesquisa, o ensino e 

a extensão na área da História Antiga e Medieval fora do eixo Universitário Sudeste-

Sul do Brasil. Apresentando-se nacionalmente com essa proposta de descentralização 

dos Estudos em História Antiga e Medieval, as ações do Vivarium tem ajudado a 

fortalecer a profissionalização dos estudos nessas áreas, consideradas ainda 

periféricas na Universidade Brasileira, bem como tem colaborado significativamente 

para situar a produção historiográfica brasileira em diálogo direto com os centros 

produtores europeus e latino-americanos.  

Nessa centelha, os textos aqui reunidos dimensionam a natureza e a 

heterogeneidade da nossa contribuição para o desenvolvimento das investigação 

científica sobre a Antiguidade e o Medievo. A partir da apresentação dos resultados 

parciais e integrais de pesquisas sobre as sociedades egípcia, romana e grega, nos 

deparamos com abordagens sobre o desenvolvimento econômico, religioso, político e 

artístico dessas sociedades da Antiguidade, as quais apresentam uma profunda análise 

de documentação primária, utilizando-se de gêneros distintos como iconografia, 

correspondência, crônicas e até mesmo os testemunhos arqueológicos. No que tange 

aos enfoques teórico-metodológicos, é preciso ressaltar a originalidade das 

abordagens que além de se pautarem na problematização das fontes, não se eximem 

de estabelecer uma crítica à historiografia dos temas. 

Nos textos que apresentam os resultados da investigação sobre a Idade Média 

encontramos a mesma diferença essencial de abordagens metodológicas e temáticas, 

as quais adicionam-se um número crescente de pesquisas sobre a apropriação 

contemporânea das reminiscências medievais, seja nos suportes literário, 

cinematográfico, televisivo ou do entretenimento eletrônico. Um novo nicho de 

investigação que se torna cada vez mais fundamental, justamente por ver a 

medievalidade como um produto historiográfico, sujeito às intempéries de modismos 



teórico-metodológicos e às pré-concepções político-culturais de seus contextos de 

investigação. 

Justamente por não partilharmos de uma ascendência Antiga e Medieval, ao 

menos não de forma legitimamente reconhecida como é o caso da historiografia 

europeia, a publicação desses Anais Eletrônicos apontam para o amadurecimento do 

Vivarium em pelo menos dois níveis: primeiramente, enquanto laboratório de 

pesquisa e produção científica acadêmica sobre a Antiguidade e Idade Média; em 

segundo lugar, enquanto espaço de reunião interinstitucional de pesquisadores 

dedicados à investigação da história e da historiografia desses períodos e sociedades 

tão recuados no tempo. Se primar pela qualidade das pesquisas que produz é o maior 

objetivo do Vivarium, estes Anais Eletrônicos são a materialização do tipo de 

contribuição que o laboratório está disposto a dar. 

 

Profª Drª Cláudia Bovo (UFTM) 

  



Apresentação 
 
 O I  Encontro Nacional Vivarium: olhares sobre a Antiguidade e 

o Medievo, realizado em 1, 2 e 3 de outubro de 2013, foi parte das atividades do 

Vivarium: Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo. Este laboratório 

foi fundado em 2009 para a integração e promoção de pesquisas acadêmicas 

sobre a História da Antiguidade e da Idade Média Ocidental. Inicialmente sediado 

na Universidade Federal do Mato Grosso, foi constituído pela reunião de 

professores, pesquisadores e discentes de graduação e pós-graduação de 

diversas instituições de ensino superior.  Ao completar três anos de existência, o 

VIVARIUM expandiu-se e, em 2012-2013, passou a ser constituído por três 

núcleos de pesquisa, funcionando de formas independentes, mas profundamente 

solidárias, e sem seguir uma lógica centro-periferia: trata-se do Núcleo Centro-

Oeste, sediado na Universidade Federal de Mato Grosso, o Núcleo Nordeste, 

composto por docentes e discentes da Universidade Federal da Bahia, 

Universidade Federal de Alagoas e Universidade Federal de Sergipe, e o Núcleo 

Sudeste, composto por pesquisadores da UFTM.  

 Assim, juntamente com outras atividades dos núcleos, I Encontro 

Nacional Vivarium possuiu diversos objetivos. Entre eles, temos: a) contribuir 

para o desenvolvimento dos estudos sobre a Antiguidade e o Medievo no Brasil, 

como um todo, e nas regiões do Centro-Oeste, Nordeste, e Sudeste, em particular; 

b) integrar os diversos centros universitários, incentivando o diálogo crítico e o 

auxílio mútuo em termos acadêmicos; c) contribuir para a introdução e 

consolidação de eventos nas regiões citadas, colaborando para a 

descentralização dos estudos sobre o mundo antigo e medieval, os quais estão 

ainda concentrados nas regiões sul e no eixo Rio-São Paulo; d) construir redes de 

solidariedade e apoio entre diversas instituições acadêmicas consolidadas e não 

consolidadas; e) discutir o estatuto teórico-metodológico e epistemológico dos 

campos da História, Artes, Filosofia e Letras, sobretudo nas suas relações com os 

estudos sobre a Antiguidade e o Medievo; f) incentivar a interdisciplinaridade 

entre as citadas áreas de conhecimento; g) reconhecer e analisar criticamente as 

contribuições dos estudos sobre a Antiguidade e o Medievo para variadas 

temporalidades e sociedades, incluindo as contemporâneas e extemporâneas; h) 

divulgar a produção nacional e internacional, contribuindo para a sugestão de 



temas, abordagens e perspectivas teóricas, metodologias  e soluções científicas 

sobre problemáticas geradas por tais estudos; i) desenvolver a comparação entre 

diversos campos de conhecimentos e as variadas formas de fenômenos sócio-

políticos, econômicos, culturais, linguísticos, religiosos etc. das sociedades 

antigas e medievais, não somente em si mesmas, vistas em seus próprios termos, 

mas também nas suas relações com outras temporalidades e sociedades; j) 

discutir a articulação efetiva dos campos da pesquisa, ensino e extensão; l) 

(des)regionalizar a produção acadêmica sobre as referidas áreas, ou seja, 

contribuir para a afirmação das identidades regionais dos núcleos universitários 

das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, sem deixar de criar espaços mais 

amplos de apoios e trocas com outros centros já consolidados das regiões 

Sudeste e Sul. 

 Levando tudo isso em conta, o I Encontro Nacional Vivarium: olhares 

sobre a Antiguidade e o Medievo foi, em um só tempo, uma continuidade dos 

eventos realizados e apoiados pelo Vivarium,  mas, sem dúvida, também foi um 

esforço de criar uma nova lógica institucional aberta aos apoios mútuos entre 

diversas Instituições de Ensino Superior capazes as viabilizar as trocas de 

experiências nos campos da pesquisa, ensino e extensão. Nesse sentido, esse 

evento tornou-se o primeiro a dar identidade própria ao Laboratório, ajudando a 

efetivar os objetivos citados anteriormente. Ele contou com diversas atividades e 

seções. Durante os três dias de evento, foram ministradas comunicações e 

minicursos, bem como conferências em mesas redondas e palestras individuais. 

Neste livro, gostaríamos de disponibilizar ao público leitor uma parte do que fora 

produzido durante o evento.  

Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima 

Profª Drª Marina Regis Cavicchioli 

Prof. Dr. Márcio Ricardo Coelho Muniz 
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A “INVENÇÃO” DA MORTE NA IDADE MÉDIA: 

CONSIDERAÇÕES DE UMA PESQUISA EM 

DESENVOLVIMENTO 

 

Airles Almeida dos Santos
1
 

 
Resumo: Este trabalho procura esboçar as propostas de uma pesquisa, em fase inicial, acerca 

de  o fenômeno da morte na Idade Média. O objetivo é que essa pesquisa resulte na nossa 

monografia de conclusão de curso de graduação em História pela Universidade Federal de 

Sergipe. No geral, temos nos proposto a analisar e compreender de que maneira a constituição 

de práticas relacionadas à morte no medievo é reflexo característico de uma sociedade forjada 

pelo discurso da Igreja, responsável pela manutenção de uma mentalidade referente ao tema. 

Nesta comunicação, não daremos respostas conclusivas, contudo, buscaremos entender como 

os tratamentos oficiais e extraoficiais coexistem no período medieval. 

 

Palavras-chave: Morte; Idade Média; Mentalidades.   

 

 

1. Introdução 

No segundo semestre do ano de 2013, demos início a uma pesquisa  

acerca de o fenômeno da morte na Idade Média com o objetivo de que a ela  

resulte na nossa monografia de conclusão de curso de graduação em História 

pela Universidade Federal de Sergipe, sob orientação do prof. Dr. Bruno 

Gonçalves Alvaro, no âmbito do Laboratório de Estudos da Antiguidade e do 

Medievo (Vivarium – Núcleo Nordeste).
2
 No nosso trabalho, grosso modo, 

buscamos analisar e compreender de que maneira a constituição de práticas 

                                                 
1
 Graduanda em História pela Universidade Federal de Sergipe. Integrante do Vivarium (Núcleo Nordeste). 

2
 O Laboratório de Estudos da Antiguidade e do Medievo (Vivarium) tem como principal iniciativa proporcionar 

a consolidação da pesquisa acadêmica de História Antiga e Medieval. O Vivarium (UFS) é parte integrante de 

uma rede vinculada a três núcleos de pesquisa sobre a Antiguidade e o Medievo, o Núcleo Nordeste – composto, 

além da UFS, pela UFBA e UFAL; o Núcleo Centro-Oeste – composto pela UFMT e o Núcleo Sudeste – 

composto pela UFTM. 
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relacionadas à morte no medievo foi reflexo característico de uma sociedade 

forjada pelo discurso da Igreja – responsável pela manutenção de uma 

mentalidade referente ao tema – como também buscamos entender como os 

tratamentos oficiais e extraoficiais coexistiram no período medieval.
 

Sabemos que o estudo da morte é frequente, seja em qualquer período da 

história e em qualquer lugar. No entanto, nos reservaremos inicialmente à 

análise e compreensão de que maneira a constituição de práticas da cristandade 

relacionadas à morte, no citado período, são tratados pela historiografia. 

Entendemos por práticas todo um complexo de gestos e ritos que acompanham a 

morte, o que Michel Vovelle (1996, p. 13-14) chama de “morte vivida” – a 

função dos padres diante de um moribundo, o tratamento com o corpo do 

falecido, o guarda-roupa mortuário, o cortejo, os locais de sepultamento, a 

preocupação com a elaboração de testamentos e o conteúdo destes. Assim, 

pretenderemos entender como a instituição “dominante” da Idade Média 

consegue “inventar” ou recriar a partir de modos antigos o tipo ideal de morte e 

projetá-lo no imaginário das pessoas. 

 Quando nos interessamos por tal tema tivemos o primeiro contato com o 

trabalho de Ph. Ariès, História da Morte no Ocidente: da Idade Média aos 

nossos dias, 2003. Portanto é a partir deste historiador que começaremos a 

estabelecer as primeiras bases de nosso conhecimento sobre o assunto. O 

primeiro passo que daremos é perceber as transformações sofridas pela morte ao 

longo do tempo para melhor nos situarmos e em seguida promover um diálogo 

com outros historiadores. A produção historiográfica mais abundante sobre o 

assunto é de origem francesa. Debruçar-nos-emos inicialmente sobre esses 

escritos, que servirão de subsídios para o entendimento mais geral sobre a 
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temática e depois da seleção documental de testamentos, inventários post 

mortem, livros sinodais e cartas eclesiásticas com o intuito entender essa 

preocupação com os mortos sob o olhar de longa duração. São esses documentos 

que servirão de base para a formulação de nossas hipóteses e para relacionar 

essas representações a uma estrutura mental usada como instrumento de poder 

por parte da Igreja Medieval. 

 Apesar de tentar relacionar as práticas funéreas à concepção de morte e 

identificar a elaboração da imagem da morte como forma de manutenção de 

poder por parte da Igreja, não nos interessa nessa pesquisa buscar a criação e 

imposição de um simbolismo universal, mas, sim, contrapor a sistemas 

periféricos, resultado da própria dinâmica do período, inicialmente o século 

XIII, por representar a efetiva institucionalização da Igreja Medieval e a 

expansão de seus domínios, tanto material quanto espiritual e pela abundância 

documental em se comparando a épocas anteriores. 

Com essa pesquisa, um longo trabalho a ser desenvolvido, gostaríamos de 

fornecer aos leitores a possibilidade de se compreender assuntos de natureza 

subjetiva e inconsciente, visto que o meio material por si só não é suficiente para 

colocar os homens em seu devido lugar de protagonistas na história. Nesta 

comunicação não daremos respostas conclusivas porque temos consciência de 

que ainda temos um caminho longo a percorrer, no sentido de fundamentar 

melhor nossas argumentações. 

 

 As mentalidades e a morte 

 Trataremos da morte na Idade Média como um estudo em História das 

Mentalidades, seguindo o caminho dos historiadores annalistes, como, também, 
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de outros vinculados a outras “escolas” historiográficas, para promover um 

debate significativo a fim de eliminar a ambiguidade que o termo possa 

transmitir. Sabemos o quanto essa maneira de conceber as práticas culturais se 

tornou popular na França ou até mesmo fora dela e como seu significado evoluiu 

ao longo do tempo. Mas sua definição está longe de ser completamente aceita. 

Por isso devemos saber muito bem por onde andamos.   

 O historiador das mentalidades possui uma área de interesse muito bem 

delimitada: interessa-se pela cultura, pelos gestos, atitudes, comportamentos, as 

representações inconscientes que povoam o imaginário coletivo em períodos de 

longa duração, o que remete às resistências. Porém, engana-se quem pensa que o 

historiador das mentalidades só se interessa pela “inércia das estruturas 

mentais”. Ele mesmo tem consciência das mudanças, por mais lentas que sejam, 

do seu objeto de estudo e também se interessa por elas. Engana-se também quem 

pensa que a história das mentalidades renega os indivíduos. Como mostrou Le 

Goff, “situa-se no ponto de junção do individual e do coletivo, do longo tempo e 

do quotidiano, do inconsciente e do intencional, do estrutural e do conjuntural, 

do marginal e do geral” (1976, p. 71). No entanto, essa perspectiva 

historiográfica foi alvo de severas críticas, por possuir durante um longo tempo 

“um caráter no mínimo vago” (VOVELLE, 1991, p. 15). Outra questão que 

provocou severos debates foi sobre a existência ou não de uma mentalidade de 

“classes”. Nesse sentido, as críticas recaíram muito mais sobre os primeiros 

annalistes – que permanecia ao nível das elites, com L. Febvre (Rabelais) e o 

próprio Le Goff –, um problema que a nova historiografia das mentalidades 

procurou resolver.  

   Podemos dizer também que a abordagem que adotamos recai no campo 
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do Cultural, por tentar compreender os ritos e sua simbologia para seus 

praticantes, ou seja, uma análise das culturas e das práticas culturais, aos moldes 

dos etnólogos. 

No que diz respeito a questões de natureza metodológica, procuraremos 

conciliar dois métodos de abordagem: um qualitativo, intuitivo e geral, proposto 

por Ph. Ariès para compreender “a expressão inconsciente de uma sensibilidade 

coletiva” (2003, p. 21.) e outro quantitativo, modelo dado por Vovelle, que a 

partir de uma análise serial de documentos homogêneos “confia em indicadores 

para atingir as massas em suas atitudes profundas” (1991, p. 29) Pretenderemos , 

então, a partir da seleção de testamentos, inventários post mortem, livros 

sinodais e cartas eclesiásticas, entender essa preocupação com a morte na Idade 

Média, sob o olhar de longa duração. São esses documentos (grande parte 

digitalizados), a análise da historiografia e das discussões teóricas sobre a 

temática que servirão de base para a formulação de nossas hipóteses e para 

chegarmos a nossas conclusões.  

 

A morte: manutenção e contestação da ordem 

Sabemos bem da influência exercida pela instituição eclesiástica ao longo 

do medievo. Ao analisarmos o imaginário com relação à morte, percebemos de 

que maneira essa influência pode ser sentida: as práticas fúnebres ministradas 

pelos padres e pelos monges ao mesmo tempo em que afirmavam sua função de 

verdadeiros e legítimos mediadores entre este mundo e o além significavam o 

reforço de suas respectivas paróquias/ordens. Com isso chegaremos a uma ideia 

preliminar: a criação e manutenção de ritos referentes ao assunto eram um meio 

de dominação da Igreja com relação aos fiéis, por meio da qual se criou uma 
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estrutura mental usada como instrumento de poder por parte da Igreja Medieval. 

A criação do sistema de sufrágios, como a celebração de missas, preces, doações 

e todo um ofício funerário tornou-se uma das funções mais importantes dos 

padres na Idade Média Central, quando  a liturgia dos mortos tinha , dentre 

outras funções, a de edificação de um modo cristão de proceder com os mortos e 

moribundos. A criação da Festa dos Mortos e o reforço da liturgia funerária, na 

qual  tanto o clero regular quanto o secular eram os legítimos mediadores 

contribuiu para reforçar essa mentalidade dominadora. Dessa forma, os mortos 

representavam a engrenagem da estrutura material e espiritual da instituição 

eclesiástica e “expressam o enquadramento da sociedade leiga em redes 

simbólicas controladas pela Igreja” (SCHMITT, 1999, p. 85), afinal de contas é 

a proveito deles que a instituição é beneficiada. Oexle chega a falar, inclusive, 

de projeção do mundo dos mortos na vida dos vivos (1996, p. 28). Esse 

enquadramento é atestado pela divisão social igualmente imposta pela Igreja. 

Como salientou Philippe Ariès, a morte medieval apresenta-se de maneira 

domesticada, “é esperada no leito (...), é uma cerimônia pública e organizada” 

(2003, p. 34.), característica mesma de culturas pré-cristãs, mas que a 

cristandade medieval, com seu aparato ideológico, esforçou-se por fazer 

prevalecer.  Mas, como já foi dito anteriormente, não se trata nesta pesquisa da 

busca de uma simbologia universal. O status de instituição dominante da Idade 

Média que consegue “inventar” ou recriar a partir de modos antigos o tipo ideal 

de morte e projetá-lo no imaginário das pessoas encontra aqui uma contestação. 

Apesar da instituição de práticas que se encontravam sobre o monopólio  das 

autoridades eclesiásticas, muitos outros ritos conseguiam se sobrepor às formas 

de tratamento oficiais, principalmente nos lugares onde o cristianismo demorou 
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a chegar  ou sofreu uma resistência mais anunciada. A atribuição errônea que 

mais ocorre é tratar a Igreja à época como algo hegemônico e homogêneo. Se 

assim fosse não haveria brechas para a existência de práticas diferentes e até 

mesmo combatidas por ela. Podemos dizer, também, que no interior da própria  

ecclesia não havia consenso sobre qual a melhor maneira de proceder com os 

enfermos e defuntos. É o caso da intervenção dos monges na vida espiritual da 

paróquia, de competência até o século XI dos padres, o que provocou vivas 

reações (AVRIL, 1996, p. 92-93) 
3
. 

 Ainda com relação à suposta hegemonia da Igreja sobre a ritualização 

funerária, Michel Vovelle salientou em A História dos Homens no Espelho da 

Morte que  

a morte aparece como um reflexo de uma sociedade, mas um reflexo 

ambíguo. A imagem de um além maquiavélico, invenção dos 

poderosos para assegurara a docilidade dos humildes (...) é uma 

tradução pobre, que poderá parecer contraditória. Há contrassistemas 

que se apoiam na morte para inverter simbolicamente a hierarquia dos 

poderes (1996, p 25). 
 

É esse o nosso segundo objetivo: compreender esses contrassistemas 

como resultado da própria dinâmica do período. 

 

Conclusão 

No geral, temos nos proposto a analisar e compreender de que maneira a 

constituição de práticas relacionadas à morte no medievo foi reflexo 

característico de uma sociedade forjada pelo discurso da Igreja, responsável pela 

                                                 
3
 Segundo o autor, a partir da Idade Média Central as ordens monásticas começaram a ministrar a extrema-

unção, a confissão e a comunhão aos enfermos que até então era de competência do clero secular. Esses 

“desvios” passaram a ser duramente criticados, mas ao mesmo tempo reforçavam a liturgia dos mortos e as 

instituições monásticas. 
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manutenção de uma mentalidade referente ao tema. E buscaremos, no decorrer 

desta pesquisa monográfica, entender como os tratamentos oficiais e 

extraoficiais coexistiram no período medieval, analisados sob o olhar de longa 

duração e a partir da história das mentalidades.  
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Abstract: This paper seeks to outline the proposals for research in early stage and that 

revolves around the phenomenon of death in the Middle Ages. The goal is that the same result 

in our monograph conclusion undergraduate degree in History from the Federal University of 

Sergipe. Overall, we have proposed us to analyze and understand how the constitution-related 

death in medieval practices is characteristic reflection of a society forged by the discourse of 

the Church, responsible for maintaining a mindset on the subject. In this communication we 

will not give conclusive answers, however, seek to understand how official and unofficial 

treatments coexist in the medieval period.  

 

Keywords: Death; Middle Ages; Mentalities. 
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A TERRA MÉDIA E O MEDIEVO IMAGINADO POR 

TOLKIEN 

 

Andrey Augusto Ribeiro dos Santos
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Resumo: O presente trabalho tem como intenção expor os passos iniciais da minha pesquisa 

monográfica na qual pretendo estudar os aspectos medievais presentes nas obras do autor 

inglês John Ronald Reuel Tolkien. Devido à força que estas possuem frente ao grande 

público, considero que são objetos válidos de estudo das representações da Idade Média no 

mundo contemporâneo. Assim, demonstrarei questionamentos e avanços na pesquisa até o 

momento, expondo como o autor, um homem do século XX, utilizou o Medievo como meio 

de fuga da realidade de sua época.  

Palavras-chave: Idade Média e Contemporaneidade; Literatura e História; J.R.R. Tolkien. 

 

Introdução 

A Idade Média é um período histórico ainda hoje, pelo menos frente ao 

grande público, muito representado pelos dois clichês comumente associados a 

esta época e que especialistas na área tem provado há muito tempo não serem 

verdadeiros. Por um lado, a imagem de Idade Média violenta e sombria, por 

outro a utópica criada pelo romantismo no século XIX (ALVARO, B.G.; 

PRATA, R.C., 2012, p.10). 

A alcunha de Idade das Trevas, construída pelo Renascentismo e 

difundida pelo Iluminismo, passa a imagem de um Medievo de atraso, 

escuridão, violência e dominação religiosa. Podemos atestar esta visão, por 

exemplo, quando alguém taxa alguma atitude ultrapassada ou violenta como 

                                                           
1
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medieval. Outra representação associada a este período foi a difundida pelos 

românticos do século XIX. Aquela de uma Idade Média utópica, povoada por 

cavaleiros de honra inabalável em armaduras reluzentes, belos bosques e 

donzelas inocentes e apaixonadas.  

É justamente a essas duas construções que os meios de entretenimento 

muito frequentemente recorrerão, conseguindo, na maioria das vezes, uma fonte 

rentável de lucro. Desta maneira, mesmo com os pesquisadores tentando mostrar 

que o Medievo não foi o que é representado nestes dois clichês apresentados 

acima, esta é a Idade Média que costumamos ver em filmes, músicas, séries de 

TV, jogos e livros de sucesso que tratam sobre o tema e que são direcionados 

para o grande público. Entre os produtos de sucesso em destaque no momento, 

um dos que mais chama atenção, é o conjunto de obras que narra a estória da 

Terra Média.  

Escrita pelo autor John Ronald Reuel Tolkien, ou J.R.R. Tolkien, esta 

narrativa épica, cujos tons nos remetem ao Medievo, tem em O Senhor dos 

Anéis a sua mais conhecida série. Sua adaptação ao cinema em uma trilogia de 

filmes dirigida por Peter Jackson foi um grande sucesso chegando a igualar o 

número de Oscar de grandes clássicos do cinema mundial, como Titanic. A obra 

chama a atenção por estar em alta desde o lançamento dos livros, há quase 60 

anos, e por ter reunido uma grande legião de fãs pelo mundo todo.  

Devido à amplitude do seu sucesso, ela tem grande influência em outros 

ramos de entretenimento, além de um grande apelo perante o público. Exemplo 

disto foi o lançamento, em 2012, de O Hobbit – Uma Jornada Inesperada, 

primeiro filme de uma trilogia que adaptará mais uma obra de Tolkien e que 

teve grande impacto junto ao público antes e depois da sua estreia. Mais uma 

vez, a Terra Média encontra-se nas pautas do momento e observamos, por sua 



Andrey Augusto Ribeiro dos Santos 

21 

 

vez, novamente a possibilidade de inferir-se que, também, nesta obra tolkiana, a 

Idade Média serve como pano de fundo para sua construção, unida a várias 

outras influências advindas principalmente da grande carga de conhecimentos 

intelectuais e da religião de seu autor. 

Levando em consideração toda uma reconhecível aproximação 

representativa do mundo medieval nestas obras e o seu sucesso, é que pensei em 

iniciar esta pesquisa sobre como ela revela o modo que um homem do séc. XX, 

conhecido também como o Século Sombrio (SILVA, 2004, p. 1), lida com o 

Medievo. Para isso é preciso, antes de tudo, que estudemos a vida do autor dos 

livros para que possamos, assim, começar a tentar definir o motivo ou motivos 

de sua escolha por uma ambientação medieval nas suas obras. 

 

A vida de Tolkien 

Segundo Michael White, na obra intitulada J.R.R. Tolkien, o senhor da 

fantasia, John Ronald Reuel Tolkien nasceu na cidade de Bloemfontein, África 

do Sul, em 1892. Seu pai, Arthur Reuel Tolkien, trabalhava para o Lloyds Bank, 

e atraído pelas riquezas minerais sul-africanas conseguiu ser transferido para 

este país, onde veio a se casar com Mabel Suffield. Porém, Arthur Tolkien 

contrai a febre reumática, que agravada pelo clima sul-africano o leva a óbito em 

1895, deixando os dois filhos com poucas recordações dele e fazendo com que a 

família tivesse de voltar a morar definitivamente na Inglaterra numa má situação 

financeira. 

Assim, os Tolkien vão morar numa casa de campo em Sarehole. Essa 

região deixa uma boa lembrança marcante no escritor, que se expressa em suas 

obras nas verdes e pacíficas paisagens do Condado. Devido à morte de sua mãe, 

por conta de diabetes, que ainda era considerada incurável, em 1904 ele teve sua 



Andrey Augusto Ribeiro dos Santos 

22 

 

educação confiada ao padre Francis Xavier Morgan, que zelará pelos seus 

estudos, levando-o a ingressar na Universidade de Oxford, inicialmente 

estudando Antiguidade clássica, porém, seu interesse e aptidão em filologia o 

levaram ao curso de Letras e Literatura inglesas, no qual achou sua vocação, 

graduando-se em 1915 com um First, nota mais alta do exame.   

Quando estoura a Primeira Guerra Mundial, Tolkien se alista só após sua 

conclusão de graduação, incorporando-se ao 11º batalhão do Lancashire 

Fusiliers, como segundo-tenente. Participou na batalha do Somme, na França, 

em 1916, que ficou conhecida pelo grande desperdício de vidas, devido a um 

erro de estratégia que submeteu os soldados a sofrimentos como o descrito por 

um combatente que também lutou na mesma batalha: 

 

A mesma velha trincheira, a mesma paisagem, 

Os mesmos ratos, crescendo como mato, 

Os mesmos abrigos, nada de novo, 

Os mesmos e velhos cheiros, tudo na mesma, 

Os mesmos cadáveres no front, 

A mesma metralha, das duas às quatro, 

Como sempre cavando, como sempre caçando, 

A mesma velha guerra dos diabos  

(MARQUES, BERUTTI e FARIA, 1990 apud MOTTA, 2005, p.243). 
 

Ao contrair Tifo, uma doença transmitida pelos piolhos que 

costumeiramente dividiam as trincheiras com os soldados, Tolkien teve de 

retornar à Inglaterra, onde passa mais de dezoito meses, praticamente todo o 

resto do período de guerra, entre melhoras e recaídas da doença.   

Nessa época, começam a germinar as primeiras sementes de O 

Silmarillion, obra que encarna o desejo de Tolkien de criar uma mitologia 

inglesa, que para ele “...não tinha um conjunto significativo de lendas escritas 

que formassem uma mitologia completa”
 

(WHITE, 2013, p.82), baseada 
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principalmente em mitos nórdicos e valores cristãos. Mais um trauma da guerra 

é a perda de seus amigos de infância, Rob Gilson e G. B. Smith, companheiros e 

co-fundadores do Tea Club and Barrovian Society, clube de leitura da época 

colegial de Tolkien. Eles perecem na guerra deixando apenas Cristopher 

Wiseman e Tolkien como remanescentes. Com o fim do conflito, depois de 

trabalhar como linguista no The New English Dictionary e como professor no 

Departamento de Letras da Universidade de Leeds, consegue a cadeira de Inglês 

Antigo em Oxford, já em 1925.  

Tolkien se mostrou um exímio professor, criando uma boa reputação na 

Universidade, e participou de alguns grupos de leitura que teriam grande 

influência nas suas obras. Inicialmente o The Coalbiters, que tratava sobre as 

sagas islandesas, e depois The Inklings, que segundo as paredes do pub favorito 

onde o grupo se encontrava, “...reuniam-se aqui para beber cerveja e discutir, 

entre outras coisas, os livros que estavam escrevendo”
 
(WHITE, 2013, p. 124). 

Foi nessas reuniões, onde ele e outros acadêmicos compartilhavam e discutiam 

suas obras, que trabalhou sua habilidade como contista, foi nesse período que 

começou a tecer O Hobbit e O Senhor dos Anéis, que viriam a se tornar suas 

duas principais obras. 

O Hobbit foi o livro que lançou Tolkien ao sucesso. A ideia para 

escrever a estória nasceu de uma anotação feita durante uma correção de provas, 

que dizia “...num buraco no chão vivia um hobbit”
 
e depois foi desenvolvida na 

forma de contos noturnos para seus filhos (WHITE, 2013, p. 21). Foi publicado 

em Londres, no ano de 1937, e nos EUA, em 1938, tendo sucessivas edições. A 

obra fez tanto sucesso nos dois países que a editora pediu mais escritos sobre 

hobbits, Tolkien ofereceu O Silmarillion e outros materiais que ele já tinha, 

porém, não eram o que a editora queria. Assim ele se compromete a preparar 
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uma nova estória, à qual dedicou treze anos da sua vida e que nomeou como O 

Senhor dos Anéis. 

Ele a escreveu principalmente durante os anos da Segunda Guerra 

Mundial, com sucessivos períodos de pausas e aceleramentos na escrita. Devido 

ao seu excessivo perfeccionismo, a narrativa só foi concluída em 1949. Após ter 

sérios problemas quanto à viabilidade de lançamento, o grande impasse era o 

desejo teimoso de Tolkien para que o lançamento fosse feito junto a O 

Silmarillion e sem a divisão do livro que possuía mais de meio milhão de 

palavras, o que era uma jogada muito cara e perigosa para qualquer editora da 

época. Com o passar do tempo, ele teve que reconsiderar sua posição e ceder, 

lançando a obra em três volumes entre 1954 e 1955, que foram muito bem 

recebidos pelo público.  

Em 1968, com a chegada conturbada do livro aos EUA, O Senhor dos 

Anéis já tinha mais de três milhões de exemplares vendidos e a vida de Tolkien 

havia mudado bruscamente devido ao sucesso. Uma enxurrada de cartas de fãs 

invadia sua casa frequentemente, ele recebia ligações de pessoas no meio da 

madrugada que não levavam em conta a diferença de fuso horário. Em um 

episódio estranho, alguns fãs chegaram até a acampar no gramado em frente a 

sua casa na esperança de vê-lo (WHITE, 2013, p. 208). O professor ficou muito 

feliz com o carinho dos fãs, mas começou a se sentir desconfortável com esse 

assédio e optou por mudar de endereço e tirar seu número da agenda telefônica. 

Após o sucesso dos primeiros lançamentos, foi-lhe possibilitada a 

publicação de O Silmarillion, porém, seu exagerado perfeccionismo e o 

desânimo causado tanto pelo envelhecimento quanto pela morte de sua esposa, 

Edith Tolkien, falecida em 1971, o levaram a não concluí-lo antes da sua morte, 

em 1973, aos 81 anos de idade. Seu filho mais novo, Cristopher Tolkien, foi o 
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responsável pela organização, edição e publicação de seus escritos póstumos e é 

o atual detentor dos direitos sobre a obra do professor, atividade que 

desempenha com grande afinco. 

 

 

 

O caminhar da pesquisa 

Inicialmente, a escolha que precisou ser feita foi quanto a qual fonte 

utilizar, já que para quem quer pesquisar a obra de Tolkien, há dois tipos de 

documento. O primeiro são os livros, escritos pelo próprio autor, o segundo 

seriam os filmes. Pelo fato dos últimos terem sido lançados muito tempo após a 

morte de Tolkien, além de estarem presentes em outro contexto histórico, 

estariam sujeitos a possuir diferenças relacionadas à adaptação das páginas para 

as telas que pedissem outro tipo de análise. Até o presente momento, escolhi 

trabalhar com os livros, já que estes se configuram como fontes mais vinculadas 

ao autor do que os filmes.  

O tempo histórico em que Tolkien estava inserido e a sua biografia 

podem nos trazer um entendimento melhor sobre alguns aspectos de sua obra. 

Apesar das negações sustentadas por ele, paralelos indicam vários aspectos da 

sua vida refletidos na estória e nos personagens da Terra Média.  

Tolkien era uma espécie de ludita, que teve de enfrentar os horrores do 

séc. XX, uma época em que as esperanças depositadas na tecnologia e nos ideais 

da Revolução Francesa foram destruídas devido à violência das duas Grandes 

Guerras e de todos os seus desdobramentos. Esses acontecimentos teriam 

deixado em Tolkien grandes traumas que resultaram , por exemplo, na perda da 
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fé do autor no progresso e na tecnologia, o que o fez desenvolver uma aversão 

ao progresso, traço muito forte da sua época (WHITE, 2013, p. 143).
 
 

Essa perda de fé estaria representada na obra em vários pontos. 

Primeiramente, poderíamos falar dos Orcs, que se constituem numa raça 

deformada e decaída, supostamente descendentes de elfos corrompidos, que 

possuem uma ambição descontrolada por máquinas e coisas engenhosas. Eles 

sempre são mostrados como os inimigos dos homens ao lado do senhor do 

escuro, Sauron. Representariam o Homem seduzido pela sede de progresso, que 

teve papel decisivo no séc. XX, como na Primeira Guerra Mundial, na qual, 

como ressaltamos, o autor participou como combatente presenciando as ações da 

chamada Ciência da morte nos campos de batalha. 

Outro traço que simbolizaria ainda essa repulsa seria o papel da natureza 

nas suas obras, esta que no mundo real estava sendo engolida pelas máquinas 

sem ter como se defender. Na obra, ela é representada principalmente pelos 

Ents, ou pastores de árvores, e pelas águias gigantes que podem repreender, 

repudiar e reagir as ações de outros seres com que não concordem, se mostrando 

como uma grande ajuda na luta contra os exércitos do Senhor do Escuro. 

Não podemos nos esquecer de um dos personagens principais, o hobbit 

Frodo, que sempre foi apontado como um reflexo de Tolkien. O modo de vida 

dos hobbits representava o estilo de vida predileto do escritor, calmo e 

aconchegante, num local verde e tranquilo chamado de Condado, lugar este que 

é apontado como um paralelo da zona rural de Sarehole, local onde a família 

Tolkien morou por um tempo e que trazia boas lembranças a sua memória.  

A viagem de Frodo com a missão de destruir o anel, todos os traumas, 

perigos e paisagens desoladas que o personagem tem de enfrentar, inclusive a 

equipe formada por quatro hobbits que adere à chamada Sociedade do anel, 
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representando o Tea Club and Barrovian Society e seus integrantes na Primeira 

Guerra, seriam um reflexo da experiência traumática do escritor neste conflito, 

estando estas talvez expostas em trechos como este:  

 

Nas poças, quando as velas estão acesas. Jazem em todas as poças, 

rostos pálidos, nas profundezas das águas escuras. Eu os vi: rostos 

repugnantes e maus, e rostos nobres e tristes. Muitos rostos altivos e 

belos, e ervas em seus cabelos prateados. Mas todos nojentos, podres, 

todos mortos (TOLKIEN, 2001, p. 659). 
 

Neste trecho, estaria expressa a realidade de uma trincheira, onde os 

soldados tinham que dividir espaço com doenças, animais e cadáveres, muitas 

vezes já em estado avançado de putrefação. 

Outra raça que aparece na obra são os Orientais ou Homens do Leste, 

esses são descritos como pessoas de pele morena que, devido a uma traição 

ocorrida nos primórdios da Terra Média, são apontados como inimigos dos 

homens, lutando também ao lado de Sauron. Já que, segundo o próprio Tolkien, 

a Terra Média corresponderia à Europa, geograficamente falando, esse povo 

poderia expressar o que era para Tolkien o perigo vindo do leste comunista, 

regime que para um católico fervoroso como ele significava uma grande 

ameaça.  

Outra questão típica do séc. XX, abordada na obra, é a verdadeira função 

da ciência. Esse aspecto fica bem evidente em dois personagens que acabam se 

tornando antagônicos, os magos Gandalf e Saruman. Os dois são seres 

superiores e sábios, porém, Saruman, que acreditava que só uma arma de grande 

poder poderia vencer o mal, acaba fazendo o papel do corrompido cedendo às 

tentações do Anel, ao contrário de Gandalf. Este acredita que a forma de afastar 

o mal da Terra Média se encontra em meio às pessoas comuns e suas ações. 
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Poderíamos dizer com isso que Tolkien estaria mostrando sua ideia sobre 

o que acreditava ser o verdadeiro uso da ciência, também baseado nas suas 

experiências particulares. No caso, outra vez o modo como os avanços 

tecnológicos, que eram tão esperados como salvação para a humanidade no 

século XX, acabaram sendo utilizados para colocar em prática a chamada 

Tecnologia da Morte, utilizada para ceifar uma enorme quantidade de vidas nas 

duas Grandes Guerras. 

Após todos estes possíveis paralelos, eu afirmaria que Tolkien, como um 

homem do séc. XX que presenciou os dois maiores eventos bélicos da história 

da humanidade, teria utilizado a Idade Média como um refúgio da sua realidade 

e do trauma deixado tanto nele quanto nas pessoas que viveram esse momento.  

Deste modo, voltamos mais uma vez à imagem inocente da Idade Média 

como motivo para o autor a utilizar como plano de fundo de sua obra. A fuga de 

uma realidade, onde o tão comentado vazio contemporâneo encontra saída numa 

representação de Medievo povoada por magos, guerreiros, guerras contra o Mal 

e florestas habitadas por seres fantásticos. Esta representação ainda é uma 

grande cartada para a indústria do entretenimento, o que justificaria o sucesso 

prolongado de O Senhor dos Anéis junto a tantas outras obras, filmes e séries 

com temática parecida. 

 

Conclusões até aqui 

Este trabalho ainda está em andamento e como maior dificuldade 

encontrada, eu apontaria o difícil acesso a estudos acadêmicos sobre a obra de 

Tolkien, fato que pode ser justificado pelo receio que reinou por muito tempo na 

academia de estudar os produtos dos gêneros de ficção científica e fantasia, em 

que as obras tolkianas se encaixam, estas foram classificadas como subgênero 
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literário, enfrentando sempre a noção de que elas não poderiam ser “de modo 

algum considerada uma narração de alta qualidade”, como dito por Anders 

Österling, um dos membros do júri do Nobel de Literatura quando C. S. Lewis, 

amigo de longa data do escritor, indicou Tolkien para o prêmio em 1961.  

A literatura de Tolkien ainda foi classificada como vazia frente à crítica 

marxista. Esta dizia que o grande sucesso de vendas era uma prova da falta de 

qualidade literária e a classificava como representante da literatura escapista, 

que procurava evitar o engajamento político e a análise social. Porém, com a 

expansão dos temas estudados pela História , as obras de Tolkien estão cada vez 

mais sendo exploradas por acadêmicos. 

Lenita Maria Rimoli Esteves, professora do departamento de linguística 

da Universidade de São Paulo (USP) e tradutora para português dos volumes de 

O Senhor dos Anéis e O Hobbit, em entrevista feita a Revista Brathair, quando 

perguntada sobre a tendência à desconsideração da obra de Tolkien e da 

literatura fantástica como objeto de estudo pela academia no Brasil e em todo o 

mundo, afirma que: 

Hoje em dia, é perfeitamente aceitável você fazer uma pesquisa sobre 

novelas, músicas bregas ou qualquer outra produção de nossa cultura, 

justamente porque qualquer objeto de uma cultura merece (e deveria) 

ser estudado. Aliás, acho que faz mais sentido estudar o que é 

consumido pelas massas do que pesquisar um escritor que é lido por 

meia dúzia de cultos especialistas (2005, p. 152), 
 

Tanto sua qualidade impecável, quanto o fato de fazer tanto sucesso com 

o público enquadram-se como um motivo para estudo, além, é claro, do fato de 

ter feito pessoas que não tinham o hábito da leitura começarem a ler, mesmo 

com o grande volume das obras, por isto o mundo criado por Tolkien se 

configura como um objeto legítimo de pesquisa.  
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Concluindo, considero que a iniciativa de pesquisar tal temática está de 

acordo com toda uma nova tendência e preocupação da chamada História das 

Representações. Além disso, é uma pertinente a possibilidade para estudar a 

maneira como o homem ocidental contemporâneo lida com um passado, 

aparentemente, tão distante e que desde o chamado Renascimento tem sido 

legado apenas a um período entre a Antiguidade Clássica e a chamada 

Modernidade. 
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Abstract: This paper tries to expose the initial steps of my monographic research in which I 

intend to study the medieval aspects in the works of the English author John Ronald Reuel 

Tolkien. Because of the strength that they have against the general public, I think they are 

valid objects of study of representations of the Middle Ages in the contemporary world. So, I 

will demonstrate the questions and advances in research to date, showing how the author, a 

man of the twentieth century, used the Middle Ages as a means of escape from the reality of 

his time.  
 
Keywords: Middle Ages; Contemporaneity; Literature; History; J.R.R. Tolkien. 
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Resumo: Em seu teatro, Gil Vicente expõe uma enorme galeria de personagens 

pertencentes à sociedade portuguesa do princípio do século XVI. Os personagens 

vicentinos representam, mais que indivíduos, tipos sociais.  As imagens e discursos 

vicentinos expõem modelos estereotipados de clérigos, fidalgos, homens de lei, 

camponeses e de outras categorias sociais, por meio do quais o autor expõe suas críticas à 

sociedade portuguesa. O presente trabalho tem por objetivo analisar os tipos sociais 

projetados por Gil Vicente à luz da bibliografia obre Sociedade e Cultura Portuguesas no 

alvorecer da Idade Moderna 

 

Palavras-chave: Sociedade Portuguesa. Gil Vicente. Tipos Sociais. 

 

Gil Vicente nasceu sob o reinado de Dom Afonso V, sendo 1465 a data 

mais aceita para esse evento. Sua origem e condição social são 

desconhecidas, mas a sua assinatura indica origem popular ou burguesa. 

Quanto ao local de seu nascimento subsistem dúvidas. A cidade mais citada 

por seus biógrafos e genealogistas é Guimarães, localizada no norte 

português, mas a diversidade linguística que emana dos seus escritos não dá 

margem a certezas. Uma série de documentos indica a existência de um 

ourives de nome Gil Vicente e as menções ao ofício da ourivesaria, 

recorrentes em seus textos, parecem indicar tratar-se da mesma pessoa que o 

nosso teatrólogo. É preciso considerar, também, a existência de uma ata de 
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nomeação, que dá posse a Gil Vicente como Mestre da Balança. Braamcamp 

Freire (1944) afirma, a partir da análise dessa documentação, que o poeta, o 

ourives e o Mestre da Balança são, efetivamente, o mesmo indivíduo. 

Antônio José Saraiva (1988, p. 10 ), considera, no sentido contrário, a 

impossibilidade de conciliação entre o exercício das letras com a prática 

profissional da ourivesaria. Ademais, segundo ainda segundo Saraiva, a 

condição de pobre, com a qual se autoproclamava o teatrólogo, era 

incompatível com o ofício de ourives ou com o cargo de Mestre da Balança. 

Em 1536, foi representada a última peça de Gil Vicente, intitulada Floresta 

dos Enganos, e o ano de 1537 foi convencionado para datar a morte do autor. 

Com mais de 50 peças teatrais conhecidas, Gil Vicente foi o maior 

expoente do teatro português, sendo suas peças encenadas nas festividades 

palacianas, como nascimentos, casamentos, chegadas e partidas de reis e 

príncipes, e dias solenes. Para Saraiva (1988, p. 12) “o teatro de Gil Vicente 

é, pode dizer-se, uma criação original de Gil Vicente a partir de elementos 

tradicionais dispersos legados pela Idade Média”. Devido a escassa tradição 

teatral em terras portuguesas, Gil Vicente teve como inspiração inicial o 

teatro pastoril castelhano, em especial as peças de Juan del Encina. Alheio às 

normas clássicas, Vicente revela uma clara predileção por uma “estética 

popular” e o apego às tradições. Como grande novidade, suas peças traziam 

para o primeiro plano a palavra e o texto, sobrepostos ao espetáculo e à 

cenografia. Nas palavras de Segismundo Spina, “a aparição do teatro 

vicentino veio quebrar a estética dos olhos e ouvidos, para impor uma 

estética da reflexão”.  

E é exatamente por essa característica que a obra do dramaturgo 

português faz-se uma fonte historiográfica privilegiada para a análise da 
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sociedade portuguesa. Os personagens vicentinos representam categorias e 

segmentos sócioprofissionais, dos quais é possível inferir características 

gerais e modelos de comportamento: 

 

Diferentemente do que sucede com o teatro clássico, o 

teatro vicentino não tem como propósito nos apresentar 

conflitos psicológicos. Não é um teatro de caracteres e de 

contradições entre (ou dentro de) eles, mas um teatro de 

sátira social ou um teatro de ideias. No palco vicentino não 

passam caracteres individualizados, mas tipos sociais 

agindo segundo a lógica de sua condição. (SARAIVA, 1989, 

p. 199) 
 

Esses modelos estão muitas vezes calcados sobre estereótipos e, por 

meio deles, Gil Vicente expõe suas críticas à sociedade, ao denunciar a 

degeneração moral que afeta os grupos sociais e expor os conflitos e as 

formas de solidariedade que afetam os portugueses na transição da Idade 

Média para a Idade Moderna 

Referir-se ao Portugal quinhentista é trazer à memória a imagem da 

Expansão Marítima. Com feitorias já bem estabelecidas na costa africana e a 

avançada presença nos portos na Índia, Portugal firmava-se enquanto 

potência europeia. O grande fluxo de mercadorias exóticas e caras garantiu 

um acúmulo de riqueza, da qual se beneficiaram a corte monárquica e os 

grupos que gravitavam em seu entorno. Não obstante, como destaca Oliveira 

Marques (1997, p. 279), 

 
É preciso considerar também que o comércio ultramarino 

pertencia essencialmente a um número circunscrito de 

pessoas e de iniciativas: o rei, um grupo reduzido de 

senhores feudais (laicos e eclesiásticos) e uns quantos 

mercadores, na sua maior parte estrangeiros ou servindo-se 

de investimentos estrangeiros. Só tenuamente tocava a 

grande maioria do país e a rede comercial de há muito 

estabelecida, feita a base de produtos do solo. 
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Após quase duas centúrias de crise geral, que afetou toda a Europa, 

uma renovação se anunciava em terras de Portugal, entre o final do século 

XV e o início do XVI.  Os índices demográficos e de produção confirmam a 

tendência já demonstrada com a prática de retomada das arroteias, graças à 

qual terras baldias se convertiam em campos de cultura. No primeiro senso 

da história portuguesa, realizado por decisão do Dom João III, entre 1527-

32, registra-se que a população somava algo entre 1.000.000 e 1.500.000 mil 

almas, números próximos aos verificados em princípios do século XIV, 

anteriormente à grande crise. Esses números, que colocavam Portugal na 

média dos países da Europa cristã, são importantes também para uma 

reflexão mais profunda sobre as demandas demográficas decorrentes da 

expansão, no próprio continente como nas possessões e feitorias. Se uma 

leva crescente de colonos era levada às terras de ultramar, uma parte do 

excedente demográfico procurava relocação ali mesmo, em Portugal, nos 

novos centros urbanos ou nas antigas aldeias que ganham importância local. 

Lisboa, por exemplo, com população estimada entre 50 e 65 mil pessoas, 

torna-se metrópole à escala europeia.  

No campo político, os reinados de Dom João II (1481-95) e Dom 

Manuel I (1495-1521) representaram um reforço à tendência centralizadora 

já verificada em Espanha e França. Enquanto D. João II submeteu a 

hierarquia feudal, decapitando conspiradores e levando outros ao exílio, o 

seu sucessor buscou dela reaproximar-se, distribuindo entre os senhores 

laicos e eclesiásticos as benesses da expansão e restituindo-lhes, mesmo, 

dignidades, privilégios e patrimônios. As cortes reais – três convocações 

ocorreram entre os anos de 1502 e 1544 – foram esvaziadas da presença do 
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povo do reino, que antes as tinha como espaços privilegiados nos quais 

poderia apresentar suas reclamações e apelos. A burocracia estatal pouco a 

pouco assumiu o lugar de intermediária nos diálogos entre os reis e as gentes 

do reino. 

O afluxo de riqueza para as mãos dos novos ricos daria margem ao 

surgimento de uma nova sociedade, de base estatutária, na qual o dinheiro 

conferia prestígio e distinção. Sobre este fenômeno nos diz Armindo de 

Souza (1997, p. 335): 

Os estatutos, na medida em que impõe uma hierarquização 

horizontal a despeito das ordens, actuam como mecanismo 

de dissolução das mesmas, agrupando lado a lado membros 

de cada uma delas e, por este efeito, situando indivíduos da 

terceira acima de indivíduos da segunda e da primeira, 

assim como dos da segunda acima desta.  
 

Mas princípios jurídicos e ideológicos sustentavam ainda a imagem de um 

reino organizado em três ordens ou estados: nobreza, clero e povo. No 

campo jurídico e ideológico, o modelo de ordenamento trifuncional seria 

para enquadrar os indivíduos e grupos e atingia todos aqueles que, a exemplo 

de Gil Vicente, dedicavam-se a pensar os caracteres e as ações dos distintos 

grupos do social. 

No final do século XV, a nobreza não chegava a constituir 1% da 

população portuguesa. A concentração de terras (e poderes) nas mãos de 

poucas famílias acompanhou o processo de constituição do reino e atingiu 

seu ápice do reinado de Dom Afonso V, entre 1448 e 1481. Mas a nobreza 

constituía um grupo heterogêneo, dividida em camadas definidas em 

conformidade com a quantidade de terras sob o seu controle e com a maior 

ou menor proximidade em relação ao centro do poder político.  De acordo 

com Armindo de Sousa (1997, p. 299): 
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a grande nobreza foi sempre, tanto no século XIV quanto no 

seguinte, uma minoria. Poderosa e muito rica. 

Demograficamente insignificante, econômica e socialmente 

senhoreou o País. Não já assim a pequena e média nobreza, 

se bem que seu número, valor percentual baixíssimo se 

comparado ao clero ou ao povo, possa inculcar também 

poderio e riqueza. Mas não: com veremos entre a grande 

nobreza e a pequena ia um abismo. Podemos mesmo aceitar, 

que, ao menos no século XV, era maior o poder detido pelos 

burgueses das grandes cidades do que aquele que dispunha a 

maioria dos cavaleiros e a totalidade dos escudeiros, ou seja, 

a maioria da média nobreza e a totalidade da pequena. 
 

Nas suas imagens e discursos sobre a nobreza, Gil Vicente atenta para 

essas distinções e expõe as diferenças entre os indivíduos pertencentes às 

categorias nobiliárquicas: condes, duques, fidalgos, cavaleiros e escudeiros. 

À nobreza de corte, que detém títulos e gravita em torno da casa real, o autor 

opõe o grupo dos médios e pequenos – os fidalgos, cavaleiros e escudeiros, 

que almejavam equiparar-se, em prestígio, aos que compunham o primeiro 

grupo. 

Da alta nobreza, Gil Vicente destaca a arrogância, a vaidade e a falta 

de temor a Deus. Os “grandes” (reis duque e condes) têm como destino certo 

as penas eternas do inferno como faz destacar o autor no Auto da Barca da 

Glória. Já no Auto da Barca do Inferno é o defeito da tirania que serve de 

critério de exclusão do fidalgo de solar que almeja ocupar lugar na barca 

celestial:  

Anjo: Que mandais? 

Fidal: Que me digais, 

Pois parti tão sem aviso, 

Se a barca do paraíso 

É esta que navegais 

Anjo: Esta é; que lhe buscais? 

Fidal: Que me deixais embarcar; 

Sou fidalgo de solar 

É bem que me recolhais. 
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Anjo: Não se embarca tirania 

Neste batel divinal 

Fidal: Não sei porque haveis por mal 

Que entre minha senhoria 

Anjo: Pra vossa fantasia 

Mui pequena é esta barca.  
 

As acusações de tirania que incidem sobre a nobreza são frequentes na 

literatura do Ocidente Medieval e, em Portugal, alimentavam o ódio dos 

pobres contra os altos fidalgos do reino, como destaca Armindo de Sousa 

(1997, p. 385): 

Os fidalgos são acusados de enormes abusos, os cometidos 

por via das aposentadorias, usurpações, empréstimos 

forçados, extorsões, proteção de mal feitores, sedução de 

mulheres [...] por isso os pobres temeram e odiaram os 

fidalgos. 
 

 Gil Vicente faz repercutir, também, as críticas correntes sobre a 

pequena e a média nobreza. Desses dois setores da nobreza, ele destaca, 

sobretudo, a ostentação em desacordo com a renda: “Pouca renda e muito 

estado” definem, nas palavras do autor, a situação de cavaleiros e escudeiros. 

Na Farsa dos Almocreves, representada em 1526, o dramaturgo põe em 

destaque um fidalgo de pouca renda que possui capelão e ourives seus, além 

de outros oficiais, mas não os paga devidamente. Quando cobram pelos 

serviços prestados, são todos ignorados ou ludibriados. Por exemplo, o 

fidalgo usa como justificativa para o não pagamento do capelão o fato de 

jamais ter assistido a uma missa. A situação expressa a desconformidade 

entre o estado-ordem e o estado-riqueza nas camadas inferiores da fidalguia. 

Ao condenar a ostentação, Gil Vicente perfila-se com os valores daquela 

ampla camada à qual se costuma chamar o povo e, em especial, daquele 

setor da sociedade identificado com o conceito de burguês.  
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 Outras características negativas que incidem comumente sobre a 

nobreza e que o teatrólogo faz repercutir em suas peças são a covardia e a 

ausência de devoção.  Por contraponto, o autor propõe um modelo de nobre 

engajado na “guerra de devoção”, a serviço de Deus como do reino de 

Portugal. Nesse padrão, encontram-se os cavaleiros da Ordem de Cristo, que, 

no Auto da Barca do Inferno, encontram-se habilitados a adentrar a barca do 

anjo. Já na Exortação da Guerra, Gil Vicente dedica-se a apregoar aos 

nobres – cujas ações limitam-se à busca de riqueza e amores mundanos – a 

empenharem-se e dispensarem os seus bens em favor da expansão e defesa 

da fé cristã.  

São, também, alvo da censura de Gil Vicente os clérigos que se 

mostram negligentes em relação aos assuntos da religião. Arcebispos, 

cardeais e, até mesmo, um papa são satirizados, mas este último é salvo da 

condenação por seu papel de guia da cristandade. O clero português não 

constitui mais que 1% da população e é, como no restante do Ocidente, uma 

categoria heterogênea do ponto de vista social, econômico e no que diz 

respeito às relações com as estruturas do poder monárquico. Vêm da 

nobreza, inclusive das dinastias reinantes, os ocupantes de altos cargos, 

como os bispados e arcebispados, enquanto os baixos escalões da nobreza e 

o povo, movidos pelo anseio de ascensão social, fornecem os contingentes 

de padres e capelães.  

Estimulado por rígido sentimento religioso e afinado com os interesses 

da coroa portuguesa, Gil Vicente desvela, em seus autos, os pecados e vícios 

que caracterizam os membros da alta e baixa hierarquia eclesiástica.  No 

Auto da Barca do Inferno, um “padre mundanal” traz consigo uma moça 

com a qual pretende tomar a barca do paraíso. De falar cortês e com espada 
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na mão, o frade demonstra clara falta de vocação ao sacerdócio, mas espera 

ter sido salvo por conta do uso do hábito e por ter dedicado algumas horas de 

sua vida à leitura de salmos. Da mesma maneira, e igualmente em vão, 

espera merecer um lugar na barca da glória uma alcoviteira de nome Brisida 

Vaz, que alega merecimento por ter se dedicado a criar meninas para os 

cônegos da Sé. 

Aos capelães, Gil Vicente os acusa de estarem sempre a forçar 

intimidade com o Paço Real; aos padres, mostra-os sempre motivados a 

querer bispar; e, aos bispos, a querer arcebispar, aumentar as próprias rendas, 

ir a Roma e, mesmo, tornarem-se Papa.  Envolvidos nas intrigas da corte, os 

clérigos palacianos mostram-se coniventes com a bajulação, as mentiras e a 

falsidade que dominam as relações humanas dentro do paço real. 

Resta considerar os caracteres e os qualificativos atribuídos por Gil 

Vicente aos indivíduos inclusos dentro daquela categoria difusa à qual se 

costumou chamar o povo. Em Portugal, nos séculos X e XVI, estima-se que 

mais de 98% da população estava contabilizada nesse setor heterogêneo da 

população que abrangia desde “homens bons” das cidades – cuja distinção 

estava amparada na riqueza e no controle das instâncias do poder municipal 

– até os simples lavradores do campo. Oliveira Marques (1997, p. 299) 

propõe que, nos séculos finais da Idade Média – o povo era formado por 

legistas, cidadãos, artesãos e todos os outros. Para Armindo de Sousa, há que 

se distinguir claramente, no mesmo período, entre esses outros, os 

trabalhadores do campo e da cidade que, majoritariamente, compõem o 

povo: 

Nos séculos XIV e XV a sociedade rural e a sociedade 

urbana revelam-se estruturalmente diferentes. Devido, em 

última análise, às transformações ocorridas no mundo do 

trabalho (SOUSA, 1997, p. 336).  
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Em Gil Vicente, os legistas estão representados pelos corregedores e 

procuradores; os cidadãos encontram correspondência nas figuras dos 

mercadores; os artesãos ou mesteres se fazem presentes nas imagens 

daqueles que vivem do seu ofício, como, por exemplo, o sapateiro; e 

exemplares dos “todos os outros” podem ser identificados nos lavradores, 

pastores e “ratinhos”, como eram denominados os serviçais domésticos. 

Os legistas são satirizados por Gil Vicente devido à incompetência ou 

à corrupção. Em Juiz da Beira, o dramaturgo faz de Pero Marques um caso 

clássico de inaptidão para o ofício. O personagem é um “homem simples” 

que, uma vez feito juiz, profere tantas sentenças “disformes”, que é chamado 

à corte, diante do rei, para se explicar. Já no Auto da Barca do Inferno, o 

corregedor e o procurador são condenados ao inferno por receberem 

propinas e recusam-se peremptoriamente a acreditar que bacharéis, “homens 

doutos e de ciência”, pudessem ser lançados ao batel infernal. 

Os mercadores encontram pouco espaço na obra vicentina, a despeito 

da importância deste segmento social no século XVI português. Podemos 

vislumbrá-los no personagem nomeado Todo Mundo, do Auto da Lusitânia. 

Trata-se de um rico mercador que tem como principal qualificativo a cobiça: 

almeja sempre a honra e louvor e é mestre em lisonja e mentira. Já no Auto 

da Feira, o mercador, com todas essas características, encontra-se assimilado 

ao próprio diabo. A antipatia nutrida por Gil Vicente em relação aos 

mercadores e, também, aos artífices – aos quais acusa, como ao sapateiro do 

Auto da Barca do Inferno, de serem ávidos por dinheiro e corruptos – está 

certamente assentada em uma perspectiva conservadora, de base religiosa, 
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que condena as atividades urbanas, assentadas no lucro e na troca de 

dinheiro. 

Dos trabalhadores urbanos, Gil Vicente põe em evidência os chamados 

“ratinhos”, servidores da fidalguia arruinada, mal pagos e frequentemente 

submetidos a castigos físicos. A esses o dramaturgo contrapõe os 

trabalhadores do campo, os lavradores e pastores, retratados como os 

verdadeiros mantenedores da sociedade. Rústicos, ingênuos e ignorantes, os 

camponeses sofrem com a degradação moral, a avareza, a exploração, a 

tirania e a corrupção dos representantes régios, dos senhores, dos 

comerciantes e artífices. Não que os trabalhadores fossem moralmente 

superiores, mesmo os camponeses são capazes de cometer falhas graves, 

como ocorre no Auto do Purgatório, quando um lavrador é acusado e 

condenado por mudar os marcos da terra. 

As críticas de Gil Vicente incidem, portanto, sobre todos os segmentos 

sociais, não poupando sequer a categoria social ao qual o dramaturgo 

devotava maior apreço, os humildes e rústicos trabalhadores do campo. O 

autor expõe em suas peças uma classificação fluida e complexa para a 

sociedade portuguesa século XVI, individualizando categorias sociais 

consoante aos modos de vida, mas também aos vícios que lhe seriam 

próprios.  

As críticas generalizadas aos vários setores sociais explicam-se, em 

grande parte, pela filiação de Gil Vicente ao gênero satírico, mas estão 

amparadas também, nas experiências políticas e religiosas vivenciadas pelo 

autor nos três primeiros decênios do século XVI. Dotado de um espírito 

crítico e reflexivo, o dramaturgo foi objeto de numerosas e controvertidas 

teses. Segismundo Spina (1980), por exemplo indica o possível 
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envolvimento do autor com uma heterodoxia pré-reformista de ascendência 

luliana. Os sintomas de sua filiação heterodoxa seriam a aversão à 

formalidade e à hierarquia e, nomeadamente, uma clara postura anticlerical. 

Spina faz repercutir em seu texto uma tese, muito em voga em princípios do 

século XX, de que Gil Vicente seria um precursor de Lutero. 

Antônio José Saraiva corrobora com a ideia de que Gil Vicente seria 

um herético: 

O seu cristianismo está impregnado da primitiva inspiração 

franciscana, inimiga em geral do formalismo, avessa à 

hierarquia, reconciliada com a natureza. Foi certamente 

completada com a influência do franciscano catalão 

Raimundo Lúlio, que elaborou uma teologia que ao fim do 

cabo identifica Deus como o Ser, anulando sua 

transcendência e pessoalidade, e apontando na direção de 

um panteísmo espinosiano. (SARAIVA, 1959, p. 23) 
 

Segundo Saraiva, Gil Vicente sofreu influências do pensamento de seu 

contemporâneo neerlandês Erasmo de Roterdã, humanista que aspirava, 

entre outras coisas, um “verdadeiro espírito evangélico”, rejeitando 

manifestações externas do culto cristão, como cerimônias, orações 

mecânicas e romarias.  Vale ressaltar que a doutrina proposta por Erasmo foi 

considerada não ortodoxa pelos três representantes portugueses na 

Assembléia de Valhadoid, em um debate inconclusivo que teve lugar no ano 

de 1527. 

Spina (1975) e Garcia da Cruz (1990) manifestam-se contrários a esta 

ligação entre o dramaturgo e Erasmo. Garcia da Cruz entende que o 

teatrólogo, a despeito das críticas de cariz anticlerical patentes em seus 

textos, encontra-se alinhado à ortodoxia católica. Para Spina, Gil Vicente 

enquadra-se no mesmo movimento pré-reformista ao qual pertencia Erasmo, 
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mas argumenta que o “eramismo” de Vicente constitui-se em uma 

casualidade: 

O eramismo de Vicente é propriamente um fenômeno 

fortuito: mera coincidência de posição, pois não estamos em 

condição de afirmar que o dramaturgo conhecesse 

diretamente as obras do humanista neerlandês. Os dois 

entroncavam o mesmo movimento reformista de princípios 

do século XVI: combatiam a indisciplina do clero, 

criticavam os jubileus, as bulas, as estações e as 

indulgências; condenavam a pratica da oração para fins 

utilitários. (SPINA, 1975, p.15) 
  

A ligação direta entre Gil Vicente contraria também os estudos de 

Antônio Rosa Mendes (1997), para quem a inserção de valores humanistas 

em Portugal ocorreu sob a égide da cultura eclesial dominante:  

 
Durante os reinados de Dom João II e Dom Manuel I, o 

peso da mundividência medieval sobrelevou 

esmagadoramente o das inovações, embora corresponda a 

estes a dinâmica de mudança. Não cabe em qualquer caso 

falar em rupturas num processo que se arrastou ao longo das 

três primeiras décadas de Quinhentos e só nas duas 

seguintes alcançou, enfim, uma plena, embora efêmera, 

maturação.  (MENDES, 1997, p. 333) 
 

Com poucas exceções, a geração de portugueses da qual Gil Vicente 

fez parte não foi atingida pela renovação do pensamento ligada à 

Renascença, que se disseminava pela Europa. Assim, compreender o 

dramaturgo, sua forma de representar a sociedade portuguesa, sua 

espiritualidade e convicções religiosas, demonstradas nas críticas de natureza 

moral a todos os segmentos sociais, e não apenas ao clericato, passa 

necessariamente pela análise do contexto social e também político-religioso 

no qual o autor encontrava-se inserido. 
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Abstract: In his theater, Gil Vicente exposes a huge gallery of characters pertanining to 

the portuguese society of the early sixteenth century. Vincentians characters represent 

longer than individuals, social types, and through them is given the stereotyped behavior 

and mentality of clergy, nobles, men of law, peasants and other social cathegories. It is 

through this types that the author connects his critique in order to moralize society 

troubled by the changes that were processing. The purpose of the article is to analyse the 

Vicentians types, emphasizing what is, in them, reason for criticism and conflict, 

supporting these analyses on the research literature about the late Midle Ages in Portugal.  

Keywords: Social Composition; Gil Vicente; Portugal. 
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O PANORAMA ARTÍSTICO EM CASTELA NO 

SÉCULO XV 

 

Cinthia M. M. Rocha
1
 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é levantar questões acerca das mudanças no panorama 

artístico de Castela no século XV, especialmente no que diz respeito à arquitetura. Tendo sido 

esse um momento de intensas transformações no cenário internacional, convém debater o 

processo que, em Castela, levou ao fortalecimento do Gótico Tardio e do estilo que ficou 

conhecido como hispano-flamenco. O artigo é parte da pesquisa de doutorado, intitulada 

“Construindo uma imagem: arte e os projetos políticos de Castela no século XV”, realizada no 

Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal Fluminense. 

 

Palavras-chave: arquitetura; Castela; século XV 

 

 

  O século XV foi um período de intensas mudanças no panorama 

político e artístico da Europa. Aqueles anos marcaram o fim do Grande Cisma 

do Ocidente e da Guerra dos Cem Anos. Na Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas 

viria a transformar o cenário político do reino. Em Portugal, a navegação pelo 

Atlântico era uma realidade cada vez mais presente. Constantinopla caiu sob os 

turco-otomanos e Granada sob os reis de Castela e Aragão. Colombo chegou à 

América. Na Itália, as ideias de Giotto ganham popularidade, enquanto no Norte 

imperava o estilo Perpendicular e o Flamboyant. É o século de Donatello, Jan 

Van Eyck, Rogier van der Weyden, Botticelli, Leonardo da Vinci.  

 Em Castela, o século XV também foi culturalmente bastante rico. 

Na literatura se destacaram pensadores, cronistas e poetas, como Íñigo Lopez de 

Mendoza – o Marquês de Santillana ─, Alfonso de Madrigal e Alfonso de 
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Cartagena. Na arquitetura e nas artes plásticas, o período marcou a chegada de 

vários mestres estrangeiros, responsáveis por impulsionar o Tardogótico, que na 

região ganhou matizes únicos ao mesclar-se com o estilo mudéjar. Nomes como 

o de Juan Guas, Enrique Egas, Diego de Siloé e Simón de Colonia constavam 

nas construções de maior destaque do período, erguidas sob diversos 

mandatários. Reis, nobres e a Igreja foram importantes incentivadores das artes, 

uma vez que investiram grande quantidade de recursos para a execução de obras 

como mosteiros, igrejas, castelos e palácios. Percebe-se que a dedicação de 

recursos para as artes, especialmente para as empresas arquitetônicas, ganhou 

atenção ao longo do século. No artigo, buscaremos traçar um panorama das artes 

no Reino, procurando avaliar como a historiografia até então vem analisando os 

estilos e as transformações verificadas no século XV.   

 A arte castelhana é caracterizada pelas múltiplas influências 

recebidas ao longo dos séculos por sociedades que coabitaram aquele espaço e 

que imprimiram suas marcas culturais. Romanos, visigodos e muçulmanos, por 

exemplo, têm sua presença marcada na região através dos diversos vestígios 

culturais que ainda podem ser encontrados em suas áreas de ocupação. A 

influência muçulmana, acompanhando seu longo período de domínio sobre o 

território, teve uma permanência bastante duradoura, sendo observada com um 

traço característico da arte espanhola por muitos séculos subsequentes. O 

influxo de tendências de outras áreas da Europa também teve um importante 

papel na formação do que chamamos de arte castelhana.  

 A partir do século X, principalmente com o aumento da 

peregrinação pelo Caminho de Santiago, é possível perceber uma maior 

aproximação dos reinos cristãos ibéricos com relação às demais áreas da 

Cristandade, o que contribuiu enormemente para a apropriação de estilos vindos 

de além dos Pirineus. Sob influência dos monges da ordem de Cluny (IOGNA-
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PRAT, 1998, p. 106)
 
foram erguidas as primeiras construções românicas da 

Península, com grande destaque para a Catedral de Santiago de Compostela. É 

interessante observar a influência também da Reconquista nesse processo. A 

participação do clero foi fundamental para a atividade de repovoamento, através 

da criação e restauração de dioceses nas áreas conquistas e da construção de 

monastérios, que seguiam o processo de expansão territorial. Por isso, é possível 

perceber o momento de domínio de determinada região através da observância 

da Ordem que nela prevalece, uma vez que eram beneficiadas as que, naquele 

momento particular, estavam mais fortalecidas perante a Cristandade. Assim, no 

norte encontramos mais freqüentemente mosteiros da ordem de Cluny; ao 

centro, da ordem de Cister, e ao sul, das ordens mendicantes. O estilo adotado 

para cada construção seguia o mesmo movimento, uma vez que era influenciado 

pelos membros dessas ordens, muitos vindos de outras regiões do continente, 

especialmente da França. 

 A introdução do Gótico na Península ocorre nesse mesmo contexto. 

Segundo Azcárate, a partir do século XII, se produz na Europa uma “profunda 

renovação da cultura”
 2

 (AZCÁRATE, 2007, p. 1), na qual está incluído o 

surgimento do novo estilo. A influência francesa é a que mais se observa em 

Castela, com a apropriação de vários modelos construtivos. Rafael Cómez 

conclui que “nas oficinas hispânicas nos encontramos diante das mesmas 

práticas efetuadas para a construção das catedrais góticas francesas”
3
 (CÓMEZ, 

2009, p. 125). O século XIII representa um período de intenso desenvolvimento 

construtivo. É o momento da construção de importantes catedrais, como a de 

Burgos, Toledo e León, grandes exemplares do chamado Gótico Clássico em 

Castela. Esse fato é acompanhando – e invariavelmente vinculado – ao avanço 

                                                 
2
 “profunda renovación de la cultura” (Tradução Nossa).  

3
 "en los talleres hispánicos nos hallamos ante las mismas prácticas efectuadas para la construcción de las 

catedrales góticas francesas" (Tradução Nossa).  
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da Reconquista e ao impulso centralizador por parte dos reis do período, 

processos que demandavam um domínio não apenas físico do território ocupado, 

mas também ideológico, especialmente nas áreas urbanas. A Capela Real da 

Catedral de Santa María de Sevilha nos oferece um importante exemplo dessa 

questão. Após a conquista de uma cidade pelos cristãos, era de vital importância 

para a consolidação da empreitada – em esfera simbólica – que a aljama local 

fosse consagrada catedral, pois a apropriação dos espaços religiosos era a 

própria marca da apropriação do território conquistado. Diversas alterações eram 

realizadas no edifício, como a colocação do Pendão Real no alto do minarete 

(JIMÉNEZ MARTÍN, 2006, p. 22)
 
e a reorientação espacial do local de culto. 

Em Sevilha, uma importante modificação foi a criação da Capela Real. 

Conforme informações de alguns cronistas que escreveram sobre a mesquita 

muçulmana no momento da conquista, o rei Alfonso X a teria divido em duas 

partes, fixando a nave central como limite (ORTIZ DE ZÚÑIGA, 1795, p. 55). 

No lado ocidental, foram colocados o altar maior e o coro da catedral, enquanto 

o lado oriental foi todo destinado à Capela Real, que serviria de panteão para 

abrigar o corpo dos falecidos monarcas. A construção de uma capela de tão 

grandes proporções coincide com o momento em que a monarquia, na figura do 

rei D. Alfonso, se colocava à frente da administração do reino e criava para si 

uma identidade que era, ao mesmo tempo, pessoal – representada pelo próprio 

rei em seu “corpo natural” e por sua dinastia – e política, representada pelo 

“corpo político” da instituição. Assim, “o simbolismo da sobrevivência do Rei a 

despeito da morte do rei” (KANTOROWICZ, 1998, p. 253) era representado 

pela efígie do monarca que, juntamente com seus pertences mais característicos 

(como a espada, no caso de Fernando III), figurava como peça central da Capela 

Real. Assim, se organizou esse espaço  
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não só para conter os restos mortais dos monarcas e suas famílias, mas 

também todo um símbolo da monarquia ao dotá-lo das formas e da 

teatralidade adequadas a exaltação dos reis fundadores.
4
 (ALMAGRO 

GORBEA, 2007, p. 33) 
 

 A Reconquista deixou, ainda, outras marcas na arte castelhana. O 

contato com as áreas islamizadas tem grande influência sobre obras que passam 

a ser desenvolvida no período. A batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, 

marcou uma virada significativa para os cristãos em relação à hegemonia na 

Península Ibérica. Em 1264, todo o sul da Península já estava sob domínio 

cristão, com a conquista de importantes áreas, como Cáceres (1229, Córdoba 

(1236) e Sevilha (1248). A região de Al-Aldaluz expôs aos cristãos magníficas 

construções, como as mesquitas das últimas duas cidades mencionadas, e os 

colocou em contato com novos métodos, materiais e construtores com grande 

domínio de técnicas que foram paulatinamente incorporadas pelos arquitetos 

cristãos. A arte que se denominou mudéjar
5
 era, portanto, a mescla de 

influências distintas, vindas do mundo Oriental e Ocidental e, para Azcárate, 

caracterizou-se como a “mais genuína expressão artística hispânica”
6
 

(AZCÁRATE, 2007, p. 71). 

 

1. O Tardogótico 

 O Gótico e o mudéjar tiveram uma longa permanência na arte 

castelhana e foram os estilos predominantes até princípios do século XVI, 

quando foram paulatinamente substituídos pelo “estilo romano”. Nos séculos 

                                                 
4
 “no sólo a contener los restos mortales de los monarcas y sus familiares, sino a ser todo un símbolo de la 

monarquía al dotarlo de las formas y la teatralidad adecuadas para la exaltación de los reyes fundadores.” 

(Tradução Nossa) 
5
 Mudéjar é um termo que deriva da palavra em árabe مدّجن [mudaǧǧan] que significa "doméstico" ou 

"domesticado" e que se utiliza para designar os muçulmanos que permaneceram vivendo em território cristão, 

mantendo suas práticas religiosas e culturais. 
6
 “más genuina expresión artística hispánica”. (Tradução Nossa) 
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XIV e XV, o Gótico ganhou um novo e forte impulso em diversas partes da 

Europa. Muitos historiadores analisam as mudanças que podem ser observadas 

no período e concordam que se trata de um momento de renovação no estilo: 

Argan chega a falar em um neogótico (ARGAN; FAGIOLO, 1994, p. 63). 

Embora mantenha determinadas características estruturais típicas do Gótico 

Clássico – como os arcos ogivais e os arcobotantes –, uma atenção distinta é 

dada à ornamentação, que se torna mais efusiva e refinada. Na Inglaterra, o 

estilo é chamado de Perpendicular, enquanto na França ganha a alcunha de 

Flamboyant.  

 A historiografia espanhola atual tem utilizado o termo Tardogótico 

para se referir à arte do século XV nessa região (ALONSO RUIZ, 2006). Pouca 

atenção foi dada ao estudo sistemático desse estilo como um movimento 

específico e particular, tendência que tem se revertido nas últimas décadas 

devido a recentes investigações levadas a cabo por historiadores e historiadores 

da arte espanhóis
7
. Também na Península Ibérica o estilo é caracterizado pela 

atenção à decoração. 

 

É a tendência ao esplendor decorativo nota distintiva, cobrindo os 

parâmetros com tracerias decorativas, assim como a desvirtuação da 

funcionalidade dos elementos construtivos, bem como arcos falsos 

tecnicamente fracos ou, inclusive, recarregando a decoração das 

abóbadas ou também as perfurando e incluindo nervuras ornamentais, 

como de combados, que não respondem a uma função elementar de 

reforço ou de sustentação.
8
 (AZCÁRATE, 2007, p. 3) 

  

                                                 
7
 Existe atualmente um grupo de investigação formado por pesquisadores de diversas universidades espanholas e 

que se dedicam ao estudo da arquitetura do século XV. Coordenado pela professora Begoña Alonso Ruiz, da 

Universidad de Cantabria, o Grupo de Investigación de Arquitectura Tardogótico mantém uma ativa página com 

o objetivo de difundir trabalhos sobre o tema, que pode ser visitada no endereço www.tardogotico.es.  
8
 “Es la tendencia a la fastuosidad decorativa nota distintiva, cubriendo los parámetros con tracerías decorativas, 

así como la desvirtuación de la funcionalidad de los elementos constructivos, bien como arquerías falsas 

técnicamente débiles o incluso recargando la decoración en las bóvedas o bien perforándolas y añadiendo 

nervios ornamentales como los combados, que no responden a una función elemental de refuerzo o de 

sostenimiento.” (Tradução Nossa).  
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José María Azcárate, em obra publicada pela primeira vez em 1990, 

se refere a esse período como “a fase barroca do estilo gótico em Espanha”
 9

 

(AZCÁRATE, 2007, p. 3), numa expressão que tinha a intenção de reforçar o 

monumentalidade e a ornamentação faustuosa que vai ser característica da 

arquitetura nesse momento. Azcárate também destaca a importante influência de 

Borgonha e Flandres na arte castelhana, o que ele atribui às estreitas relações 

entre as regiões e a aceitação por parte da nobreza de Castela do modo de vida 

borgonhês. O estilo – que teria surgido a partir da fusão das formas flamencas e 

islâmicas – teria dado origem ao que chama de “hispano-flamenco”, termo 

considerado inapropriado por pesquisadores como Begoña Alonso Ruiz, porque, 

como afirma, “não se trata de uma simbiose de ambas culturas arquitetônicas, 

mas uma referência ao trabalho em nosso país de artistas bretões, flamencos e 

germânicos”
10

 (ALONSO RUIZ, 2006, p. 23). 

 A presença de construtores estrangeiros não foi um dado novo e 

tampouco um fato isolado no panorama ibérico, ainda que seja difícil atribuir 

com exatidão a origem de mestres importantes, como, por exemplo, Martín, 

Ricardo, Enrique y Petrus Petri (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, 2009. pp. 127-

164).  Porém, o século XV registra a presença desses artistas forâneos como um 

fenômeno de grandes consequências para o desenvolvimento artístico da região: 

Martínez de Aguirre nos fala de uma “irrupção generalizada de artistas 

estrangeiros em Espanha durante a segunda metade do Quatrocento” 

(MARTÍNEZ DE AGUIRRE, 2009. P. 163), que pode ser observada através de 

diversas ordenanças municipais. De fato, a chegada em Castela de diversos 

artistas vindos do norte europeu foi o marco de profundas transformações nas 

artes visuais, com grande ênfase para a arquitetura, porque, ao redor dos 

                                                 
9
 “la fase barroca del estilo gótico en España” (Tradução Nossa). 

10
 “no se trata de una simbiosis de ambas culturas arquitectónicas, sino que hace referencia al trabajo en nuestro 

país de artistas bretones, flamencos y germanos” (Tradução Nossa). 
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principais mestres foram criadas oficinas responsáveis pela formação de 

gerações subsequentes de construtores, mantendo a influência do Gótico de 

origem flamenca e germânica até meados do século XVI. Muitos discípulos 

eram unidos a seus mestres por relações de parentesco, criando verdadeiras 

dinastias de construtores. Destacam-se, especialmente a partir do primeiro terço 

do século XV, dois principais focos: o burgalês e o toledano. 

 

2. O foco burgalês 

 Um forte impulso ao desenvolvimento artístico de Burgos está 

relacionado ao Bispo Alonso de Cartagena, que teria sido responsável pela ida 

de um importante grupo de artistas de origem alemã para a cidade. Cartagena 

havia participado do Concílio da Basileia (1431-1445), no qual  havia entrado 

em contato com o Tardogótico alemão durante sua estadia na região e ao viajar à 

Breslávia, na Boêmia (atual Polônia), em missão diplomática (GARCÍA 

CUETOS, 2006, p. 99-100). O estilo desenvolvido pela oficina burgalesa tem 

grande influência germânica e caracteriza-se pela solidez de estrutura e um 

maior comedimento na decoração, ponto no qual se diferencia da oficina 

toledana (GARCÍA CUETOS, 2006, p. 99-100). 

 Os principais nomes entre os construtores são Juan e Simón de 

Colônia, pai e filho. Os dois trabalharam juntos em diversas construções de 

destaque do período. Foram, ambos, Mestres Maiores da Catedral de Burgos e 

corresponde a eles o zimbório, já destruído, a Capela da Concepção e a Capela 

da Visitação, local de enterramento de Alonso de Cartagena. Juan de Colônia 

iniciou a construção da Cartusiana de Miraflores e do Palácio dos Condestáveis 

(Casa del Cordón), pertencente à família Velasco. A obra prima de Simón de 

Colônia também pertenceu à mesma família: trata-se da Capela dos 

Condestáveis, no interior da Catedral de Burgos, de planta octogonal, “na qual 
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se nota o conceito espacial grandioso da arquitetura gótica germânica”
11

 

(AZCÁRATE, 2007. p. 125). Duas fachadas muito representativas do 

Tardogótico também são obras de Simón: a Igreja de Santa María de Aranda de 

Duero e o Convento de San Pablo de Valladolid.  

 É importante destacar também o papel exercido pelo escultor Gil de 

Siloé. Não se sabe a origem do entalhador, ainda que Yarza Luaces supusesse se 

tratar de um artista de origem nórdica, mas de formação hispânica, graças ao 

estilo que desenvolveu, bastante apegado às formulas góticas desenvolvidas em 

Burgos (YARZA LUACES, 2007. p. 18). Atuou nas últimas décadas do século 

XV e, mesmo em um curto espaço de tempo, deixou uma vasta obra produzida 

em grande variedade de materiais. Entre suas principais obras estão o retábulo 

Santa Ana, feito sob encargo de Luis de Acuña, bispo de Burgos que sucedeu a 

Alonso de Cartagena, os sepulcros do rei Juan II, sua mulher Isabel de Portugal 

e do Infante Alfonso, na Cartusiana de Miraflores, além do retábulo da mesma 

capela, encomendados por Isabel, a Católica. 

  

3. O foco toledano 

 De uma maneira geral, podemos caracterizar o estilo da oficina 

toledana como bastante aproximada da fórmula do Gótico Flamejante, o que se 

pode atribuir à origem de seus mestres, oriundos de Flandres e Bretanha. A 

chegada à Toledo de grandes construtores flamencos parece estar também 

diretamente ligada a um religioso, o Bispo Cerezuela, irmão de Álvaro de Luna, 

que, na época, era Condestável de Castela. Por influência de Luna, o Bispo 

Cerezuela aparece vinculado a duas das principais arquidioceses do reino, 

Sevilha e Toledo. Em 1433, Luna, durante um dos momentos áureos de sua 

atuação como valido de Juan II, em que seu prestígio era indiscutível, teria sido 

                                                 
11

 "en la que se acusa el concepto espacial grandioso de la arquitectura gótica germánica." (Tradução Nossa). 



Cinthia M. M. Rocha 

 56 

 

capaz de interceder junto ao papado para que o então arcebispo de Sevilha, 

Diego de Anaya Maldonado, um dos clérigos mais importantes de Castela, fosse 

retirado da Sede e, em seu lugar, fosse nomeado Juan de Cerezuela y Luna, seu 

meio-irmão. Cerezuela permaneceu em Sevilha apenas um ano e logo foi 

transladado à arquidiocese de Toledo (SUÁREZ FERNANDEZ, 2005. p. 217-

218). Quando assumiu a Mitra toledana, já existia um grupo de artistas 

flamencos trabalhando na capela de seu irmão e no Castelo de Escalona, 

pertencente a Luna, mas o grande impulso construtivo foi dado a partir de seu 

período como arcebispo.  

 Em 1448 é registrada a presença de artistas como Hanequin de 

Bruxelas e Pedro Guas (ALONSO RUIZ, 2006. p. 32-33). Ao redor deles 

desenvolveu-se uma ampla oficina de escultores e entalhadores, responsável 

pela formação de nomes como Juan Guas, filho de Pedro, e os irmãos Antón e 

Enrique Egas. Hanequin foi, segundo Alonso Ruiz, discípulo de Jean van 

Ruisbroeck e Mestre Maior da Catedral de Toledo, responsável, entre outras 

obras, pela Porta dos Leões. É considerado o introdutor das formas flamencas 

em Toledo e trabalhou no Castelo de Cuéllar, de Beltrán de la Cueva e, junto 

com o irmão, Egas Coeman, na Catedral de Cuenca. 

 Juan Guas é, talvez, o principal nome entre os arquitetos do 

período. Alcançou grande êxito ao combinar as formas flamencas e mudéjares, 

apreendidas em Toledo, já que recebeu influência da primeira graças à oficina 

onde obteve sua formação e, da segunda, através da observação do conjunto 

arquitetônico da cidade (AZCÁRATE, 2007. p. 117-122).  Alonso Ruiz afirma 

que a 

 

simbiose de ambas as linguagens é a essência do estilo criado por 

Guas em que, por exemplo, as pontas de diamante e as traçarias 

flamejantes foram empregadas com o mesmo critério decorativo, 
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criando uma hábil combinação entre ornamentação e escultura.
12

 

(ALONSO RUIZ, 2006. p. 33) 
 

Sua obra pode ser vista em diversas construções, entre religiosas, 

como as catedrais de Ávila e Segóvia, e civis, como o Palácio do Infantado e na 

fachada do Colégio de San Gregorio de Valladolid. Guas é responsável por uma 

série de construções elencadas para a presente pesquisa, como o Castelo Novo 

de Manzanares el Real e o já mencionado Palácio do Infantado (Guadalajara), da 

família Mendoza, o Mosteiro de El Parral (Segóvia), mandado construir pelo rei 

Enrique IV, e o Mosteiro de San Juan de los Reyes (Toledo), construído sob o 

patrocínio de Isabel I para ser mausoléu real. 

 Já no final do século XV e início do XVI, os principais seguidores 

de Juan Guas foram Antón y Enrique Egas, sobrinhos de Hanequin de Bruxelas, 

filhos de Egas Cueman. Ambos foram responsáveis por manter a tradição do 

Gótico Tardio presente nos ateliês toledanos, enquanto em outras regiões se 

observava o paulatino florescimento do estilo “romano”. Enrique Egas, por 

exemplo, é encarregado em 1512 da Capela Real de Granada e em seu projeto 

repete a fórmula criada por Juan Guas para o Mosteiro de San Juan de los Reyes 

(AZCÁRATE, 2007. p. 123), projeto esse modificado posteriormente por Juan 

Gil de Hontañon e Juan de Ruesga (ALONSO RUIZ, 2006. p. 35), que 

introduziram inovações.  

 

4. As renovações do final do século XV 

A introdução do Renascimento na Península Ibérica foi paulatina e 

bastante tardia, se comparada a outras regiões meridionais europeias. A chegada 

                                                 
12 

 “La simbiosis de ambos lenguajes es la esencia del estilo creado por Guas en el que, por ejemplo, las puntas 

de diamante y las tracerías flamígeras fueron empleadas con el mismo criterio decorativo, creando una hábil 

combinación entre ornamentación y escultura”. (Tradução Nossa). 
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do estilo está diretamente vinculada aos Mendoza. Helen Nader analisa a 

importância dessa família para a literatura renascentista, cuja influência, 

segundo ela, se fez sentir já no século XV com o Marquês de Santillana e, 

posteriormente, com o Segundo Conde de Tendilla (NADER, 1979). A primeira 

construção em estilo “romano” em Castela que temos notícia é o sepulcro de 

Pedro González de Mendoza – o Gran Cardenal Mendoza - enterrado na 

Catedral de Toledo, onde era arcebispo (TORMO, 1917, pp. 51-65). A capela 

mandada construir por Diego Hurtado de Mendoza, seu sobrinho e arcebispo de 

Sevilha, na Catedral Hispalense segue o mesmo estilo. Em um documento em 

que o clérigo ordena a continuação das obras no local, encontra-se um trecho 

interessante. Ele pede que se faça uma porta da Sacristia que “sera rico al modo/ 

romano” (JIMÉNEZ MARTÍN, 2006. p. 87). Um pedido semelhante é feito em 

1505, três anos após a morte do clérigo, pelo Conde de Tendilla, que escreve ao 

cabido cobrando a obra da tumba de Dom Diego e afirma que sua vontade “es 

que no se mezcle con la otra obra ninguna cosa françisa ni alemana ni morisca 

syno que todo sea romano” (JIMÉNEZ MARTÍN, 2006. p. 93). 

 O pedido tem razão de ser, uma vez que o que se notava com mais 

frequência na arquitetura do final do século XV e início do XVI era uma mescla 

de elementos Tardogóticos, mudéjares e Renascentistas. Sob o reinado dos Reis 

Católicos, o Gótico passou por uma profunda renovação e as construções feitas 

no novo estilo passaram a ser chamadas de “modernas”. Segundo Víctor Nieto,  

 

Na Espanha desde o final do século XV se dizia que um edifício 

estava realizado a “lo romano” quando sua arquitetura era 

renascentista, reservando-se o qualificativo de “moderno” para 
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denominar aquelas obras realizadas de acordo com o sistema 

construtivo gótico.
13

 (NIETO, MORALES, CHECA, 2009, p. 13) 
 

 Várias denominações foram utilizadas para designar o estilo 

adotado nesse momento: “Isabelino”, “estilo Reis Católicos”, “Gótico 

arcaizante”, “Protorenascimento”, “Plateresco”. A própria indefinição na 

nomenclatura indica a dificuldade que a historiografia vem tendo para 

caracterizar as obras daquele período. Os dois primeiros termos fazem referência 

ao período histórico, identificando as construções a um contexto específico 

ligado à monarquia dos Reis Católicos. “Gótico arcaizante” e 

“Protorenascimento” enfatizam, ainda que com focos distintos, as duas 

principais influências que o estilo adotado recebeu: o Gótico Tardio, que vinha 

sendo realizado ao longo de todo o século, e os novos elementos italianos que 

passam a ser assimilados. O termo “Plateresco” é o mais comumente utilizado. 

Foi cunhado pela primeira vez no século XVII pelo cronista Diego Ortiz de 

Zúñiga (ORTIZ DE ZÚÑIGA, 1795) enquanto analisava a Capela Real e o 

Ayuntamiento de Sevilha.  Desde então, tem recebido uma dupla acepção. 

Autores como Camón Aznar (CAMÓN AZNAR, 1945) utilizam o termo 

Plateresco para designar o que considera um estilo específico, enquanto outros, 

como Víctor Nieto (NIETO, MORALES, CHECA, 2009), defendem que o 

termo designaria apenas uma forma de decoração. De fato, se observarmos a 

estrutura construtiva desses edifícios, perceberemos que se segue utilizando 

largamente as fórmulas do Gótico, enquanto a decoração e ornamentação vão, 

paulatinamente, assimilando elementos Renascentistas, ainda que não haja 

muitas interferências na divisão espacial. Para Alonso Ruiz, o Plateresco “não é 

                                                 
13

 “En España desde finales del siglo XV se decía que un edificio estaba realizado a ‘lo romano’ cuando su 

arquitectura era renacentista, reservándose el calificativo de ‘moderno’ para denominar aquellas obras realizadas 

de acuerdo con el sistema constructivo gótico”. (Tradução Nossa). 
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outra coisa que arquitetura tardogótica vestida com roupa romana”
14

 (ALONSO 

RUIZ, 2006. p. 43). 

Entre os “modernos”, há que se destacar a obra de Juan Gil de 

Hontañón e de seu filho, Rodrigo Gil de Hontañón, já mais associado ao 

Plateresco. Juan Gil trabalhou na obra de diversas catedrais, como as de Sevilha, 

Salamanca e Segóvia. Também realizou importantes construções civis, 

especialmente para a família Velasco. Seu estilo se caracterizava pela simbiose 

entre as oficinas burgalesa e toledana, unindo as tradições germânicas e 

flamencas que caracterizavam cada uma delas (ALONSO RUIZ, 2006. p. 39). 

De fato, a arquitetura desse período se produz por “um processo de indefinição, 

incerteza e ambiguidade estilística”
15

 (NIETO, MORALES, CHECA, 2009, p. 

58). As formas puramente Renascentistas vão vigorar apenas no segundo terço 

do século XVI, o que não significa que não tenha havido profundas mudanças 

nas décadas anteriores. O desejo de modernidade era um sentimento presente no 

final do século XV, ainda que não tenha se plasmado em uma total recriação do 

estilo, mas em pequenas alterações em fórmulas já conhecidas. 

 

5. Conclusão 

Como vimos, o período do Tardogótico em Castela coincide com o 

aumento exponencial do investimento em Arte. Reis, nobres e a Igreja tiveram 

um papel central na questão, uma vez que dedicaram grandes recursos para a 

execução de obras, como mosteiros, igrejas, castelos e palácios. Novas 

construções foram erguidas, como a Catedral Gótica de Sevilha, a Cartuxa de 

Miraflores, o Castelo de Manzanares el Real, e o palácio conhecido como Casa 

del Cordón, em Burgos, para citar apenas alguns exemplos. Outras foram 

                                                 
14

  “no es otra cosa que arquitectura tardogótica vestida con ropa romana.” (Tradução nossa). 
15

 “un proceso de indefinición, incertidumbre y ambigüedad estilística” (Tradução nossa). 
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ampliadas e reformadas, como é o caso da Catedral de Toledo e do Mosteiro 

Real de Santa Maria de Guadalupe. Todas as obras têm em comum a 

grandiosidade e imponência, tendo demandado elevados investimentos sociais e 

econômicos. Segundo nos afirma Cristóbal de Villalón, em 1539, “Pues en la 

Architectura no han faltado varones en estos tiempos que se ayan señalado en 

edificios” (VILLALÓN, 1896).  

 Politicamente, observamos um duplo processo. O período é 

marcado pelo crescimento da centralização do poder nas mãos do rei, através do 

controle da potestade legislativa e manifestado pela fórmula que passou a ser 

cada vez mais comum na documentação de Castela: “de mi poderío real 

absoluto, motu propio e cierta ciência” (NIETO SÓRIA, 1999. p. 38). Ao 

mesmo tempo e sobremaneira vinculado ao processo anterior, a nobreza, 

formada por muitas linhagens que emergiram após o início da dinastia 

Trastâmara, adquiria e concentrava em si um enorme poder social e econômico, 

consolidando sua hegemonia perante o reino. A distribuição de privilégios e 

mercês, garantidas pela ampliação do poder real, viria a fortalecer mutuamente 

monarquia e nobreza, o que fez com que o século XV fosse  marcado pelo total 

predomínio dessa aristocracia, que passou a exercer o controle econômico – pela 

posse da terra e o controle de seus benefícios – e político – pelo domínio de 

diversas esferas do poder governamental.  

 Por essa razão, seu papel enquanto classe dominante precisava ser 

e, de fato, era sustentado pelo controle das práticas sociais, das quais a arte é 

uma parte fundamental. Dentro dessa conjuntura, não surpreende que os 

principais investimentos em arte tivessem vindo dos próprios reis e das famílias 

mais proeminentes e centrais dentro das contendas políticas de sua época. É 

possível traçar a vinculação dos construtores mais destacados do Tardogótico a 

um número mais que significativo de grandes linhagens, como é o exemplo de 
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Juan Guas, que foi arquiteto real, arquiteto da Casa dos Mendoza, além de ter 

trabalhado na construção do Castelo de Belmonte, de Juan Pacheco, Marquês de 

Villena, e do Castelo de Cuéllar, de propriedade de Beltrán de la Cueva.  
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Abstract: The purpose of this article is to raise questions about changes in the artistic 

panorama of Castile in the 15
th

 century, especially regarding to architecture. This was a 

moment of intense transformations in the international scenario, and, therefore, it is 

convenient to discuss the process that, in Castile, let to the strengthening of the Late Gothic 

and of the style that was known as Spanish-flamenco. This article is part of the doctoral 

research, entitled "Building an image: art and the political projects of Castile in the 15
th

 

century", held at the Programa de Pós-Graduação em História, of the Universidade Federal 

Fluminense. 
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SÓLON DE ATENAS E A MEMÓRIA DA DEMOCRACIA 

Denis Correa 

Resumo: A formação de uma memória cultural sobre Sólon na literatura ateniense do 

séc. IV a. c. é uma fonte privilegiada para estudar as concepções de democracia da 

tradição clássica. Para alguns autores (MOSSÉ: 1979), Sólon representado como “pai da 

democracia” é um “mito político”; para outros, (RHODES: 2006) o relato da obra 

Constituições dos Atenienses sobre esta questão não é um mito, mas sim um tipo de 

história. As diferentes e discordantes figurações de Sólon revelam disputas na qual 

interviram interesses sociais de memorização e instrumentos intelectuais, como a 

retórica, a filosofia e a própria história. Esta pesquisa pretende investigar os termos e as 

armas deste conflito de memória. 

 

Palavras-chave: Sólon; Memória; Democracia; Atenas 
 

1. Sólon é uma figura relevante para a Memória e a História de 

Atenas sob qualquer perspectiva. Enquanto poeta é o primeiro e único 

testemunho literário da Ática Arcaica; como legislador (nomothétēs) é o 

mais celebrado pelos oradores áticos (ainda que frequentemente 

erroneamente citado); além disso, tornou-se figura central na tradição dos 

“Sete Sábios da Grécia”, série de lendas transmitidas no mundo antigo , 

especialmente por Heródoto e Plutarco. Por fim, a Sólon atribuiu-se a 

criação da democracia ateniense na sua versão mais moderada e virtuosa. 

Até os dias de hoje, qualquer livro sobre a História de Atenas e da 

Democracia irá representar Sólon como um precursor dos atributos 

democráticos da pólis, ainda que oficialmente a criação do regime seja 

atribuída às reformas de Clístenes em 508 a. C, cerca de 80 anos depois da 
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sua atuação política. A que se deve este processo de vinculação da figura 

de Sólon à memória da democracia? 

A formação de uma tradição sobre Sólon foi um fenômeno de 

memória, ou “criação de mito político”, como definiu Claude Mossé 

(1979). Com o desastre da expedição militar contra Siracusa (415-13 a. C.) 

e a instauração do moderado e de curta-duração “regime dos 400” (411 a. 

C.), fortaleceu-se em Atenas um sentimento de saudosismo em torno da 

“constituição ancestral”, pátrios politeía (LEÃO, 2001: 43-72; FINLEY, 

1989: cap. 2), uma ideia de retorno ao passado anterior às guerras e 

calamidades do presente. Em 404 a. C., Atenas sofre a derrota final por 

Esparta, o que significa o fim do império marítimo e a imposição do 

violento regime dos “Trinta Tiranos”, ao que se segue uma nova 

restauração democrática liderada em 403 a. C. por Trasíbulo. Atenas vive a 

seguir seu período de maior estabilidade democrática, ainda que não 

consiga restabelecer o império marítimo de 403 até 322, quando o domínio 

macedônio impõe o fim definitivo do regime democrático. 

Entre 403 e 322 a. C. Sólon torna-se uma figura central do 

pensamento político ateniense “numa época em que a polêmica em torno 

dela estava em plena efervescência” (BARROS, 1999: 85). Atenas volta-se 

para o passado neste período de decadência, e a ideia de pátrios politeía 

torna-se moeda corrente em debates políticos. A democracia, regime ainda 

vigente neste período e cujo significado torna-se cada vez mais central para 

a identidade política dos atenienses frente ao resto da Grécia, é 

interiorizada e digerida através da memória. Afinal, o que foi a 

democracia? Quais são as características virtuosas do regime que lhe 

garantiram a glória passada? E quais características significaram sua 
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corrupção e decadência? Tais memorizações visavam a restaurar a glória 

do passado projetando-a no futuro. Sendo a pátrios politeía o regime 

democrático que permitiu a criação do império marítimo, para restaurar a 

glória de Atenas é necessário restaurar a pátrios politeía. 

A questão central para entender o que foi a democracia foi responder 

quem foi seu verdadeiro fundador, que lhe garantiu sua constituição 

original.  Sólon oferece um exemplo ideal de resposta. Ele é apenas uma 

das opções oferecidas na época, mas certamente a mais influente e decisiva 

para o pensamento político subsequente. Para compreender este fenômeno, 

e os conflitos de memória daí decorrentes, é necessário investigar as 

representações de Sólon na tradição literária imediatamente anterior a sua 

consolidação enquanto “pai da democracia” no século IV. É possível 

perceber certa elipse de Sólon, na qual ele é gradativamente digerido pelo 

espírito democrático, até surgir sua representação como fundador da 

democracia. 

Os próprios poemas de Sólon serão, por ora, deixados de lado, 

devido ao fato de que todo texto de sua autoria só nos é acessível através de 

citações. O que se conhece de sua poesia foi filtrado por autores posteriores 

que provavelmente descontextualizaram o significado dos versos, talvez 

tenham alterado, ou até mesmo inventado versos para possibilitar a 

atualização e instrumentalização do prestígio de Sólon num problema do 

presente (BLOK e LARDINOIS, 2006: 27-33). O “texto original” inexiste, 

e o “papel real” de Sólon na História de Atenas já foi objeto de várias 

abordagens (MOSSÉ, 1979; ALMEIDA, 2003; RHODES in BLOK e 

LARDINOIS, 2006). Para abordar este problema, seria necessário um 

estudo caso a caso de cada citação, mas este não é lugar para aprofundar 
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trabalhos já realizados por outros pesquisadores (LEÃO, 2001). Neste 

texto, pretende-se um mapeamento das representações de Sólon com um 

recorte específico, cujo intuito é evidenciar a “elipse de memória”, isto é, a 

passagem de um Sólon sábio e legislador para um Sólon “pai-fundador” da 

democracia. 

2. Tudo começa com Heródoto (Histórias I, 29
1
): 

 

(...) O ateniense Sólon, tendo feito as leis que os atenienses lhe 

haviam pedido, ficou fora por dez anos, tendo viajado com o 

pretexto de ver o mundo, e assim não ser forçado a alterar 

algumas das leis que estabeleceu. Tal coisa eles não podiam 

fazer, pois os atenienses eram mantidos por forte juramento a 

cumprir por dez anos as leis que Sólon estabelecera. Estando 

fora por conta disso, e certamente também por conta de 

curiosidade, Sólon foi ao Egito de Amâsis, e depois a Sardes de 

Creso. 

Para o intuito de investigar a legislação de Sólon ou sua suposta 

relação com a fundação do regime democrático, o texto de Heródoto é de 

um silêncio desconcertante. Sólon é uma figura central na narrativa do 

historiador, mas cumprindo o papel de um sábio conselheiro que discute 

com o soberano Creso da Lídia sobre riqueza, felicidade e a frágil sorte 

humana frente aos deuses (Histórias, I, 29-32 e 46). Assim como outros 

sábios, como Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bias de Priene e Quílon 

da Lacedemônia, Sólon é um veículo de uma ética associada ao Oráculo de 

Delfos, que envolve termos-chave, como húbris (excesso) e sōphrosúnē 

(comedimento). 

Sólon é o mais importante e citado destes “sábios”. Seu diálogo com 

Creso tornou-se central nas lendas dos Sete Sábios, e será reproduzido por 

                                                           
1
 As traduções citadas são de minha autoria, salvo se houver referência a algum outro tradutor. 
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Plutarco, apesar das dúvidas sobre sua autenticidade (Vida de Sólon, 21.1). 

Afora a ética délfica da qual é um representante, pouco Heródoto nos 

informa sobre esta legislação que ele teria dado a Atenas, apenas menções 

de passagem, como em II, 177: 

 

Diz-se que sob o reinado de Amásis o Egito foi muitíssimo 

próspero, por conta do rio para as terras, e das terras agrárias 

para as pessoas; as cidades habitadas chegaram ao total de vinte 

mil. Amásis estabeleceu leis para os egípcios declararem para o 

nomarca de onde tiram o sustento de cada ano, não fazendo isto 

e nem mostrando adquirir sustento honestamente, [é punível] 

com a morte. Sólon o ateniense estabeleceu esta lei para os 

atenienses tomando a do Egito; que a eles a usem sempre, sendo 

uma lei correta. 

É possível assumir que o trecho aborda uma medida de proteção ao 

camponês empobrecido contra a tomada de suas terras como pagamento de 

dívidas, algo semelhante com a seisákhtheia vastamente discutida 

posteriormente. No entanto, é difícil aceitar a historicidade da lei. Heródoto 

nenhuma vez menciona Sólon em relação a regimes democráticos, tema 

que aborda usando termos alternativos como isonomía e isēgoría. Atenas 

sequer parece ter um papel central na idealização da criação regime 

democrático, já que Heródoto o menciona em outras cidades gregas e até 

mesmo entre os Persas no famoso debate que deu o trono persa a Dario (I, 

80-83). 

Heródoto (VI, 131) expressamente atribui a instituição da 

democracia ateniense a Clístenes, com este termo denominando a reforma 

das dez tribos ao invés das tradicionais quatro, medida que segundo ele foi 

inspirada na astúcia política do avô homônimo de Clístenes e tirano de 

Sícion (V, 66-69), que por sua vez de forma nenhuma pode ser considerado 
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um democrata. No entanto, não há indício que Heródoto reivindique para 

Clístenes a originalidade da criação de uma isonomía e isēgoría, sem as 

quais a reforma das dez tribos não teria nada de democrática. Por outro 

lado, a imagem predominante de Sólon transmitida por Heródoto é a de um 

sábio, não de um democrata. A menção que Sólon teria feito sua legislação 

“a pedidos dos atenienses”, e o caráter da lei trazida do Egito reforçam a 

ideia de Sólon como um político sábio, ou melhor, um sábio que intervém 

na pólis. 

O tema do Sólon Sábio predominará em Platão, no entanto com uma 

ênfase totalmente diferente. No Protágoras (342e-343b), aparece a mais 

antiga versão da lista dos “Sete Sábios”, e na qual Sólon é citado como um 

simpatizante da ética délfica de moderação, mas também do ideal de 

espartano de educação. No Timeu, Platão irá destacar mais ainda Sólon, 

que então surge relatando o mito de Atlântida ao avô de Crítias, tio de 

Platão. Neste mesmo relato de Platão, a autoridade de Sólon ainda é 

superlativada (Timeu, 21c-d): 

Crítias: (...) Então o ancião (...) disse: (...) ‘era bom que ele 

[Sólon] não tivesse usado a poesia como passatempo, mas sim 

que se tivesse empenhado, como os outros, e dado corpo ao 

relato que para aqui trouxe do Egito. Se as revoltas, entre outros 

males que encontrou quando cá chegou, não o tivessem 

obrigado a descurar a poesia, nem Hesíodo nem Homero nem 

qualquer outro poeta se tornaria mais célebre do que ele
2
’. 

Para Platão, a atividade política de Sólon foi um obstáculo ao 

trabalho de sua composição poética: caso ele tivesse se dedicado a compor 

sobre o que havia escutado no Egito, sua fama poética ultrapassaria mesmo 

Homero e Hesíodo. Platão constrói a autoridade de Sólon, colocado lado a 

                                                           
2
 LOPES, Rodolfo. Timeu-Crítias. Coimbra: Classica Digitalia, 2011, p. 80-81. 
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lado aos maiores poetas da Grécia, com o intuito de reforçar a veracidade 

do relato de Atlântida, que ele faz a seguir. A atividade política e 

possivelmente democrática de Sólon, no entanto, são mencionadas apenas 

como revoltas e outros males que teve que resolver, em outras palavras, 

como meros obstáculos, aspectos secundários. Assim como em Heródoto, a 

relação entre democracia e Sólon é ausente em Platão, o que lhe interessa é 

o grande Sábio. 

Em meados do séc. IV ateniense, o filósofo e retórico Isócrates 

retrata um Sólon diferente, mas que ainda carrega sua característica de 

“sábio”. No contexto das querelas filosóficas e sociais em torno da figura 

histórica do “sofista” – vista desde a época de Sócrates como um corruptor 

da juventude e da saúde social – Isócrates se defende da acusação de ser 

uma má influência para a pólis através da distinção entre o “bom sofista” 

do passado, grupo no qual ele tenta se incluir, e dos sofistas corrompidos 

do presente, meros oportunistas que ele pretende censurar. Vejamos a 

aparição de Sólon neste debate, conforme se apresenta no diálogo Antídosis 

(313): 

Certamente que não era esta situação no tempo dos nossos 

antepassados; pelo contrário, nutriam admiração por aqueles a 

quem chamavam sofistas (...) E eis a melhor prova: é que a 

Sólon, o primeiro dos nossos cidadãos a receber aquele título, 

consideraram-no digno de dirigir os assuntos da cidade
3
 (...) 

 

Sólon representava um ideal de sofista virtuoso enraizado na tradição 

ancestral ateniense, e ao associar-se a este ideal de sofista antigo, Isócrates 

distingue-se dos sofistas do presente, do qual ele faz uma longa crítica, não 

                                                           
3
 Trad. de LEÃO, Delfim Ferreira. Sólon: Ética e Política. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian, 2001, p. 128. 
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só em Antídosis, mas também em Sobre os sofistas. Nos três exemplos 

citados – o historiador Heródoto, o filósofo Platão e o retórico Isócrates – 

há o tema comum do Sólon sábio, no qual esta figura é instrumentalizada 

retoricamente para diferentes propósitos, carregando consigo diferentes 

significados (ética délfica, educação espartana, mito de Atlântida, “bom 

sofista”). A atuação política de Sólon é mencionada de passagem, sem 

maiores detalhes, como aspectos secundários, mas que são referidos por 

todos os três autores. 

3. É neste contexto de valoração da personagem de Sólon, e sua 

instrumentalização para diversos fins, que o próprio Isócrates oferece o 

primeiro testemunho de vinculação entre Sólon e democracia. No 

Areopagítico, a menção a Sólon surge numa argumentação semelhante a da 

oposição entre o bom sofista do passado e o sofista corrupto do presente. 

Porém, desta vez, o aspecto idealizado é o regime democrático, também 

apresentado como idealizado no passado e corrupto no presente. O objetivo 

é claramente procurar na memória o regime ideal que restauraria a glória de 

Atenas, e reconstituísse os valores de comedimento (sōphrosúnē) e 

moderação (metriótēs) no centro da pólis (Areopagítico, 4). Em dado 

momento, Isócrates apresenta as figuras que encarnam este passado 

idealizado (Areopagítico 16): 

(...) Na verdade, acho que a única medida capaz de nos acautelar 

dos perigos futuros e de nos livrar dos males presentes seria 

buscarmos a reposição daquela democracia (ekeínēn tḕn 

dēmokratían analabeĩn), para a qual Sólon, ao tornar-se o maior 

amigo do povo, criou leis, e que Clístenes, depois de afastar os 

tiranos e de reconduzir o povo, voltou a instituir do início
4
. 

                                                           
4
  Ver tradução de LEÃO, Delfim Ferreira. Sólon: Ética e Política. Lisboa: F. Calouste Gulbenkian, 

2001, p. 130 e MATHIEU, Georges. Isocrate: Discours. Tome III. Paris: Les belles Lettres, 1998, p. 67. 
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Para Isócrates, Sólon criou a democracia, Clístenes apenas expulsou 

os tiranos e a reestabeleceu. É claro o contraste com o que é apresentado 

por Heródoto, que atribui a criação do regime a Clístenes, embora este não 

apareça como um opositor de Sólon, mas sim como um continuador da sua 

obra. O que significa tal mudança de foco e inflexão de memória? 

O foco da argumentação do Areopagítico é reabilitar a autoridade e 

poder do Conselho do Areópago, cuja revogação (que a tradição atribui a 

Efialtes, Temístocles ou Péricles) Isócrates acredita ser a causa da 

decadência da democracia. Na época de Sólon e Clístenes, o Conselho do 

Areópago era soberano, principal órgão de poder de Atenas, o que faz 

desses homens do passado exemplos ideais para a propaganda que visava a 

restabelecer o poder do Conselho sem romper com a democracia. O 

passado da democracia é reinventado e instrumentalizado para propor uma 

mudança no presente. Fica claro que Clístenes não é alvo da crítica de 

Isócrates, a democracia teria sido corrompida posteriormente, portanto ele 

poderia ter sido o representante desta democracia original virtuosa. No 

entanto, o recurso ao sábio Sólon como instrumento retórico para alterar o 

regime no presente se impõe a partir daí. 

Isócrates também explora o passado político de Atenas através da 

ideia das duas igualdades
5
: a aritmética, que estabelece o mesmo para ricos 

e pobres; e a geométrica, que dá honra aos cidadãos conforme o mérito de 

cada um. Isócrates afirmou que a boa democracia do passado (de Sólon e 

Clístenes) optou pela democracia geométrica (Areopagítico, 20-21) e 

considerou a outra injusta. A democracia idealizada no passado e projetada 

                                                           
5
Ver Platão (República, 558c, Leis, 757b), Aristóteles (Política, 1301a), e BORDES, Jacqueline. Politeia 

dans la pensée grecque jusqu'a Aristote. Paris: Belles Lettres, 1982, p. 221-222, 342-57. 
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no presente por Isócrates é moderada, geométrica, de certa forma 

aristocrática. O que não é algo completamente estranho ao discurso 

democrático da época: para o Péricles, que Tucídides representa na Oração 

Fúnebre uma democracia aristocrática, com isso compreendendo que em 

Atenas os melhores se destacam pelas suas qualidades, e não pelo 

nascimento (A guerra de peloponésios e atenienses II, 37). 

A obra que desenvolverá o tema do Sólon democrata é a 

Constituição dos Atenienses atribuída à escola de Aristóteles
6
. O texto foi 

escrito provavelmente entre 329 e 322, ou seja, depois da morte de 

Isócrates (338). Ao mencionar os eventos ocorridos em 411 na instalação 

do “regime dos 400”, a obra menciona um aditivo de lei de certo Clitofonte 

(Constituição dos Atenienses, 29.3) que prescreve que: 

(...) os eleitos [para o novo governo] pesquisassem as leis 

ancestrais (patríous nómous) que Clístenes instituiu ao 

estabelecer a democracia, de forma que, tomando delas, 

escolhessem a melhor, isto porque o regime de Clístenes não era 

democrático, mas semelhante ao de Sólon. 

 

Se considerarmos  que a Constituição dos Atenienses citou uma fonte 

confiável, este seria o mais antigo indício da ideia de pátrios politeía, a 

constituição ancestral que está certamente ligada à elevação de Sólon a 

fundador da democracia (LEÃO, 2001). Além disso, em contraste com os 

textos anteriormente citados, a obra oferece o mais completo quadro sobre 

a atuação política de Sólon (Constituição dos Atenienses, 2): 

1. Depois disso aconteceu por muito tempo de a multidão 
(plē thos) levantar-se (stasiásai) contra os notáveis (gnṓrimoi). 2. 
Pois o regime deles era oligárquico em todos os outros aspectos, 

                                                           
6
Obra foi descoberta somente ao fim do século XIX, e foi alvo de intenso debate e escrutínio desde então. 

Veja-se o texto de PIRES, Francisco Murari. Mithistória. São Paulo: Humanitas/USP, 1999. 
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e de fato, os pobres (pénētes) escravizavam-se (edoúleuon) aos 
ricos (ploúsios), eles próprios e também as mulheres e filhos (...) 
Toda terra era de poucos, e se não pagassem os aluguéis, eles 
[os pobres] e seus filhos facilmente poderiam ser levados [como 
escravos], e os empréstimos para todos eram sobre os corpos, 
até o tempo de Sólon, o qual tornou-se o primeiro líder do povo. 
3. Para muitos, a escravização (douleúein) era a mais penosa e 
mais amarga das coisas do regime, mas na verdade também não 
suportavam outras coisas, pois, como se fala, acontecia que de 
nada participavam. 

Tais eram as leis que Heródoto atribui a Sólon um século antes? A 

isso Platão estava se referindo como “revoltas e males” que em Atenas 

Sólon encontrou, e que o atrapalharam no desenvolvimento da sua poesia? 

Todos estavam certamente referindo-se a mesma memória, mas com 

perspectivas e objetivos diferentes. Difícil responder se ela interpreta a 

partir de uma memória legítima, ou se todo o cenário é uma invenção para 

dar força ao argumento do Sólon democrata. Mas se os relatos de Heródoto 

e Platão são cheios de lacunas sobre o assunto, a Constituição dos 

Atenienses, por sua vez, se esforça em demonstrar e argumentar, lançando 

mão dos instrumentos historiográficos disponíveis na sua época.  

4. Para sustentar sua tese sobre Sólon democrata, a Constituição dos 

Atenienses (12.1-4) chama o próprio Sólon para testemunhar a seu favor, 

além de evocar a concordância da tradição: 

1. E que isso desse modo se deu, todos os outros (autores) 

concordam e o próprio [Sólon] lembra nestes versos de seu 

poema: 

Ao povo (dē mos) dei tanto privilégio (géras) quanto é 

suficiente, 

honra (tim ) não tendo subtraído nem concedido, 

os que tinham poder e pela riqueza eram admiráveis 

a esses cuidei que nenhuma vergonha sofressem. 

(...) 
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4. E ainda acerca do cancelamento das dívidas e dos que antes 

tendo sido escravizados foram libertados pela seisákhtheia: 

Eu, dos objetivos com que reuni 

o povo, em qual me detive antes de atingi-lo? 

Pode testemunhá-lo na justiça do Tempo 

a grande mãe das divindades Olímpicas, 

poderosa Terra negra, da qual eu então 

removi os marcos por todos os lados enterrados 

antes sendo escrava (douleúousa), agora é livre. 

E muitos a Atenas, fundada pelos deuses, 

reconduzi, tendo sido vendidos, uns injustamente 

outros justamente, e da obrigação das 

dívidas tendo fugido, nem a língua ática 

falavam, de tantos lugares tendo errado 

e outros aqui mesmo escravidão (doulíēn) vergonhosa 

carregavam, tremendo diante dos caprichos dos senhores, 

estabeleci livres. Estas coisas com meu poder, 

harmonizando força e justiça, 

realizei, e portei-me como havia estabelecido. 

Leis igualmente para o mau e para o bom 

tendo ajustado reta justiça para cada um, 

escrevi. Mas se outro como eu tomando o chicote 

um homem maligno e ambicioso 

não teria contido o povo (dē mos): se eu quisesse, 

o que aos opositores agradava então, 

e ainda o que outros meditavam contra estes, 

de muitos homens estaria viúva a cidade. 

Por isso, por todos os lados me dispondo 

Girei como um lobo em meio a muitos cães 

Se os poemas citados são legítimos do Sólon do séc. VI, é um forte 

reforço da interpretação que a Constituição dos Atenienses faz do contexto 

histórico da época. O legislador apresenta-se intermediando um conflito 

entre pobres e ricos, menciona diretamente o povo (dē mos) como uma 

entidade política digna de privilégio (géras) e honra (timé) ainda que 

limitado pelos poderes dos ricos. Todo o cenário é confirmado: a 

escravização dos pobres pelos ricos, a salvadora intervenção de Sólon em 

proibir a prática e trazer de volta os atenienses vendidos, e ainda menciona 
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o risco de eclosão de um conflito grave (stásis) no seio da cidade, caso 

outro tivesse tomado o poder. 

A ideia central é de uma democracia moderada em que o povo está 

em disputa com a aristocracia, mas na qual a soberania da cidade, aí 

representada por Sólon, coloca-se como um escudo entre os dois, evitando 

a stásis e repartindo o poder geometricamente, isto é, conforme a condição 

de cada um. A imagem de intermediário entre duas facções rivais e 

assimétricas é vastamente explorada nos poemas: 

Firmei lançando um forte escudo sobre ambos 

vitória injusta não permiti a nenhum deles (12.1). 

(...) 

Leis igualmente para o mau e para o bom, 

tendo ajustado reta justiça para cada um, 

escrevi (12.4) 

(...) 

Por isso, por todos os lados me dispondo 

Girei como um lobo em meio a muitos cães (12.4) 

(...) 

Mas eu, em meio a dois exércitos, 

postei-me como um marco (12.5) 

Desta autorepresentação de Sólon nos seus poemas, a obra extrai 

determinada representação da democracia, que no decorrer no texto volta a 

ser mencionada como estritamente ligada à atuação política de Sólon 

(Constituição dos Atenienses, 9.1):  

1. (...) Parecem ser estas as três [medidas] mais democráticas do 

regime de Sólon: a primeira, e maior, proibir de emprestar sobre 

os corpos, em seguida, permitir a quem quer que queira reclamar 

pelos injustiçados, e terceira, e a que se diz ter fortalecido 

especialmente a multidão, a permissão [do povo] no tribunal, 

pois o povo sendo senhor dos votos, torna-se senhor do regime.  

O caráter de fundador é explicitado no trecho (41.2): 

2. (...) A terceira [mudança de regime] foi a de Sólon, ocorrida 

após dissensões e na qual ocorreu o começo da democracia 



Denis Correa 

77 

 

(arkh  dēmokratías egéneto) (...) A décima e primeira foi a 

depois do retorno dos elementos do Pireu e de File, a partir do 

qual se evolui até o presente, sempre aumentando para o povo a 

participação no poder. Com efeito, o próprio povo fez soberano 

de tudo, e tudo administra por meio dos decretos e dos tribunais, 

nos quais o povo é forte. 

É obviamente difícil afirmar que a prática política do tribunal 

popular e a criação de instrumentos políticos e jurídicos nos quais o “povo” 

– isto é, a classe camponesa excluída da aristocracia tradicional – era forte. 

Isso tudo no longínquo séc. VI e contando apenas com o testemunho da 

Constituição dos Atenienses. Por outro lado, a obra lança mão de 

instrumentos retóricos e historiográficos para reforçar sua tese do Sólon 

democrata, em especial a citação dos poemas que confirmam o que é 

narrado, e também a menção à tradição literária (“todos os outros autores 

concordam”, hoí t’àlloi sumphōnoŭsi pántes) (12.1). Há um claro esforço 

probatório e argumentativo. 

A utilização de um instrumentário retórico-historiográfico de caráter 

investigativo e indutivo fica mais clara em outro trecho (6.2): 

2. A esse respeito alguns tentam caluniá-lo, pois Sólon estando 

preste a fazer a seisákhtheia, aconteceu de contar antes para 

alguns dos notáveis, em seguida, como relatam os populares, foi 

manipulado no estratagema pelos amigos, ou como os que 

querem difamar, teve parte no mesmo. Pois estes compraram 

muitas terras tendo tomado [dinheiro] emprestado, vindo a 

enriquecer não muito depois com o cancelamento das dívidas, de 

onde se diz ser a origem dos últimos ricos antigos. 3. Entretanto, 

a versão dos populares é mais convincente (pitanṓteros), pois 

não é provável (ou gàr eikòs) [que] tendo sido [ele] nas outras 

coisas tão moderado e público – de modo que sendo possível 

subjugar os outros e ser tirano da cidade, foi odiado por ambos 

os lados ao dar mais valor ao bem e salvação da cidade, ao invés 

da própria vantagem – se sujasse em coisas tão pequenas e 

claras. 4. E que ele tinha o poder para fazer isso, a situação 

perturbada o testemunha (martureî), e ele próprio nos poemas 
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muitas vezes lembrou (mémnētai), e todos os outros concordam. 

É necessário (khr ), então, considerar esta acusação falsa. 

A acusação de participar no estratagema de utilizar a seisákhtheia 

para enriquecimento próprio era grave, e imediatamente a Constituição dos 

Atenienses define duas memórias: a dos populares (tō n dēmotikō n logos) e 

a dos que querem difamar (hoí boulómenoi blasphēmeĩn), o que de certo 

modo já antecipa sua tendência a absolver Sólon. Os chamados “últimos 

antigos ricos” (hústeros palaióploutos) não são absolvidos, mas sim 

acusados de manipular Sólon. O momento decisivo está no trecho 6.3 

quando a obra confirma sua adesão à versão dos populares, baseado na 

improbabilidade (“ou gàr eikòs”) de Sólon ter agido em interesse próprio, 

sendo ele tão moderado em outras ocasiões, em especial, tendo ele se 

negado a tornar-se tirano de Atenas quando teve oportunidade. O fundo do 

argumento é contextual e indutivo: sendo Sólon moderado e não 

ambicionando o favorecimento próprio em outros momentos, pode-se 

indiciá-lo como inocente neste caso também. 

Porém, se o envolvimento de Sólon no estratagema é refutado 

inicialmente sob o sinal da probabilidade (eikós), o argumento da sua 

recusa à tirania é enfaticamente apresentado como muito documentado: há 

o raciocínio contextual (“situação conturbada o testemunha” tá prágmata 

nosoȗnta martureî), o testemunho poético de Sólon e a unanimidade da 

tradição (hoi àlloi sunomologoȗsi pántes). Do comportamento de Sólon 

quanto à tirania, a obra induz a inocência quanto ao caso dos “antigos 

ricos”, já não mais sob o sinal da probabilidade, mas sim da necessidade: 

“É necessário ( hr ), então, considerar esta acusação falsa” (6.4). 
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O trecho é um dos momentos em que a obra abandona a mera 

narração e se engaja numa argumentação detalhada e enfática. Em favor da 

versão dos populares todo tipo de recurso argumentativo é convocado 

(contexto, testemunho, tradição) e, por fim, a indução faz do 

comportamento de Sólon quanto à tirania um indício necessário da sua 

inocência. Mais do que comprovar que sua interpretação historiográfica 

estava correta, o que os próprios poemas já tentaram comprovar, a 

Constituição dos Atenienses se esforça em manter a imagem de Sólon 

incólume de acusações imorais. Ela reforça várias vezes sua negação da 

tirania (6.3-4, 11.2, 12.4, 14.2-3), e afirma ser impossível uma relação entre 

Sólon e Pisístrato, futuro tirano de Atenas (17.2): 

2. Portanto, claramente falam bobagem os que afirmam ser 

Pisístrato amante de Sólon e estratego na guerra contra Mégara 

por Salamina, pois as idades não são compatíveis, caso calcule-

se a vida de cada um e sob qual arcontado morreu. 

A linguagem enfática e os recursos argumentativos são utilizados 

num contexto específico: ao menor resquício de dúvida de a acusação ser 

verdadeira, seria anulado o paradigma de político moderado, justo e 

democrático que a obra extrai de Sólon. Faz-se necessário rejeitar esta 

memória para manter intacto o princípio ético e político que Sólon 

fundamenta enquanto exemplo histórico. É uma argumentação muito mais 

detalhada do que Heródoto jamais nos ofereceu, não só sobre Sólon, mas 

sobre a democracia ateniense. No entanto é a Constituição dos Atenienses 

que ficou conhecida por divulgar um mito político. O que nos coloca o 

problema: o Sólon democrata é um mito, como quer Claude Mossé (1979) 

ou uma interpretação histórica válida, ainda que cheia de erros e 

simplificações, como afirmou P. J. Rhodes (2006)? 
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A resposta mais segura a partir destas fontes é o reconhecimento de 

um conflito de memória. A menção do relato da Constituição dos 

Atenienses como uma construção ideológica para reforçar o ideário de 

democracia moderada do séc. IV através do tópico da pátrios politeía não é 

equivocada. Mas chamar tal processo de “mito político” é simples demais. 

Parece claro que a obra apresenta uma construção historiográfica, evoca 

testemunhos de fontes primárias, interpreta as informações disponíveis de 

forma racional e se engaja em argumentações de prova para discutir Sólon 

mais de uma vez (assim como sobre outros pontos polêmicos). 

Obviamente, os autores notaram muitos problemas na interpretação 

histórica da obra, mas isto não anula o fato de que ela seja uma obra 

historiográfica respeitável, e que foi extremamente influente nas 

concepções posteriores do regime democrático, em especial a tradição 

intelectual que se inspira na Política de Aristóteles. 

Dúvidas semelhantes sobre a acurácia histórica da Constituição dos 

Atenienses podem se instalar também sobre Heródoto, a fonte principal que 

se contrapõe a ela no que diz respeito a este tema. A representação 

herodoteana de Clístenes não seria uma forma de agradar a Péricles, o 

principal político ateniense da sua época? Tampouco Platão disfarça que se 

apropria e se utiliza da imagem de Sólon para explorar suas próprias 

preocupações políticas e filosóficas. Apesar de toda polêmica sobre a 

confiabilidade da Constituição dos Atenienses, ela é a principal fonte sobre 

o séc. VI ateniense, e não se pode relegá-la ao grau de crônica 

memorialística. 

O contexto de escrita da Constituição dos Atenienses revela o debate 

da negociação de um passado comum nos conflitos de memória gerados 
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após as guerras civis ateniense de fins do séc. V (em 411 e 403), nos quais 

democratas e oligarcas se lançaram com suas respectivas memórias sobre 

Atenas e a democracia. A memória cultural de Sólon foi capturada neste 

embate entre memórias e ideias, o que permitiu a polissemia do estatuto 

político de Sólon (sábio, legislador, tirano, democrata), apropriado, 

criticado e reinventado por diferentes concepções políticas. 

No contexto do incipiente pensamento histórico, o escrutínio 

historiográfico da memória ocorre conforme os interesses opostos: afloram 

as versões discrepantes sobre os mesmos fatos de gregos e persas, de 

atenienses e lacedemônios, de democratas e oligarcas, e dos “populares” e 

“daqueles que querem caluniar Sólon”. Nem sempre o procedimento 

histórico-investigativo será suficiente para julgar e conciliar uma 

representação estável do passado diante destes conflitos: algumas vezes 

Heródoto irá deixar para o leitor o julgamento das diferentes versões dos 

fatos (II, 123 e VII, 152), e o mesmo acontece na Constituição dos 

Atenienses (14.4 e 17.4). 

A memória cultural de um povo é formada para estabilizar e 

transmitir uma identidade, um ponto de vista; as lutas sociais se instalam 

nesses processos, transformam-se também em lutas simbólicas e 

ideológicas. A memória é um campo de disputa, e a formação de uma 

memória consiste nas aspirações mais básicas de um projeto de identidade 

social, ou de grupos sociais que constroem e divulgam uma autoimagem 

com o intuito de fazê-la perdurar. Certamente esse era o caso da 

democracia ateniense, que tentava se projetar no futuro através de 

representações de memória social sobre o fundador do regime. Fazer 

memória é uma forma de manipulação social, mas também uma forma de 
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criar consenso e fazer política, e o surgimento do pensamento 

historiográfico não está alheio a esse contexto. 

Na formação da memória da democracia ateniense a partir de fins do 

séc. V e durante o séc. IV – justamente no momento de crise e declínio do 

império ateniense – Sólon emergiu como um ideal de político capaz de 

instrumentalizar e veicular ideias e concepções sobre a democracia. Tal 

conteúdo cultural sofreu uma inflexão: de sábio, legislador e poeta ligado 

ao mundo délfico e à lenda dos Sete Sábios, Sólon começou a ser 

representado como o fundador de uma democracia moderada. E tudo isso 

com ajuda do instrumentário investigativo e retórico do incipiente 

pensamento historiográfico. 
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Abstract: The making of a cultural memory about Solon in the 4th century BC 

Athenian literature is a main source to study the classical conceptions of democracy. For 

some authors (MOSSÉ: 1979) Solon’s representation as “founding-father of 

democracy” is a “political myth”; to others (RHODES: 2006) the account from the 

Athenian Constitution about this question isn’t a myth, but some  ind of history. The 

different and dissonant figurations of Solon show us intellectual struggles in which 

interests of social memories had part, along with intellectual instruments as rhetoric, 

philosophy and history. The research aims to investigate the terms and the weapons of 

this memory struggle. 

Keywords: Solon; memory; democracy; Athens. 
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VIRTÙ E HISTÓRIA EM MAQUIAVEL 

 

Flávia Roberta Benevenuto de Souza
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Resumo: Maquiavel utiliza a história como sua principal ferramenta para encontrar um 

princípio regulador da realidade. A repetição de situações ou eventos semelhantes ao longo da 

história possibilita a quem a observa tirar dos resultados (das ações já executadas por outros) 

a melhor maneira de agir. O observador, aquele que conhece o fato histórico, pode agir 

imitando reações consideradas louváveis e evitando reações eventualmente já consideradas 

lastimáveis. A história representaria, assim, um grande leque de possibilidades de ação e passa 

a ter então grande valia para aquele que detém o poder no Estado. Resta-nos investigar seus 

limites. 

Palavras-chaves: Maquiavel; História; Virtù;  Política; Renascimento Italiano 

 

O tempo de Maquiavel fora marcado pelo esplendor de grandes artistas e 

por novas descobertas que fizeram fervilhar a Europa. Muitas dessas descobertas 

pressupunham as modificações da perspectiva medieval do cosmos e das 

inúmeras possibilidades de se pensar o universo e a natureza que surgiram com 

essa nova perspectiva. Pensadores que analisavam a physis começaram a se opor 

às proposições aristotélicas, consideradas verdadeiras pela Igreja, e procuravam 

encontrar um novo princípio seguro de análise da realidade. Uma nova constante 

que encontra lugar na possibilidade de se descobrir um princípio identificador 

dessa realidade. Esse princípio, necessário a toda e qualquer dimensão da 

“ciência”, é a repetição, e é justamente este fundamento que o pensador de 
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Florença passa a buscar dentro do âmbito histórico. Em outras palavras, 

podemos dizer que Maquiavel utiliza a história como sua principal ferramenta 

para encontrar um princípio regulador da realidade. A repetição recorrente dos 

acontecimentos no decorrer da história parece implicar a possibilidade de uma 

constante que poderia ser usada como um princípio regulador do âmbito público, 

desde que, não se pode deixar de dizer, guardadas as devidas proporções naquilo 

que diz respeito à exatidão das repetições históricas e das repetições físicas ou 

naturais. Em todo caso, a história passaria assim a ser vista por ele como aquela 

que lhe apresenta um grande leque de possibilidades de ação e passa a ter então 

grande valia para aquele que detém o poder no Estado.  

A repetição de situações ou eventos semelhantes ao longo da história 

possibilita a quem a observa tirar dos resultados das ações já executadas por 

outros a melhor maneira de agir. Isso é verdade, na medida em que esta 

repetição pode ser observada, assim como a reação a tal evento, em diferentes 

momentos históricos. O observador, aquele que conhece a história, pode se 

valer, com grande proveito, dos resultados de ações em situações semelhantes 

àquela em que se encontra em um determinado momento e pode então utilizar a 

história como uma “ferramenta de trabalho”, imitando reações consideradas 

louváveis e evitando reações eventualmente já consideradas lastimáveis. Lefort, 

a respeito desse assunto, afirma que 

 

os homens não mudam: antigos e modernos são constituídos da 

mesma argila. Apenas muda a maneira pela qual os homens 

respondem às questões permanentes, levantadas pelo arranjo de uma 

Cidade, e em primeiro lugar está a questão da divisão entre os que 

querem mandar e os que não querem ser comandados, oprimidos. 

(LEFORT, 1999, p. 146) 
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Assim, de uma forma ou de outra, essas questões sempre se colocaram. Algumas 

organizações sociais estruturaram seu poder de forma mais sólida que outras, 

muitas vezes porque conseguiram lidar melhor com esta ferramenta fornecida 

pela história.  

A história oferece a “matéria-prima” que pode ser transformada em um 

conhecimento do âmbito da política por aquele que consegue extrair dela seu 

“sulco”. Partindo deste pressuposto, é preciso considerar que o simples 

conhecimento da história não é suficiente para a escolha da melhor ação a ser 

efetivada. É preciso fazer mais, reconhecer a repetição de situações semelhantes 

que se manifestam ao longo dos tempos. É preciso compreendê-las, apreender 

delas seus porquês, entender seus mecanismos intrínsecos. Tendo em vista este 

processo, podemos entender a história como uma possível ferramenta que pode 

auxiliar aquele que governa. Além disso, a história oferece as bases para um 

processo que parece ser frutífero no pensamento de Maquiavel, oferece o 

exemplo que possibilita o que o autor chama de imitação. Ao reconhecer, na 

situação presente, semelhança com uma dada situação exemplificada em outros 

contextos históricos, é possível imitar as ações dos grandes homens e adaptá-las 

à situação atual, o que certamente demanda certa habilidade. Da mesma forma, é 

possível impedir uma ação desastrosa evitando efetivar ações parecidas com as 

daqueles que perderam o poder no passado. Podemos dizer que não se trata 

exatamente de uma previsão, mas do conhecimento das possibilidades que se 

apresentam em um dado momento, assim como das que definitivamente não se 

apresentam neste mesmo momento. Por isso, os romanos parecem ser tão 

atraentes a Maquiavel. A sequência da afirmação de Lefort trata justamente 

dessa questão. Segundo ele, “o mundo antigo nos leva a descobrir a variedade 

das respostas trazidas a essas questões permanentes e a superioridade do modelo 
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romano” (LEFORT, 1999, p. 146). Haveria, assim, uma diferença grande na 

relação que romanos e italianos tinham com o uso desta ferramenta política 

constituída a partir da história. Seguindo a estrutura do pensamento de 

Maquiavel, não há forma melhor de perceber isto que uma análise direta das 

histórias romana e italiana, que ele mesmo se empenha em fazer a partir da 

apresentação de inúmeros exemplos que constituem suas obras políticas. Esses 

exemplos podem ser classificados em dois tipos básicos: aqueles que meramente 

ilustram os conceitos apresentados por Maquiavel e aqueles que estruturam sua 

obra, não podendo ser retirados dela sem perda significativa de sua compreensão 

(Cf. ARANOVICH, 2007, p. 30). 

Independentemente da forma como os exemplos são utilizados na obra de 

Maquiavel, precisamos nos ater ao fato de que a história é uma das estratégias 

de Maquiavel para uma possível inteligibilidade da realidade, não 

necessariamente a única. Ela oferece a possibilidade de encontrar, ao longo de 

um determinado período de tempo, situações semelhantes e ações e reações que 

se repetiram. Sabemos, no entanto, que a oferta dessa possibilidade deixa o ator 

político ainda muito distante das soluções que lhe são pretendidas para 

conquistar ou manter o poder. Isso porque o conhecimento da história não é 

capaz de transformar o imprevisível em previsível. Desse modo, a maneira de 

agir do governante precisa se conciliar com seu momento histórico e com as 

expectativas existentes no interior do corpo político. Agir dessa maneira 

demanda do ator político que ele tenha virtù, muito mais do que o conhecimento 

da história propriamente dito. Poderíamos pensar, assim, a virtù como o 

elemento balizador entre os exemplos históricos e a decisão a ser tomada a cada 

momento. Esta especificidade da utilização das repetições dos eventos históricos 
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no âmbito público nos conduz a questão complicada: é possível pensar um 

modelo de ação maquiaveliano?  

De fato, a dificuldade de se construir um modelo definitivo capaz de 

conduzir a ação do governante ao êxito — expresso em termos maquiavelianos 

pela conquista e manutenção do poder — parece percorrer toda a obra política 

do autor. A necessidade de se pensar a ação política pode muitas vezes se chocar 

com as dificuldades de pensá-la de um modo acabado, persistente mesmo 

quando se trata de uma situação específica. Essa dificuldade se explicita logo no 

começo do primeiro capítulo de sua obra mais conhecida, quando ele apresenta 

as formas possíveis de governo (Cf. MACHIAVELLI, 1997, v1, p. 117). Ao 

tratá-las, posiciona-se de modo a se opor àqueles que imaginaram modelos que 

nunca se efetivaram na história. Essa afirmação diz respeito às necessidades que 

se impõem ao governante a partir do momento em que ele assume a conquista e 

a manutenção do poder como seus principais objetivos. Em parte, porque para 

isso precisa se ater à verdade efetiva e, de certo modo, porque a verdade efetiva 

incorpora a fortuna e consequentemente traz à tona um corpo político em grande 

medida imprevisível. A imprevisibilidade concernente às coisas humanas é a 

grande variável da política. É possível prever situações, comportamentos e 

alguns resultados, mas todos eles sujeitos às variações dos tempos e, portanto, 

nunca passível de previsão absoluta. 

Maquiavel observa que os modelos não costumam resistir a essa 

imprevisibilidade das coisas humanas. Isso acontece por dois motivos principais: 

ou porque o modelo é incompatível ao corpo político e não lhe pode ser 

aplicado; ou pode ser aplicado e funcionar por um longo período de tempo, mas 

tornar-se incompatível a tal corpo político na medida em que ele muda e o 

modelo não. Esse talvez seja o principal problema dos modelos políticos. 
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Maquiavel parte do pressuposto de que as coisas humanas são mutáveis, 

efêmeras. É delas que se pode obter o sulco da história, ou seja, o conhecimento 

que pode ser produzido a partir das experiências (no caso, efetivadas pelos 

atores políticos e relatadas pelos historiadores). Os modelos, porém, são 

estáticos, determinados e, se fossem capazes de se adaptarem a grandes 

modificações de modo a implicarem o contrário do que se configuravam antes, 

não poderiam mais ser chamados de modelos. Assim, é possível que um 

determinado modelo se efetive e permita ao governante conservar o Estado, 

mas, à medida que o corpo político sofre algumas transformações, ele deixa de 

lhe ser adequado na mesma proporção da intensidade das mudanças. 

 Talvez por isso Maquiavel não tenha se dedicado a construir um conceito 

de ação propriamente dito. Marie Gaille-Nikodimov afirma ser Maquiavel “um 

dos pensadores da ação política por excelência” (GAILLE-NIKODIMOV, 2006, 

p. 259). Na sequência de sua argumentação, ela nota que apesar disso Maquiavel 

não constrói um conceito de ação política. Assim, em suas palavras, “o que 

parece notável à primeira vista para um filósofo experiente no exercício da 

conceitualização é que Maquiavel não procura propor uma definição de ação 

política. Seu trabalho consiste mais na análise de suas condições de 

possibilidade” (GAILLE-NIKODIMOV, 2006, p. 259). Ousaríamos dizer que 

não criar um conceito de ação pode não ser contraditório a um pensador da ação 

aos moldes de Maquiavel, embora o fosse criar conceitos deixando de lado suas 

praxes, sua efetividade na história. Maquiavel concilia teoria e prática para 

produzir uma teoria em função da prática, mais especificamente das praxes 

necessárias ao corpo político italiano de seu tempo. Assim, tal como afirma 

Varotti, “experiências e leituras são assim elementos complementares, 

indissoluvelmente ligados na produção de um campo de fenômenos a partir do 
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qual se elabora uma teoria da política” (GAILLE-NIKODIMOV, 2006, p. 17). 

Os modelos criticados por Maquiavel e apontados como “imaginários” 

negligenciam, dentro dessa perspectiva, as circunstâncias de suas praxes. 

Desconsideram a verdade efetiva das coisas e a mutabilidade das coisas 

humanas e, consequentemente, comprometem sua efetividade.  

Assim, Maquiavel não somente deixa de lado os modelos incapazes de se 

efetivarem na história, como não propõe no lugar desses modelos um modelo 

acabado ou mesmo um conceito de ação política. O que Maquiavel faz é tratar 

dos meios prováveis de fazer com que o governante conquiste e mantenha o 

poder. Ao fazê-lo, ao invés de construir um modelo de ação, indica a 

imprevisibilidade própria do mundo dos homens assim como os modos 

prováveis de resistir ao efêmero e efetivar esses objetivos em um espaço onde 

não se lida com nada além da verdade efetiva. Nesse sentido, e ainda seguindo a 

argumentação de Varotti,  

o grande tema filosófico do Príncipe é a definição do espaço no seio 

do qual forjar uma arte política eficaz e capaz de previsão, a partir da 

capacidade criativa da razão para dominar o imprevisível (a fortuna). 

Este tema encontra sua origem na confrontação cotidiana de enviá-lo 

como os “sinais” equivocados e as aparências mutáveis da realidade. 

(GAILLE-NIKODIMOV, 2006, p. 26) 
 

Sabemos, no entanto, que o futuro é definitivamente imprevisível e que 

Maquiavel não se propôs a prevê-lo. Trata-se de uma empreitada bem diferente e 

que diz respeito à produção de ações corretas por parte do governante para se 

efetivar um determinado objetivo que pode ser, entre outras coisas, produzir uma 

determinada “reação”, seja ela de origem interna, seja de origem externa. Trata-

se, mais do que prever o futuro, de edificar um conhecimento possível 

concernente à forma de lidar com aquilo que não pode ser previsto. Forma esta 

que deve propiciar uma ação capaz de fazer com que o governante possa resistir 
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às variações dos tempos, resistir àquilo que é contingente. A fortuna não nos 

oferece a possibilidade de conhecer seus desígnios. Vale lembrar que, no que diz 

respeito a esse assunto, a única certeza que se tem, ou seja, a única coisa que é 

passível de previsão, é que os tempos irão variar. E, especialmente porque não se 

pode saber quando nem como, essa talvez seja a única conclusão possível a 

respeito do futuro.  

Assim, diante de uma questão tão complexa e permeada pelas situações 

mais inusitadas, sabemos que Maquiavel recorre à história. São, nesse sentido, 

os exemplos antigos e modernos que dão substância à hipótese maquiaveliana, e 

é justamente a eles que o governante deve recorrer para avaliar os critérios que 

ele mesmo impõe às ações que pretende efetivar. Entretanto, essa aplicação ou 

adaptação de fatos históricos às novas situações presentes não implica uma 

tarefa simples, e Maquiavel pressupõe uma característica fundamental que 

aquele que toma para si essa difícil empreitada deve ter. Trata-se, em grande 

medida, de uma qualidade relacionada à desenvoltura de praticar as melhores 

ações nas circunstâncias mais inusitadas. 

Desse modo, dadas as circunstâncias e levando-se em consideração que 

elas podem ser alteradas a qualquer instante pela fortuna, faz-se necessário, 

ainda assim, manter o poder e, para isto, a virtù se faz imperativa, se não se quer 

entregar aos caprichos da fortuna. Por fim, se partirmos do pressuposto de que a 

fortuna é capaz de introduzir uma modificação imediata nas circunstâncias que, 

por sua vez, requer do governante, para que ele possa obter êxito naquela 

situação, outras ações ou ações de ordem distinta das que ele vinha praticando, 

veremos que esse só poderá efetivar seus objetivos se tiver virtù suficiente, não 

somente para perceber essa alteração, mas para modificar suas ações, em um 

tempo limite e de acordo com elas.  
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Abstract: Machiavelli uses history as its main tool to find a regulative principle of reality. 

The repetition of similar situations or events throughout history enables - who notes - take the 

results (of the actions already taken by others) the best way to act. The observer, one who 

knows the historical fact, may act by mimicking reactions considered laudable and possibly 

avoiding reactions already considered deplorable. The history thus represent a wide range of 

possibilities for action and then goes on to be great value for the one who holds the power in 

the state. It remains for us to investigate its limits. 

 

Keywords: Machiavelli; History; Virtù; Politics; Italian Renaissance 
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O CRISTIANISMO ATRAVÉS DOS BESTIÁRIOS 

MEDIEVAIS 

 

Guilherme Jacinto Schneider
1
 

 

Resumo: Desde a Antiguidade, o imaginário Ocidental é povoado por criaturas fantásticas, 

sejam monstros ou animais exóticos. Durante o período medieval, encontramos inúmeros 

Bestiários com descrições detalhadas de tais criaturas, ao mesmo tempo em que doutores da 

Igreja tentavam enquadrar a existência dos mesmos na visão de mundo cristã. Nosso trabalho 

é demonstrar como e quanto o cristianismo se fez presente no imaginário medieval com 

relação às criaturas fantásticas. Para isso usaremos as descrições de monstros presentes nos 

Bestiários Medievais, identificando como tais criaturas são inclusas na lógica cristã de 

mundo, que considerava os monstros como símbolos de virtudes ou vícios. 

 

Palavras-Chave: Monstros, imaginário medieval, cristianismo medieval. 

 

As primeiras tentativas do homem de explicar fenômenos cuja 

compreensão lhe escapava, o que denominamos “mitos”, são muitas vezes 

acompanhadas da presença de criaturas monstruosas. O Minotauro em Cnossos, 

a Esfinge egípcia, os dragões orientais, são inúmeros os exemplos de monstros 

encontrados nas mitologias de diversas culturas
2
, o que nos instiga a pensar no 

papel exercido por essas criaturas nas diferentes visões de mundo dessas 

sociedades. No presente artigo, tentaremos observar a influência da visão cristã 

nos relatos e descrições de encontros com monstros e animais exóticos durante o 

período medieval. Utilizaremos para isso Bestiários Medievais
3
, bem como 
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obras de autores do período da antiguidade e alguns doutores da Igreja que se 

debruçaram sobre as narrativas de encontros com monstros.  

Já na Antiguidade, os homens estiveram em contato com histórias sobre 

monstros e outros seres fantásticos. Homero (cerca de séc. VIII a.C) a partir de 

seus poemas épicos
4
, trouxe ao conhecimento da humanidade uma série de 

monstros: sereias, grifos, harpias, medusas, entre outros. Alexandre Magno 

(356-323 a.C), em contato com a cultura persa e através da formação do 

Helenismo, enquanto viajava rumo ao Oriente, inseria em seu relato de viagem
5
 

encontros com monstros variados. Até mesmo a Bíblia, com seus Gigantes e o 

Behemut
6
, integra os “monstros” como personagens de suas histórias. Os limites 

do mundo conhecido eram sempre considerados habitados por criaturas 

fabulosas, e os relatos dos viajantes que se aventuraram pelo Oriente
7
 

confirmavam a existência de monstros.  

Entretanto, três autores no período antigo tratam das narrativas de 

encontros com monstros de uma forma menos mitológica, buscando descrever 

as criaturas e localizá-las geograficamente, bem como demonstrar seus costumes 

(quando possível). São eles Ctésias, Megástenes e Plínio velho.  

Ctésias de Cnido (398 a. C.), médico, feito prisioneiro do imperador persa 

Ataxerxes II (404 a 358 a. C.), em sua obra “Histórias do Oriente”, situava a 

Índia nos confins da Terra, onde se localizariam todas as criaturas e raças 

monstruosas conhecidas desde Homero. Foi responsável por divulgar a ideia da 
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Índia como terra de maravilhas, embora Heródoto já houvesse se referido ao 

assunto anteriormente.  

Megástenes ( 350 - 290 a.C.) foi um geógrafo grego que nasceu na Ásia 

Menor. Foi enviado como embaixador ao rei da Índia, Chandragupta, após o fim 

das campanhas de Alexandre Magno (356 a. c. 323 a. c.), e escreveu “Índica”, 

onde forneceu um testemunho ocular (extremamente valorizado e crível durante 

a Antiguidade e Idade Média
8
) das maravilhas encontradas naquele país.  

A narrativa de Megástenes sobreviveu graças a Plínio o Velho (Gaius 

Plinius Secundos - 23 a 79 d. C.). Nascido em Como, oficial da cavalaria na 

Germânia, procurador de finanças na Espanha e amigo do Imperador 

Vespasiano, escreveu cerca de 37 volumes, nos quais  cita inúmeros outros 

autores latinos, gregos e orientais. Sua obra “Naturalis historia” é praticamente 

uma enciclopédia de todo o conhecimento que havia naquele período; reuniu, 

entre inúmeras outras coisas, tudo o que se sabia a respeito de monstros durante 

a Antiguidade. Essa obra influenciaria, juntamente com o Physiólogo Grego 

(séculos III a V d.C.), toda a produção cultural posterior acerca de criaturas 

fabulosas, servindo como base para a confecção de bestiários medievais e o 

pensamento de grandes doutores da Igreja, como Santo Agostinho e Santo 

Isidoro de Sevilha.
9
  

 

Período Medieval 

Com a difusão e predominância da visão cristã durante o período medieval, 

alguns aspectos das estórias sobre monstros sofrerão mudanças. Uma delas é a 

afirmação de que o paraíso terrestre está localizado no Oriente, conforme 
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atestam os textos sagrados. Assim, fixou-se nessa região as maravilhas 

apontadas pelos povos antigos, dando respaldo aos relatos de encontros com 

criaturas monstruosas nessas terras. É do Oriente que são provenientes os “reis 

Magos”, as minas de Tarsis e Ofir e uma série de referências bíblicas que 

colaboram para tornar o oriente um lugar exótico e maravilhoso. Isso se refletirá 

na cartografia medieval, pois os mapas do período tendem a localizar o paraíso 

no oriente, rodeado de uma legião de monstros que geralmente se localizam no 

oriente e nos mares.
10

 

Com o início da idade Média, a Europa passa por um processo de 

ruralização intensa, e apesar das grandes rotas comerciais ainda continuarem 

existindo, os homens desse período não costumavam viajar muito, a não ser por 

motivos de peregrinação religiosa (geralmente à Roma, mas também à Terra 

Santa, quando muito). A própria expansão do Islã dificultava aos europeus 

cristãos avançar em território asiático e africano. Entretanto, aqueles que 

escreveram sobre suas viagens ao Oriente rechearam seus relatos de encontros 

com criaturas exóticas. Muitos desses viajantes foram religiosos em missão de 

evangelização, como São Brandão, Giovanni Pian de Carpine e Guilherme de 

Rubruck, que viajaram à Índia (alguns até a Mongólia, tendo contato com o 

Grande Kan), outros foram mercadores (como Nicolau de Conti, Marco Polo), 

mas todos acabaram por apresentar descrições muito próximas àquelas já 

conhecidas pelos escritores antigos
11

, o que nos leva a concluir que, se esses 

viajantes não leram diretamente as obras clássicas da antiguidade, pelo menos já 

conheciam tais histórias por meio da tradição oral. 
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Muitos bestiários medievais são cópias de textos mais antigos, sendo que a 

supracitada “Naturalis historia” de Plínio o Velho e o “Physiologus” grego são 

os textos mais recorrentes citados em vários dos bestiários medievais, que 

muitas vezes apresentam traduções literais dos originais. Isso ocorre graças à 

importância do conceito de autoridade, que prioriza a citação de autores antigos 

consagrados à reflexão autoral e independente do autor, uma vez que esses irão 

servir para dotar de credibilidade o relato, diferentemente do mundo antigo, 

onde a integridade do autor era justamente o que tornava o relato crível e digno 

do status de verdadeiro. Isso provavelmente explicaria a ausência de criaturas 

provenientes da cultura nórdica nos bestiários medievais, uma vez que tais 

criaturas não se encontravam nos relatos dos escritores da antiguidade.  

Santo Agostinho
12

 explica que os “monstros” existem, pois têm algo a 

ensinar, mostrar. Se Deus havia criado o homem à sua imagem e sua obra era 

perfeita, a única explicação possível para a existência de criaturas monstruosas 

era de que tais seres deveriam ensinar algo aos homens, seja na forma de 

virtudes a serem praticadas, pecados a serem evitados ou castigos a serem 

temidos. Mesmo questionando-se sobre a possível descendência monstruosa dos 

filhos de Noé, Santo Agostinho não pretende negar a existencia de tais criaturas, 

mas busca sobretudo enquadrar a possível existência dos mesmos à partir da 

visão cristã que ele mesmo contribui para que se desenvolva.
13

 

Outro grande estudioso dos monstros da Idade Média é o bispo Santo 

Isidoro de Sevilha (576-636)
14

, doutor da Igreja que contribuiu tanto para o 

desenvolvimento da visão religiosa de mundo cristã quanto para a preservação e 
                                                           
12 

AGOSTINHO, Santo. A Cidade de Deus (Contra os Pagãos). Trad. Oscar Paes Leme. Petrópolis: Vozes; São 

Paulo: Federação Agostiniana Brasileira, 1989. [original latino: De civitate Dei]. 
13

 Idem. 
14

 Além de escrever sobre teologia (e ser canonizado), Isidoro escreveu “Etimologias”, que reúne todos os 

conhecimentos sobre a antiguidade que se dispunha naquele período. Figura como o ultimo testemunho do 

período antigo e como referencia para toda a escrita medieval.  
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adequação da sabedoria dos povos antigos à essa mesma visão, escreveu 

“Etimologias”, que reúne todos os conhecimentos sobre a antiguidade que se 

dispunha naquele período. Figura como o último testemunho do período antigo e 

como referência para toda a escrita medieval. Estabelece uma categorização 

quanto aos monstros, divide-os entre: monstros individuais, raças monstruosas, 

monstros fictícios e os homens animais ou bestas humanas. 

Para os medievais, criaturas míticas eram apenas mais um aspecto de todo 

um universo fabuloso ao qual pertenciam
15

, estando em constante contato com o 

mundo sobrenatural, onde anjos e demônios influenciavam tanto as ações 

humanas quanto as obras da natureza. Os Bestiários Medievais descrevem 

criaturas fabulosas, como o Unicórnio e os centauros
16

, localizando-as sempre 

no Oriente, considerado como o fim do mundo
17

. Nesses bestiários, os monstros 

são encarados como exemplos de moralidade, positiva ou negativamente, 

sentido reafirmado pela Igreja Católica.  

O elefante, por exemplo, representaria a castidade: “(...) ignoran lo que es 

la concupiscência; y, no obstante, son ton castos (...) nunca discuten a propósito 

de sus hembras, pues no conocen el adulterio. Son de um carácter dulce y 

bondadoso.”
18

; a Fênix representaria Jesus Cristo: “Este pájaro representa a 

Jesus, hijo de Maria, pues tuvo el poder de morir a su albedrío, y de la muerte 

regresó a la vida, y esto representa el fênix: para salvar a su pueblo, quiso 

sacrificarse em la cruz..”
19

, e assim por diante com cada uma das criaturas 

                                                           
15

 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: O contexto de François Rabelais. 

São Paulo: HUCITEC, 1993.  
16 

MALAXECHEVERRÍA. Bestiario Medieval. Madri: Siruela, 1987. 
17

DEL PRIORE, Mary. Esquecidos por Deus: monstros no mundo europeu e ibero-americano: uma história 

sobre monstros do velho e do novo mundo (séculos XVI – XVIII). São Paulo: Companhia das letras, 2000, p. 18. 
18 

Livro do tesouro, Bruneto Latini (nasceu em 1220, florentino) Apud: MALAXECHEVERRÍA. Opus citatum, 

p. 7. 
19

 Bestiário de Philipe Thaun, século XII, apud: Idem, p. 123. 
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descritas nos inúmeros Bestiários escritos ao longo da Idade Média, sempre uma 

descrição seguida de uma explicação ou correlação moral sobre os hábitos ou 

mesmo a própria existência do monstro. 

Citaremos exemplos que ilustram a questão da presença da visão cristã e a 

preocupação com o simbolismo e ensinamento do monstro. A descrição da 

Salamandra, elemental do fogo, cuja própria existência representa tanto aspectos 

benéficos quanto maléficos:  

 

La otra criatura que se nutre de um elemento es um ave que llaman 

salamandra, es blanca, y vive solamente de fuego (...). Por la salamandra, 

que vive solamente de fuego, podemos entender dos clases de personas: 

uma, la de todos aquellos que están inflamados por el amor Del Espíritu 

Santo, así como Díos Nuestro Señor inflamo a los apostoles com el Espíritu 

Santo, em forma de lenguas de fuego, el dia de Quincuagésima, y ellos se 

volvieron tan ardientes por su amor que fueron por todo el mundo a predicar 

la salvación del género humano, y entendian y hablaban todas las lenguas. 

La outra clase, es la de todos aquellos que son lujuriosos, y ardientes de 

amor carnal, como dice San Juan Evangelista em el Apocalipsis: “Huid, 

huid, que el cielo e tierra arden”. 
20 

 

Por ser composta do elemento fogo, a Salamandra é associada tanto ao fogo 

sagrado do Pentecostes quanto ao ardor do desejo carnal. Já o Castor é analisado 

não pela sua natureza, mas pelo seu comportamento frente ao caçador, que lhe 

persegue buscando obter-lhe os testículos, com poderosos poderes medicinais:  

 
Existe una bestia llamada castor, un poco mayor que una liebre, según 

creo, muy mansa y de gran prudencia; no es un animal doméstico, sino 

salvaje, y se hacen con sus testículos medicamentos para varios usos. 

Cuando es perseguido por el cazador, y acosado hasta tal punto que ve que 

no puede huir, se apresura entonces a cortar tales órganos de un solo 

mordisco: de semejante guisa, rescata su vida. Dios le ha dado la gracia 

suficiente para saber por qué se le persigue; así, se redime a alto precio, 

mediante sus propios miembros. Los deja ante el cazador, y éste no se 

lanza ni sigue persiguiéndole, sino que abandona la persecución, pues ya 

                                                           
20 

BESTIARIS. Barcelona: S. Panunzio, 1963. Apud: MALAXECHEVERRÍA. Opus citatum, p. 131. 
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tiene lo que buscaba, De tal forma, rescata su vida y su cuerpo mediante 

una parte de éste. Y si ocurriera otra vez que volviera a encontrarse en 

semejante trance, perseguido por un cazador codicioso de sus miembros, al 

llegar a la angustiosa situación de no poder seguir huyendo, de inmediato 

se tendería boca arriba, y mostraría al cazador que nada tiene de lo que él 

busca, y así lo haría cesar en su acoso. 

 Así obran astutamente los hombres prudentes, cuando los persigue el 

cazador, el engañoso y malvado ladrón que busca enconadamente su 

desdicha. Pero ellos le arrojan al rostro lo que le pertenece, a saber, la 

fornicación, el adulterio, toda clase de pecado. Cuando el hombre se ha 

arrancado todo eso y se lo ha lanzado al diablo en plena cara, éste lo deja 

en paz, os lo garantizo. Cuando el diablo ve que nada tiene de lo suyo, ya 

no le parece útil. Cuando un hombre se ve, pues, perseguido por el diablo, 

debe arrancar de sí todos sus vicios y sus taras; así, puede muy bien 

escapar sano y salvo.
21 

  

Dessa forma os bestiários associam a existência de criaturas exóticas aos 

desígnios divinos de ensinar aos homens como bem viver e praticar a virtude, 

seja imitando as ações de tais criaturas (como o Castor) ou contemplando a 

maravilha de sua existência (como a Salamandra). Assim ocorre com a quase 

totalidade de descrições de monstros encontradas nos Bestiários medievais, nos 

quais podemos observar a forma na qual a visão de mundo cristã interpretava e 

explicava o sentido da existência de criaturas fantásticas na ordem da criação 

divina, buscando sempre ligar o monstro a um ensinamento moralizado que 

servisse como conselho para a prática religiosa. 

 

Conclusão 

Os monstros da Antiguidade e Idade Média poderiam apresentar formas ora 

mais animalescas (grifos), ora mais humanas (gigantes), híbridas (cinocéfalos), 

diabólicas (dragão) ou mesmo celestiais (fenix), bem como seu número poderia 

constituir raças ou se limitar a indivíduos, poderiam ser de ambos os sexos, 

                                                           
21

 LE BESTIAIRE. Das thierbuch dês normannischen Dichters Guilhaume Le Clerc. Ed. R. Reinsh. Leipzig: 

Reisland, 1890. Apud: MALAXECHEVERRÍA. Opus citatum, p. 14. 
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antropófagos ou não, ou apenas ter sua anormalidade ligada a algum membro do 

corpo ou à falta deste (ciclopes).  

A tradição medieval está extremamente ligada àquilo que foi transmitido 

pelos escritores do período da Antiguidade. Muito do que se escreveu durante a 

Idade Média, sobretudo no que diz respeito a criaturas fantásticas, foi de certa 

forma a adequação da tradição antiga à interpretação cristã do mundo. O maior 

exemplo são os bestiários medievais, cujas descrições das criaturas são muito 

próximas àquilo que os teratólogos antigos descreviam, sendo somadas partes 

moralizantes que pudessem relacionar a criatura a algum aspecto religioso, 

fazendo delas exemplos encarnados do ensinamento divino. 

O que se demonstra enriquecedor nesse período é a capacidade de englobar 

e ajustar a tradição pagã dos povos antigos (dos quais descendem culturalmente 

os medievais) à visão cristã introduzida nos finais da antiguidade e imperante 

durante toda a Idade Média. Ao invés de descartada, a tradição antiga foi 

adequada aos desígnios da cristandade, de forma que pudesse respaldar os textos 

sagrados (Biblia) e assim ensinar aos homens sobre os desígnios de Deus. Mais 

do que repetir o que os antigos fizeram, os medievais conseguiram encaixar a 

existência de criaturas fantásticas na ótica cristã, procurando entender qual lugar 

ocupavam na ordem da criação divina e o que os homens poderiam aprender 

com elas. 
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Abstract: Since antiquity the Western imagination is populated by fantastic creatures, 

monsters or are exotic animals. During the medieval period, there are numerous Bestiaries 

with detailed descriptions of these creatures at the same time doctors of the Church attempted 

to frame their existence in the Christian worldview. Our job is to demonstrate how 

Christianity was present in medieval imagery in relation to fantastic creatures. For this we will 

use the descriptions of monsters present in Bestiaries Medieval, identifying how such 

creatures are included in the Christian world logic, he considered the monsters as symbols of 

virtues or vices. 
 

Key-words: Monsters, imaginary medieval, medieval Christianity. 



Jacquelyne Taís Farias Queiroz 

104 

 

 

TRÓIA EM CHAMAS: HONRAS AOS MORTOS E 

OSTENTAÇÃO ENTRE OS VIVOS (TROIANAS, DE 

EURÍPIDES) 

 

Jacquelyne Taís Farias Queiroz 

 

Resumo: Em Troianas, de Eurípides, a ação cênica se desenrola em meio à devastação da 

cidade de Príamo, na sequência da vitória dos exércitos liderados por Agamémnon, dos 

massacres dos troianos e da escravização das troianas. Nessa peça podemos distinguir 

diferentes percepções sobre os direitos reservados aos cadáveres, bem como diferentes 

concepções sobre os domínios de Hades. Dentre os despojos reunidos pelos aqueus após o 

saque de Tróia sobressai a multidão de mulheres – mães, esposas, filhas dos troianos mortos – 

que esperam pela designação de seus novos senhores, aos quais passarão a servir como 

escravas. Hécuba, anciã, até então rainha de Tróia e esposa de Príamo, Andrômaca, viúva de 

Heitor, e Cassandra, filha de Príamo e Hécuba, estão entre estas mulheres reduzidas a prêmio 

de guerra, à espera do cativeiro. Hécuba lamenta a destruição e saque da cidade e do palácio, 

a morte do marido e dos 50 filhos que com ele gerou; outrora orgulhosa de sua riqueza e de 

sua progenitura, ela agora aguarda que lhe informem na casa de qual chefe grego deverá 

consumir, como escrava, seus últimos dias. Andrômaca divide suas preocupações entre o 

futuro que a aguarda e as tentativas de proteger o filho, ainda criança, Astíanax. Porém, 

Andrômaca é comunicada da decisão dos gregos: Astíanax deve morrer, atirado do alto das 

torres da cidadela troiana. Para conter a reação da mãe ante a aterradora notícia, o arauto 

grego acrescenta uma ameaça: a criança deve ser entregue sem resistência, Andrômaca deve 

se abster de lutar e de lançar invectivas ou maldições contra os gregos que conduzirão seu 

filho à morte. Do contrário, esta é a ameaça, além de morto, Astíanax permanecerá sem 

túmulo e sem honras fúnebres.  

  

Palavras-chave: Tragédia; Eurípedes; Rito Fúnebre. 

 

 

Os combates entre gregos e troianos – que fornecem ocasião para 

demonstração de honra e bravura de numerosos heróis que terão sua fama 

transmitida pelas canções dos aedos – que ocupam os versos da Ilíada e 

comprovam a importância do tema dos cuidados aos mortos na poesia épica, 

continuam a se fazer presentes nas peças trágicas encenadas na Atenas do século 
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V a.C. Em Ájax, de Sófocles, e em Troianas, de Eurípides, a ação cênica se 

desenrola em meio à devastação da cidade de Príamo, na sequência da vitória 

dos exércitos liderados por Agamémnon, dos massacres dos troianos e da 

escravização das troianas. Nestas peças, produzidas e encenadas num intervalo 

de aproximadamente trinta anos,
1
 podemos distinguir diferentes percepções 

sobre os direitos reservados aos cadáveres, bem como diferentes concepções 

sobre os domínios de Hades. 

Em Troianas, o prólogo é ocupado por dois personagens divinos – os 

olímpicos Poseidon e Atena. Poseidon lamenta a destruição de Tróia e relata os 

preparativos dos gregos para, depois de recolhidos os espólios da guerra, 

regressarem, enfim, a suas cidades de origem:  

 

[Tróia] agora fumega e por obra da lança argiva 

está em ruínas, saqueada. 

[...] 

Matas desertas e de deuses mansões 

descambam em sangue: ao pé da base do altar 

de Zeus, Príamo está prostrado, morto. 

E muito ouro e frígio [troiano] despojo 

às naus aquéias foram enviados: aguardam 

vento de popa, para, no décimo outono, 

rever, satisfeitos, mulheres e crianças 

os que rumaram, helenos, contra esta cidade. 

(Eur., Troianas, v. 8-9; 15-22) 

 

 Dentre os despojos reunidos pelos aqueus após o saque de Tróia sobressai 

a multidão de mulheres – mães, esposas, filhas dos troianos mortos – que 

esperam pela designação de seus novos senhores, aos quais passarão a servir 

como escravas. São estas mulheres que compõem o Coro da peça e, em versos 

seguintes, elas apontam algumas das principais atividades que a condição de 
                                                           
1
 Destas, a peça mais antiga é a de Sófocles, encenada provavelmente, segundo os comentadores, por volta do 

ano 445 (com certeza antes de Antígona, de 441). Troianas foi encenada em 415 e rendeu a Eurípides o segundo 

prêmio no festival em honra a Dioniso daquele ano.  
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escrava lhes impunha – satisfazer, no leito, os desejos dos senhores; carregar 

água dos rios e fontes para a casa; guardar portas; pajear crianças: “terei labutas 

mais duras: / ou achegando-me das camas dos gregos / (suma essa noite e o 

nume [daímōn]) / ou carregando a água da Pirene, / serviçal miseranda de águas 

grandiosas” (Troianas, v. 202-206). 

 Hécuba, anciã, até então rainha de Tróia e esposa de Príamo, Andrômaca, 

viúva de Heitor, e Cassandra, filha de Príamo e Hécuba, estão entre estas 

mulheres reduzidas a prêmio de guerra, à espera do cativeiro. Hécuba lamenta a 

destruição e saque da cidade e do palácio, a morte do marido e dos 50 filhos que 

com ele gerou; outrora orgulhosa de sua riqueza e de sua progenitura, ela agora 

aguarda que lhe informem na casa de qual chefe grego deverá consumir, como 

escrava, seus últimos dias. Andrômaca divide suas preocupações entre o futuro 

que a aguarda e as tentativas de proteger o filho, ainda criança, Astíanax. 

Cassandra, profetisa a quem Apolo concedeu o dom de ver o futuro mas não o 

de persuadir as pessoas a quem revelasse suas visões, aguarda o momento em 

que será carregada à tenda de Agamémnon, chefe do exército aqueu, que a 

escolheu como prêmio de guerra, movido pelos desejos que constituem o 

apanágio de Afrodite. 

 Ao ser arrastada de sua tenda pelos emissários de Agamémnon, 

Cassandra, em transe, vê o futuro que a espera – a morte sob os golpes de 

Clitemnestra e Egisto, amantes – e que atinge também a casa de seu novo 

senhor: Agamémnon morto pelas mãos da esposa, a esposa morta pelas mãos do 

filho e a “derrocada da casa de Atreu” (v. 364). Ao interromper seu transe, e 

procurando acalmar a mãe (Hécuba), Cassandra argumenta que, apesar da 

destruição de Tróia, o destino reservado aos seus habitantes derrotados foi mais 

feliz do que o que coube aos argivos invasores e vencedores e, nesta 



Jacquelyne Taís Farias Queiroz 

107 

 

argumentação, tem papel central as concepções gregas que atribuem importância 

capital à observação dos ritos fúnebres. Cassandra lembra que os argivos, 

embora vencedores ao final, também sofreram inúmeras mortes em suas fileiras, 

e comparando essas mortes com as dos troianos, não haveria motivos para 

invejar a sorte dos gregos: estes, ao morrer nos longos anos da guerra, 

pereceram distantes de sua terra, sem esposa, sem pais e sem filhos para 

conduzir as honras fúnebres, enquanto os troianos mortos (salvo aqueles que 

pereceram no ataque final) eram todos acolhidos pela terra que os gerou, e 

contavam com as mãos adequadas – dos parentes próximos – para assegurar o 

cumprimento das honras devidas aos cadáveres: 

 

Quando às margens do Escamandro vieram [os argivos], 

morriam, não privados das fronteiras do país [gḗ, terra] 

nem da pátria
2
 altimurada: os que Ares tomasse, 

filhos não viram, nem as mãos das esposas 

os cobriram com peplos, mas em terra estranha 

jazem. Em casa havia coisas semelhantes a essas: 

umas morriam viúvas, outros, sem filhos em casa, 

em vão crianças nutriram: nos funerais [táphoi] não 

há quem sangue à terra deles presenteará. 

[...] 

os troianos – a mais bela glória [kállistos kléos] – 

morriam pela pátria: os que a lança tomasse, 

seus corpos eram carregados para casa por amados, 

tendo o abraço da terra no solo pátrio,  

amortalhados por mãos que lhes deviam isso. 

(Eur., Troianas, v. 374-390) 
 

 

 Estes versos que Eurípides põe na boca de Cassandra sintetizam algumas 

das concepções sobre morte e honras fúnebres que se tornaram correntes no 

período clássico e se dissociam do verificado nos poemas atribuídos a Homero. 
                                                           
2
 No original: patrís, que, em grego, não comporta a idéia de nação ou país, mas sim a de terra dos pais, dos 

ancestrais. 
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Por um lado, afirma-se o ideal de que os ritos fúnebres sejam conduzidos pelas 

pessoas da casa, da família; por isso os gregos que morreram em Tróia tiveram 

um fim desditoso – “filhos não viram, nem as mãos das esposas os cobriram 

com peplos”. Tal ideal é expresso de forma metafórica nos versos 381-382 (“nos 

funerais não há quem sangue à terra deles presenteará”), nos quais “presentear a 

terra” é uma referência às libações – o derramamento de líquidos – que se 

constituíam em parte importante dos ritos fúnebres; fazer libações com sangue 

significa assegurar que os ritos sejam presididos por pessoas da mesma casa, do 

mesmo “sangue” do morto que é honrado. 

 Ao mesmo tempo em que circunscreve o bem honrar aos mortos como 

obrigação familiar, portanto, dos membros do oîkos, da casa, do ambiente 

privado, Eurípides afirma a morte em defesa da cidade, da terra natal, como 

novo ideal da “bela morte” – a “mais bela glória” – e, de acordo com o discurso 

atribuído a Cassandra, também por isso os troianos tiveram melhor destino que 

os gregos mortos. Como se afirma adiante, “morrer belamente” (kalôs óllymi) é 

morrer pela glória da cidade (v. 401-402). 

Este modelo de bela morte apresentado por Cassandra – a maior glória é 

morrer em defesa da cidade (dimensão do público) e, ao mesmo tempo, a honra 

ao cadáver é responsabilidade doméstica, da família (dimensão do particular, 

privado) – praticamente inverte aquele sintetizado na trajetória do Aquiles da 

Ilíada, em que a motivação para o combate e para a exposição à morte é 

localizada na busca pela glória pessoal do guerreiro (dimensão do particular), ao 

passo em que a honra ao cadáver é maior na proporção em que dela participam 

pessoas externas ao núcleo doméstico do morto (dimensão do público). 
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Antes de ser definitivamente arrancada de cena, para ser entregue ao 

senhor a quem deverá servir no leito, Cassandra tem uma nova visão, na qual 

prediz o fado que a aguarda – e ao seu senhor – na casa de Agamémnon:  

 

[...] no Hades desposarei meu noivo. 

Vil, vilmente terás funeral à noite, não de dia, 

ó quem crê fazer o grandioso, chefe dos dânaos. 

E o meu cadáver, expelido nu, as ravinas 

rasgadas por tempestades, junto ao túmulo do marido, 

darão às feras para ser lacerado, a serva de Apolo. 

(Eur., Troianas, v. 445-450) 

 

 A referência a Agamémnon como “noivo” (nymphíos) é de uma amarga 

ironia. Cassandra, profetisa, virgem consagrada a Apolo, é conduzida para unir-

se, como escrava, ao senhor dos exércitos gregos em seu leito. Tal união é 

comparada a um ritual de matrimônio – mas se tratam de bodas malditas, que se 

consumarão no Hades, para onde irão Agamémnon e Cassandra tão logo pisem 

no solo de Argos. O cadáver de Agamémnon contará com ritos mesquinhos, 

realizados na calada da noite; o de Cassandra, pior, ficará exposto, ultrajado, nu, 

junto ao túmulo do “noivo/marido”, onde será devorado pelas feras.  

Mas Cassandra não lamenta seu destino; ela considera que a anunciada e 

futura ruína da casa de Agamémnon é uma conseqüência da escolha do chefe 

aqueu que, desprezando as honras religiosas, tomou como escrava sexual uma 

virgem consagrada ao deus Apolo. Ao escolher, como parte de seu géras, uma 

profetiza protegida por Apolo, Agamémnon revelou sua hýbris, que será punida 

com a destruição de sua casa. Por isso Cassandra se vê como vencedora, como 

vingadora dos troianos, pois por meio dela terá um fim infame aquele que 

liderou os exércitos contra a cidade de seu pai. Em sua última fala, Cassandra 

despede-se da mãe e da cidade e anuncia o desejo de rapidamente encontrar, no 
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Hades, o pai e os irmãos mortos, para se exibir vitoriosa, artífice da destruição 

dos inimigos: 

 

Despeço-me, mãe: não chores. Ó pátria amada, 

irmãos debaixo da terra e pai, nosso genitor, 

logo me recebereis. Juntar-me-ei aos extintos, exitosa, 

tendo devastado a casa dos Atridas, que nos destruíram. 

(Eur., Troianas, v. 458-461) 
 

 É notável, nesta passagem, a dissociação entre o tratamento dispensado ao 

cadáver – o de Cassandra será ultrajado, sem ninguém que o defenda ou o 

lamente, longe da terra natal, dos amigos e dos parentes; entregue nu para ser 

devorado pelas feras – e o ingresso no mundo dos mortos – mesmo desprovida 

de qualquer honra fúnebre, Cassandra se vê ingressando triunfante (nikēphóros, 

v. 460) nos domínios de Hades. Dissociação que ilustra uma característica 

intrínseca da tragédia ática antiga e bem destacada por Jean-Pierre Vernant 

(1988, p. 13-18) e por Jacqueline de Romilly (1986): ainda que a tragédia adote 

como tema os mitos e personagens que ocupavam, nos tempos homéricos, aedos 

como Demôdoco e Fêmio, tais mitos e personagens são retratados à luz das 

concepções políticas, sociais e éticas que dominavam a vida das cidades gregas 

do século V. Desta forma, as tragédias tanto manifestam a tradição como a 

“modernidade”.
3
 

 A sequência de Troianas ainda guarda outras referências ao sofrimento e 

ao destino dos corpos dos derrotados em Ílion. Surge em cena Andrômaca, viúva 

de Heitor, carregando no colo o filho Astíanax e conduzida por homens gregos 

para seu senhor, Neoptólemo – o filho de Aquiles, que se juntou ao exército dos 

aqueus após a morte do pai e foi o guerreiro que matou Príamo junto a seu altar 

                                                           
3
 O termo “modernidade” é aqui adotado em referência ao livro de Jacqueline de Romilly, La modernité 

d’Euripide (ROMILLY, 1986). 
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doméstico em honra a Zeus. Andrômaca trava um diálogo com Hécuba e 

contempla o lamentoso espetáculo dos troianos mortos no ataque final e seus 

cadáveres abandonados, sem quaisquer cuidados ou honras fúnebres: 

“ensanguentados junto à deusa Palas estão os corpos dos mortos, / dispostos ao 

abutre para que os leve: concluiu o jugo servil de Tróia” (Troianas, v. 599-600). 

 Enquanto dialogam, surge um arauto dos gregos, acompanhado por uma 

escolta, que comunica a Andrômaca a mais recente deliberação dos gregos: 

Astíanax deve morrer, atirado do alto das torres da cidadela troiana. Para conter 

a reação da mãe ante a aterradora notícia, o arauto grego acrescenta uma 

ameaça: a criança deve ser entregue sem resistência – quer física, quer por 

palavras; Andrômaca deve se abster de lutar e de lançar invectivas ou maldições 

contra os gregos que conduzirão seu filho à morte. Do contrário, esta é a 

ameaça, além de morto, Astíanax permanecerá sem túmulo e sem honras 

fúnebres. A cena se conclui com a criança tomada do colo de sua mãe e levada 

pelo arauto grego para cumprimento de seus tristes desígnios. 

 Algumas cenas adiante, este mesmo arauto ressurge em cena, desta vez 

trazendo o cadáver de Astíanax, carregado sobre o escudo de Heitor, que é 

entregue a Hécuba. O mensageiro grego esclarece que o corpo não pode ser 

encaminhado à sua mãe porque, presa de guerra de Neoptólemo, Andrômaca 

teve de acompanhar seu senhor, cujo navio já havia deixado Tróia. Caberia, 

então, a Hécuba, parente mais próxima do morto presente ao evento, conduzir os 

ritos fúnebres. A fala do arauto é digna de atenção e considerações: 

 

[Andrômaca] partiu, e a rapidez do senhor 

impediu-a de dar ao filho um funeral. 

Nós, porém, quando adornares o cadáver, 

depois de o cobrires de terra, ergueremos a lança: 

e tu de imediato executa o transmitido. 
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De uma tribulação, todavia, te afastei: 

atravessando as correntes do [rio] Escamandro, 

banhei o morto e lavei os ferimentos. 

Para ele, portanto, irei abrir cavado túmulo, 

a fim de que logo o meu e o teu interesse, 

unidos em um só, ao lar acelerem o remo. 

(Eur., Troianas, 1146-1155) 
 

 Estes procedimentos descritos pelo arauto grego mostram algumas 

peculiaridades no tratamento dispensado ao morto. Ressalta-se, em primeiro 

lugar, a ausência da incineração do cadáver. A pira fúnebre, tão recorrente nos 

versos de Homero e presente em outros textos trágicos, não é citada, o que pode 

ser explicado ou pelo status do morto – afinal, quando morreu, Astíanax era uma 

criança destinada à escravidão, não mais um nobre de estirpe guerreira, cercado 

pelos amigos – ou, ainda, pelo fato de, historicamente, o século V, o século dos 

concursos trágicos, conhecer procedimentos fúnebres que prescindiam da prática 

de incineração dos cadáveres. 

 Outra característica dos ritos prescritos ao filho morto de Heitor é a 

segmentação do ritual mediante a divisão das atividades. O arauto informa que, 

ao transportar o cadáver, deteve-se no rio Escamandro para “banhar o morto” e 

“lavar os ferimentos”; estes procedimentos já fazem parte dos ritos fúnebres e 

são executados pelas mesmas mãos que fizeram da criança um defunto.
4
 Além 

do mais, o arauto informa que os gregos – justamente os que deliberaram pela 

morte de Astíanax – continuarão a participar das etapas seguintes dos ritos 

fúnebres, cavando o túmulo em que será depositado o corpo e exibindo suas 

lanças no momento do sepultamento. 

                                                           
4
 Este aparente paradoxo – matar e honrar o cadáver – está presente nas trajetórias de outros personagens 

trágicos comentadas neste trabalho, como as de Agamémnon/Clitemnestra, Clitemnestra/Orestes, Medeia/filhos, 

entre outras. 
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 Como explicar tal conduta – primeiro matar, em seguida honrar o morto? 

Talvez os gregos estivessem apenas cumprindo o acordo proposto a Andrômaca, 

de que, sendo entregue Astíanax, eles assegurariam que o cadáver da criança 

poderia ser adequadamente honrado. Ou, talvez, ao retratar os aqueus cuidando 

do cadáver do filho de Heitor, Eurípides procurasse atenuar a crueldade dos 

gregos, como se dissesse: “em Tróia, os gregos foram impiedosos, mas não 

ímpios”.
5
 

 Para dar continuidade aos ritos em honra a Astíanax, portanto, cabe a 

Hécuba “adornar o cadáver”. Mas esta tarefa, ao ser conduzida pela outrora 

rainha de Tróia esbarra em uma dificuldade. Hécuba e suas companheiras 

troianas estão agora reduzidas a escravas; elas são espólios, prêmios de guerra. 

Nesta condição, como arrumar adornos que exprimam a grandeza e importância 

do morto? Para enfrentar tal dificuldade, Hécuba solicita de suas companheiras 

que verifiquem as tendas e procurem por qualquer adorno “do que sobrou”. O 

resultado final não é, como seria de se esperar, dos mais esplendorosos; os 

adornos afinal reunidos não transmitem a ideia de grandiosidade, poder e 

riqueza que os grandes funerais procuram exprimir. Diante de tal constatação, 

Hécuba releva a simplicidade dos adornos do neto e afirma que aos mortos 

pouco importam o fausto e o valor das oferendas fúnebres, pois que estas (as 

oferendas) apenas alimentam a vaidade e a ostentação dos vivos. São versos 

surpreendentes, que não apenas retratam os ritos fúnebres, mas também os 

questionam, os problematizam:  

 

Nada havia entre os deuses exceto minhas agruras 

                                                           
5
 Cornelius Castoriadis não acredita que Eurípides mostrasse qualquer disposição em minorar a crueldade dos 

gregos. Para ele, em Troianas, “Eurípides apresenta os gregos sob a forma de brutos que não poderiam ser mais 

cruéis e monstruosos – como se dissesse aos atenienses: vejam só o que vocês são. Com efeito, a peça foi 

representada um ano após o terrível massacre dos mélios pelos atenienses (416)” (CASTORIADIS, 1987, p. 317). 



Jacquelyne Taís Farias Queiroz 

114 

 

e Tróia, distinta entre as cidades, odiada: 

em vão sacrificamos. Mas se um deus não 

tivesse revirado a terra, o alto trocando e o baixo, 

não seríamos, tendo desaparecido, cantados, 

dando cantos às musas dos mortais vindouros. 

Andai, sepultai no aflitivo túmulo o cadáver: 

tem as coroas necessárias para os defuntos. 

Creio que, para os mortos, quase não difere 

se alguém ricas exéquias alcançará. 

Vazio é esse objeto de ostentação dos vivos.  

(Eur., Troianas, v. 1240-1250) 
  

Não é apenas a função dos rituais fúnebres que é posta em discussão, mas 

toda a relação entre homens e deuses. Diante da destruição de Tróia, do 

aniquilamento de toda sua família, da escravização de todos os sobreviventes da 

cidade, Hécuba conclui: foi em vão que, ao longo dos anos, os habitantes da 

cidade sacrificaram e honraram aos deuses; os olímpicos pouco se importam 

com as ações humanas. Por mais piedosos que se mostrassem os troianos, eles 

permaneceram odiados pelos deuses, que consentiram com sua destruição. O 

único conforto divisado por Hécuba ao infortúnio dos frígios é fornecido não 

pelos deuses, nem por qualquer recompensa a ser recebida no mundo dos 

mortos, mas sim pelos aedos, aqueles que farão da história da cidade um tema a 

ser cantado aos mortais do porvir. São os aedos e não os deuses que 

recompensam a morte grandiosa.  

E, da mesma forma como coloca em dúvida o sentido das relações entre 

homens e deuses, Hécuba também questiona os elementos dos ritos fúnebres. 

Afinal, não conseguindo adornar de forma magnífica o corpo de Astíanax – o 

filho de Heitor terá de se contentar com apenas as “coroas necessárias para os 

defuntos” –, ela se conforma com o pensamento de que a suntuosidade dos ritos 

não visa satisfazer o morto, mas sim os vivos. A percepção dos rituais fúnebres 
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como parte do jogo de rivalidade e disputa entre os homens torna-se nítida no 

texto trágico de Eurípides. 

 Logo depois que Hécuba pronuncia as palavras aqui comentadas, o arauto 

dos gregos, dando por encerradas as cerimônias devidas a Astíanax, orienta os 

soldados a, de tochas em punho, incendiar o que restou de Tróia: “lancem o 

fogo, / para que, tendo aniquilado a cidade de Ílion, / satisfeitos zarpemos de 

Tróia para casa” (v. 1262-1264). Como que confirmando o julgamento de 

Hécuba, para quem os deuses odiavam Tróia, a peça termina em meio à fumaça 

dos incêndios e aos estrondos que assinalam o desmoronamento das torres da 

cidade de Príamo e de Heitor. 
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Abstract: In Troianas, by Eurípides, the scene happens in a devastated area in Príamo, after 

army victories (headed by Agamémnon), Trojan massacres and enslavement female Trojan. In 

this play it is possible to distinguish different perceptions about corpse rights, as well as 

different perceptions about Hades’ realm.  Among spoils gathered by Achaean after Trojan, 
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women highlights – mothers, wives, daughters of dead Trojan – who wait by assignment of 

their lords, once they will be their slaves. Hécuba, ancient, Trojan Queen and Príamo’s wife; 

Andrômaca, Heitor’s widow and Cassandra, Príamo and Hécuba’s daughter are some of the 

women used as prize of war, that wait for captivity. Hécuba mourns the destructions and 

spoils of city and palace; The death of her husband and her fifty children; Hécuba was pride 

of your richness and she waits some information about which lord she will be slave, until her 

death. Andrômaca worries about her son’s future, Astíanax. However, Greek notifies 

Andrômaca that Astíanax must die: He will be thrown from towers of the Trojan city. The 

Greek herald adds a threat: the child might be given without resistance, Andrômaca might not 

fight neither to curse The Greek. Unlike, Astíanax will not have tomb nor funeral honors. 

 

Keywords: Tragedy; Euripides; Funeral Rite 
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AUTO DA FÉ E O DIALETO SAIAGUÊS: HAY AQUI 

TANTO QUE VER QUE ME SIENTO ATIBOBADO 

 

Jamyle Rocha Ferreira Souza
1
 

 

Resumo: O presente trabalho, que é parte da dissertação de mestrado intitulada “O cômico 

nos autos pastoris de Gil Vicente” (UEFS/2011), procura analisar os procedimentos cômicos 

no dialeto saiaguês desenvolvidos pelo dramaturgo português Gil Vicente (1465?-1536?). 

Para traçar um exame da língua rústica castelhana e sua relação com o cômico, teremos como 

subsídio textual uma peça de Gil Vicente de temática natalina, o Auto da Fé. Estão em cena 

dois pastores, Benito e Brás, que interpretam o mundo cortesão através do saiaguês.  

 
Palavras-Chave: Gil Vicente; Auto da Fé; Pastor; Saiaguês; Cômico. 
 

 

O teatro de Gil Vicente faz as personagens falarem uma língua que lhes 

particularizam as características, determinando, de alguma maneira, seu nível 

cultural. Vicente, em meio ao uso de diversos falares, utiliza para suas 

personagens predominantemente duas línguas: o português e o castelhano. 

Quinze de seus textos dramáticos são em português, doze totalmente em 

castelhano e dezenove são escritos nas duas línguas. Na verdade, nota-se a 

presença forte da cultura castelhana em Portugal nos séculos XV e XVI. Como 

assinala Carolina Michaelis de Vasconcelos: 

 

não há entre os dramaturgos coevos nem entre os posteriores quem 

como Mestre Gil haja escrito, em primeiro lugar, as suas obras quási 

com igual maestria e em proporção de metades em dois idiomas 

irmãos, ou mesmo gêmeos, isso sim, mas todavia bem distintos 

(VASCONCELOS, 1922, p. 373). 
 

                                                           
1
 Endereço eletrônico: myle.mestrado@gmail.com. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Literatura e 

Cultura, da UFBA, no qual  segue desenvolvendo investigação sobre o falar  rústico nos autos ibérico do s. XVI,  

e professora no Instituto Federal Baiano (IFBA).  
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Paul Teyssier sinaliza três razões que possivelmente tenham sido as 

mentoras para a eleição de uma ou outra língua, ou das duas para determinados 

autos ou personagens. A tradição literária foi uma das tendências que levou Gil 

Vicente a conservar a língua castelhana nos seus autos, já que vários gêneros 

literários provinham de Castela e, seguramente, influenciaram a obra do 

dramaturgo português, como é o caso da tradição rústica castelhana 

desenvolvida pelos dramaturgos espanhóis Juan del Encina e Lucas Fernández
2
, 

nos quais o escritor português se baseia, retomando e reinterpretando o dialeto 

saiaguês dos salmantinos. O segundo aspecto a ser considerado é a 

verossimilhança. Como alguns dos seus autos bebiam de fonte literária 

castelhana, o escritor era incitado a ter por como modelo a própria realidade, 

assim cada personagem fala a língua que utiliza em sua realidade histórica. E a 

última razão levantada por Teyssier é a da hierarquia das duas línguas. É 

verossímil que a língua de Castela naquele período gozava de maior prestígio 

literário que o português, e, por esse motivo, muitas personagens que 

representavam a nobreza receberam espontaneamente o castelhano como língua 

(TEYSSIER, 2005, p. 357-361).  

Deve-se ainda levar em conta alguns outros fatores, como: a presença de 

um grande número de castelhanos na corte de D. Manuel I; a política de alianças 

                                                           
2
 Juan del Encina (1469-1530) escreve suas primeiras obras teatrais para Dom Fadrique Alvarez Toledo e sua 

esposa. Em 1492 começa a representar no palácio de Alba Tormes para a corte dos duques de Alba. Ele encontra 

nesta corte castelhana uma tradição teatral já estabelecida, composta por dramatizações para o Natal, festas 

carnavalescas do palácio e ainda a vida amorosa da pastorela. Esta prática teatral existente em Alba refletia o 

teatro que já se fazia por toda a Europa. Só que, “detrás de las piezas encinianas hay, así, además de aquella 

tradición dramática cortesana, unos textos literarios que dan soporte y consistencia artística a lo que podía 

haberse quedado en simple espectáculo mímico y gestual. De esa manera, se ha logrado un estimable equilibrio 

entre palabra y gesto, a la vez que, como en todo teatro, se ha producido un proceso de reescritura” (PEREZ 

PRIEGO, 1991, p. 45-46). Lucas Fernández (1474-1542), por sua vez, foi discípulo de Juan del Encina, cujo 

trabalho continuou e cuja obra talvez imitasse diretamente. Escreveu pelo menos seis peças dramáticas e um 

diálogo, impressos em Salamanca em 1514. Assim como o teatro de Encina, sua obra se divide em dois grupos: 

sacro e profano. Ruiz Ramón afirma que Juan del Encina e Lucas Fernández, “cada uno a distinto nível estético, 

coinciden, en este caso concreto, en una misma visión del mundo en el que viven y en una misma aspiración” 

(RUIZ RAMÓN, 2000, p. 56). 
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entre as casas reais da Península Ibérica; e o fato de que três consortes reais que 

viveram na corte em que Gil Vicente fez a sua carreira literária eram espanholas. 

Aceitas estas razões, é compreensível a presença da tradição rústica 

castelhana na obra vicentina. São autos escritos em castelhano, que se utilizam 

vez por outra do dialeto saiaguês, e onde estão boa parte dos temas pastoris: a 

vigília de Natal dos pastores, a descrição da noite de inverno, a troca das pullas 

(luta de palavras), os jogos etc. E, na maioria das vezes, quando o dramaturgo 

português retoma esta tradição, conserva o castelhano e o saiaguês como língua 

de suas peças. É verdade que Gil Vicente lançou mão dos artifícios fundamentais 

dessa tradição, todavia não se restringiu a uma imitação.  

O castelhano rústico é usualmente designado de saiaguês, por ser 

inspirado no falar da região de Sayago, perto de Salamanca, Zamora e Ledesma. 

Contudo, como Paul Teyssier afirma, “não se pretendeu caracterizar a origem 

dialetal precisa desta ‘língua pastoril’: Sayago sugeria uma aproximação com a 

palavra sayo, e sayo é, como se sabe, o traje tradicional dos pastores” 

(TEYSSIER, 2005, p. 32).  Outro aspecto a ser lembrado é que o saiaguês, 

muito embora seja inspirado em uma região, não é uma cópia precisa do dialeto 

regional, mas uma imitação tornada língua literária. Gil Vicente faz uso deste 

dialeto com liberdade criativa que, acima de tudo, tem a intenção de produzir 

arte literária, reconhecendo na linguagem um elemento cênico fundamental na 

composição de suas personagens. 

O termo saiaguês conota rusticidade de linguagem. A ele estava associado 

não só a ideia de quem falava de modo rústico, mas a de quem não se vestia 

bem. Nos séculos XVI e XVII, o saiaguês agrega o sentido de pessoa idiota, 

estúpida. Maria Victória Naves afirma que “estavam criadas as condições para 

que se recorresse aos rústicos saiagueses quando fosse necessário ridicularizar, 

divertir ou pôr em relevo aspectos cômicos e/ou grotescos, através da 
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linguagem” (NAVES, 1989, p. 17). Podemos, então, considerar que o saiaguês 

exerceu, portanto, uma função cênica rica e diversificada no teatro vicentino.  

Com relação aos primeiros textos que fizeram uso do saiaguês, é possível 

afirmar como texto inicial As Coplas de Mingo Revulgo, obra satírica contra 

Henrique IV de Castela, composta provavelmente antes de 1464. Contudo, o 

fato fundamental na formação do saiaguês foi o uso deste estilo rústico 

castelhano na boca dos pastores de Natal que se localiza no antigo texto 

espanhol, Vita Christi, de Fray Íñigo de Mendonza, que data muito 

provavelmente de 1482. Esse mesmo modo de falar se apresenta ainda na cena 

pastoril da peça Écloga en la cual se introducen tres pastores, de Francisco de 

Madrid, composta em 1495. Esses três textos “nos permitem fazer uma ideia do 

que seria este fundo castelhano do saiaguês” (TEYSSIER, 2005, p. 34-42).  

Em todo caso, o que nos interessa neste momento é que esta tradição 

literária do texto rústico espanhol foi tornada língua pastoril por Juan del Encina 

e aperfeiçoada, mais tarde, por Lucas Fernández e Gil Vicente. É certo que Juan 

del Encina é referência fundamental no que diz respeito ao estudo deste dialeto, 

porque estilizou a língua dos pastores como recurso para particularizá-los. É por 

isso que Teyssier admite que o dramaturgo espanhol 

 

foi [...] quem fez que o “estilo pastoril” operasse a transformação 

decisiva que lhe confere, por longos anos, os seus traços 

característicos. Essa transformação consistiu fundamentalmente em 

leonizar a língua dos pastores, introduzindo nela numerosos traços 

dialetais tomados aos falares regionais de Salamanca, de onde Encina 

era originário [...] (TEYSSIER, 2005, p. 42). 

 

Os traços linguísticos estilizados por Encina e generalizados em 

Fernández vão seguramente delinear o saiaguês presente na obra vicentina. Estes 

traços são: um vocabulário próprio carillo (o meu amigo), chapado (belo, 
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bonito), cordojo (tristeza, pena), gestadura (fisionomia, comportamento), hucia 

(confiança), respingo (salto), tempero (o tempo que faz); frequentes aférese e 

palatalizações do “l” em “ll” e do “n” em “ñ” como llatín, llogrado, llugar, 

llocida, desllindo, rellucientes, bobillón,  ñascer, estrañudar, boñito, añublada, 

ño; repetição de partículas e vocábulos; alteração das consoantes “f” e “r” em 

“h” e “l”; uso de verbos e expressões rústicas por puro arcaísmo ou por invenção 

como asmar, otear, quellotrar; entre outros. 

É bom ressaltar que não se sabe ainda exatamente os motivos que fizeram 

com que Encina estilizasse tal dialeto como a língua dramática dos pastores. 

Francisco Ruiz Ramón supõe ao menos três intenções: por uma personalização 

realista (em um tempo e espaço concretos); comicidade por contraste (contraste 

entre a linguagem do público cortesão que assistia às representações na sala do 

palácio); originalidade e liberdade expressivas de linguagem (linguagem de 

expressões fortes, não travadas por tradição literária alguma) (RUIZ RAMÓN, 

2000, p. 35). 

Em todo caso, as suposições de Ruiz Ramón levam a crer que essa 

linguagem está a serviço de uma intenção nova: a transformação do pastor lírico 

em pastor dramático. Graças ao dialeto, as situações dramáticas adquirem 

grande autonomia expressiva. O pastor fala uma voz inconfundível revelada na 

expressão fonética, no vocabulário e nas fórmulas de tratamento, conforme o 

«estilo pastoril».  

Cremos que a utilização deste dialeto por Gil Vicente mostra que as 

potencialidades do falar rústico, no aspecto artístico, são imensas e que merecem 

atenção e apreço. A representação de uma linguagem típica pastoril no contexto 

cortesão dá lugar a um mundo de contrastes entre o rústico e o civilizado e, por 

sua vez, acende o cômico. É através desse viés que leremos a peça vicentina 
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Auto da Fé. Partimos do pressuposto que o dramaturgo português ao recorrer ao 

saiaguês favoreceu a comicidade nos autos. 

Sabe-se que a diferença de costumes e hábitos entre povos diversos numa 

mesma época histórica suscita o riso. Por esse motivo, o homem rústico, quando 

na corte, por se diferenciar na forma de se vestir, em seus gestos e em sua fala, 

muitas vezes parecia ridículo. Propp afirma que: “toda particularidade ou 

estranheza que distingue uma pessoa do meio que a circunda pode torná-la 

ridícula” (PROPP, 1992, p. 59, grifo do autor). Assim, pode-se dizer que quanto 

mais evidente o choque entre as normas, mais o cômico é acentuado. É o que 

Bergson propõe com a teoria da incongruência: o riso surge de algo fora da 

norma. Assim como os movimentos “defeituosos” de um palhaço de circo são 

repletos de graça, o uso defeituoso das palavras, seja mediante inversões e 

repetições, tão comuns no chiste e no trocadilho empregado nas comédias, faz 

transparecer o automatismo, isso que Bergson assinala como mecânico 

sobreposto ao vivo (1987). Toda vez que o corpo, as palavras, os caracteres ou as 

ações denotam certa rigidez teimosa, tem-se aí o risível. 

Ao colocar pastores num espaço cheio de gente nobre, Gil Vicente ressalta 

o caráter risível dessa rigidez e desse automatismo insistentemente citado por 

Bergson. Para além da rusticidade de sua linguagem e das expressões que 

utilizam, os modos de comportamentos dos pastores são acentuadamente 

cômicos. Eles são indivíduos que não fazem o percurso normal da corte. E, 

como se sabe, a corte é o espaço da etiqueta, do esteticismo das maneiras. 

Cerimonial e etiqueta são um movimento contínuo dentro da sociedade cortesã, 

demarcando grupos sociais e posições hierárquicas. Portanto, as encenações das 

situações corriqueiras de um rústico nos salões palacianos certamente suscitava 

o tom burlesco nos espectadores. O uso de um tipo de linguagem particular, 

inspirada na vivacidade da linguagem coloquial, na sua variedade e no seu tom 
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sugestivo, compõe a personagem do pastor. Pode-se dizer que a língua dos 

pastores vicentinos serve de veículo ao humor, ao riso, tal como o conjunto da 

personagem que por si só é uma transgressão do sério e oficial.  

Os primeiros autos vicentinos já nos dão sinais claros de suas facetas 

cômicas, pela via da oposição entre rústico e civilizado. Depois de representados 

nos primeiros autos – Auto da Visitação, junho de 1502; Auto Pastoril 

Castelhano, dezembro de 1502, e Auto dos Reis Magos, janeiro de 1503 –, seis 

ou sete anos mais tarde, em 1509 ou 1510, os pastores, como membros dum 

grupo estabelecido, alvo de comicidade, reaparecem no Auto da Fé. Esse auto 

foi representado ao rei dom Manuel I, na capela do palácio de Almeirim, nas 

matinas de Natal. Os pastores Benito e Brás estão na capela real, lugar onde 

nunca tinham estado. É bom salientar que as vilas também possuíam capelas, 

mas em nada comparável com o fausto de uma capela real. A capela real era 

espaço onde riqueza e luxo eram ostentados com objetos de grande valor. Os 

pastores ficam deslumbrados com tudo. Tentam adivinhar o que é cada um 

daqueles objetos e qual a sua utilidade. Tal jogo de adivinhação produz a 

inadequação dos nomes às coisas, designando um espaço fértil para a construção 

do cômico.  

Na primeira cena, o pastor Brás entra na capela que está toda arrumada 

para os festejos natalinos, chama seu companheiro e diz: 

 

   Brás: Benito aqui está la boda. 

Benito: Ah no te lo dije yo 

             Juro a Diez que allá me vo. 

   Brás: Aqui está la gente toda. 

Benito: Cuántos que estos zotes son 

             o cregos o son personas 

   Brás: Mas que montón de coronas 

            bendigálos santo Anton. 

                                          

  [...] 
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Benito: Cuerpo de santa Pípia  

             sabes más que tu ni yo. 

   Brás: Yo atobobado estó 

             de ver tal negrumancia. 

Benito: Sabrásme tú rellatar 

             qué declinan estas lumbreras? 

             son candelas o hugueras?    

   Brás: Ño lo sé pronunciar (AFE, vv. 1-8; 17-24) 
 

A dupla de pastores vai interpretando aquele mundo com uma fala 

característica, inocente, ingênua, simples. Em tom jocoso, as reações verbais são 

de espanto. Vive-se o que José Augusto Cardoso Bernardes denomina de 

“perplexidade teatralizada” (BERNARDES, 2005). O altar da capela, as velas, a 

pia batismal são elementos que não compõem o mundo pastoril. Eles não sabem 

nomear aqueles objetos: Ño lo sé pronunciar. Brás, maravilhado com as luzes da 

capela real, pergunta ao companheiro «qué declinan estas lumbreras?» (v. 22, 

grifo nosso). «Declinar» é um verbo que em saiaguês tem o sentido de 

«significar». Eles não sabem como dar sentido a tudo que veem. O 

vislumbramento se traduz no tom hiperbólico da fala: “Aqui está la gente  toda”; 

“Cuántos estos zotes son”; Más que montón de coronas; “de ver tal 

negrumancia” (grifos nossos). São termos que manifestam perante os olhos da 

plateia que os assiste o exagero do todo. A linguagem provoca o riso pelas 

situações cômicas que produz. Deve-se salientar ainda que quando o pastor se 

refere à quantidade exagerada de «coronas» e «zotes» está indicando um aspecto 

muito satirizado no período: o do grande número de clérigos que privam da 

corte, espaço pouco afeito ao sagrado (BERARDINELLI, 1997).  

Os elementos que fazem parte da capela real, síntese do mundo religioso 

aristocrático, são lidos por um rústico que não é provido de conhecimento para 

decodificá-lo. Por isso, ele está atobobado. Essa foi a palavra encontrada por Gil 

Vicente para expressar o sentido de espanto, estupefação, maravilhamento no 



Jamyle Rocha Ferreira Souza 

125 
 

contexto rústico. É um termo que só aparece em Fé. Apresenta-se em dois 

exemplos, esse já demonstrado, e, outro por dissimilação como atibobado: «Hay 

aqui tanto que ver/que me siento atibobado» (AFE, vv. 61-62). Reconhece-se 

assim a raiz de bobo, embobarse, embobamiento. Aubrey Bell vê nesse termo 

atobar + bobo = atobobar, e finalmente, por dissimilação atibobar (BELL apud 

TEYSSIER, 2005, p. 53). Segundo Teyssier esse termo “é manifestamente um 

desses compostos pitorescos que o saiaguês aprecia” e dá um tom particular na 

fala dos pastores (TEYSSIER, 2005, p. 53).   

Certas expressões também reafirmam a rusticidade do dialeto. «Juri a» é 

uma destas expressões. Em Fé aparece como «Juro a diez». Diez é um 

eufemismo de Deus. Os eufemismos, segundo Teles, Cruz e Pinheiro, “tinham, 

sobretudo, o fim de fuga à lei, já que eram proibidas invocações profanando o 

nome de Deus” (1984, p. 51). O mesmo acontece com a expressão «Cuerpo de 

santa Pípia», na fala do pastor Benito. Pípia é uma santa inventada, apelidada 

comicamente pela imaginação pastoril (CAMÕES, 2002, p. 7). Assim como 

«Juro a diez», «Cuerpo de santa Pípia» é uma forma atenuada de juramento, já 

que não se poderia fazê-lo em vão. São expressões que acentuam o estilo 

pastoril e o tom divertido do auto. 

Nesse contexto, os pastores perplexos comentam a necessidade da 

presença de uma pessoa culta para esclarecê-los: «quién hallará algún lletrado / 

que supiera esto entender» (AFE, vv. 63-64). Surge então a personagem Fé, 

detentora de conhecimento. Antes de estabelecer qualquer diálogo, os pastores a 

observam e fazem comentários a propósito da movimentação da figura na igreja: 

reconhecem-se referências ao ajoelhar à entrada, porventura acompanhado do 

sinal da cruz: «y ño pese ño de ños / que ño hicimos los dos / revellencia cuando 

entramos» (AFE, vv. 74-76); e à oração de joelhos e de mãos postas: «Está 

hablando entre dientes / haces burla del verano» (AFE, vv. 97-98). A situação se 
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torna cômica pelas imitações que os pastores fazem da Fé, bem como pelos 

comentários desproposital que as acompanham. Estabelece-se, de imediato, um 

contraponto. Fé detém o conhecimento; os pastores, a ignorância, a ingenuidade. 

Através da língua, esse embate é ainda mais acentuado. Fé fala português culto. 

Gouveia acredita que “as razões desse uso radicam no caráter pedagógico da 

figura em questão” (GOUVEIA, 1989, p. 16). Fé inspira respeito e confiança. A 

fala dos pastores é o castelhano rústico, o saiaguês. A própria fala de Benito 

reconhece a estatura intelectual de Fé:  

 

Ésta que viene repicada 

quellotrada a la morisca 

ños dirá qué señefisca 

qu’ella debe ser lletrada (AFE, vv. 65-68) 
 

A entrada da personagem alegórica Fé causa admiração pela indumentária 

que exibe. Fé é «bonita, bela, galante», em saiaguês, «repicada», como 

caracteriza pastor Benito. Sua vestimenta é um elemento significante de maior 

importância na cena, define sua posição e refere-se ao luxo e à beleza da 

personagem. Ela vem «quellotrada». O termo «quellotrado» vem do verbo 

saiaguês «quellotrar», reporta-se ao modo de vestir, à aparência exterior de uma 

pessoa. Segundo Teyssier, tem o sentido de “arranjado, ataviado, e finalmente 

bem posto, galante, bonito” (TEYSSIER, 2005, p. 72).  

Entenda-se, pois, que Fé está bem vestida e «quellotrada a la morisca». O 

vestir «a la morisca», vem dos mouros, uma influência antiga entre os cristãos 

portugueses. O prestígio da indumentária muçulmana no século XV em Portugal 

é muito notado. Observa-se nos testemunhos da história cultural e quotidiana a 

influência da civilização árabe. Maria Isabel Morán Cabanas salienta que as 

roupas «a la morisca» se manifestaram “com considerável força [...] na adopção 
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pelo rei, nobres e cavalheiros de certos trajes, sobretudo para vestir em ocasiões 

solenes de festa ou gala” (MORÁN CABANAS, 2001, p. 220)
 3

. Nesse caso, a 

vestimenta da figura era signo de distinção, de ostentar certa posição ou certo 

status e, deste modo, impor-se perante os pastores.  

Por outro lado, o vestir à moda mourisca pode indicar uma ironia 

vicentina. Lembremos que os mouros e os judeus estavam sendo perseguidos na 

época por segmentos do clero e da nobreza. Ao povo, contaminando pelas 

prédicas contrárias a tais segmentos da sociedade, pareciam-lhes demoníacos os 

que não eram cristãos. Se Fé (que no caso é a católica) se veste à mourisca, Gil 

Vicente, de maneira transversal, consegue relativizar a condenação imposta aos 

mouros pela fé cristã. 

A exaltação feita pelos pastores à personagem Fé, «quellotrada», 

«repicada», «lletrada», constitui um fator de credibilidade aos olhos do público, 

que vê nela virtudes várias, qualidades excepcionais, opondo-se à simplicidade 

do pastor, que se traduz em particular pelas confusões verbais que animam a 

cena em que se confrontam mundo culto bíblico e mundo inculto campesino. O 

discurso de Fé se aproxima muito mais da exaltação da fé cristã e de seus 

valores
4
. No entanto, a ingenuidade e a graça evocadas por esses pastores nos 

dão pistas de como o Auto da Fé, construído sobre o contraste entre o ambiente 

rústico e palaciano, teve, sem dúvida, propósito cômico. 

                                                           
3
 Maria Isabel Morán Cabanas ainda considera que “são muitas as fontes documentais em que se elogia o vestir 

«à mourisca», «à maneira mourisca», «de feição mourisca» etc. Com efeito, conhecidas são as passagens da 

crónica do rei castelhano Enrique IV, em que Alonso de Palencia, o seu autor, se queixa insistentemente das 

«fraquezas ou costumes dissolutos» do rei e da forte inclinação dos cavalheiros cristãos para usar vestidos 

mouros [...]” (MORÁN CABANAS, 2001, p. 220). 
4
 José Augusto Cardoso Bernardes, em Sátira e Lirismo no teatro de Gil Vicente, acrescenta que “os pastores-

bobos que entram no templo representam a personificação do Homem antes da Revelação e as suas perguntas, 

como as suas atitudes, podem aparecer cômicas – nomeadamente quando estabelecem diálogo entre si. O 

discurso da Fé, porém, vem alterar esse registo e emprestar uma nota seríssima ao auto. Em consequência disso, 

as falas da personagem alegórica desenvolvem-se num registo lírico e assertivo, como a certificar que o cômico 

aparece no auto submetido a necessidades de circunstância” (BERNARDES, 2006, p. 330).      

 



Jamyle Rocha Ferreira Souza 

128 
 

Podemos considerar, então, que na peça analisada o cômico se nos 

apresenta através de uma situação, um discurso, um jogo de cena, de modo que a 

linguagem exerce papel fundamental. O tema da oposição é patente e a 

adequação verbal faz-se necessária para evidenciá-lo. O saiaguês agrega uma 

estratégia contrastiva que opõe os mundos do campo e da corte. Já 

pressupunham vários críticos que Gil Vicente tirou efeitos cômicos dos 

contrastes linguísticos. É o caso da personagem-tipo do pastor que através do 

saiaguês põe em xeque a língua oficial da corte versus a língua rústica. 

As soluções linguísticas absolutamente adequadas à atmosfera das peças e 

ao ritmo de desenvolvimento das ações dramáticas retratam a intencionalidade 

humorística de Gil Vicente. A linguagem associa-se ao cômico não só para ser 

motivadora de riso, mas também para exprimir situações chistosas. 

Embora Gil Vicente faça uso do saiaguês à imitação de Juan del Encina e 

também de seu conterrâneo Lucas Fernández, já que, é necessário dizer, como 

afirma Teyssier, “o saiaguês foi sempre para Gil Vicente uma espécie de língua 

artificial aprendida nos livros e manuseada com certa imprecisão” (TEYSSIER, 

2005, p. 88); o certo é que Gil Vicente usa e recria o dialeto castelhano saiaguês 

para tornar verossímil o mundo rústico da personagem, mas, também, usa com 

liberdade criativa e acentua o tom burlesco da peça com proficiência de um 

mestre do teatro. Gil Vicente lança mão do dialeto e recria com a intenção de 

explorar os contrastes entre vilão e cortesão, que constituem a chave de um 

sistema de valores construído efetivamente sobre uma oposição entre a cortesia 

e a vilania.  

Por fim, o dialeto saiaguês foi como um exercício do que ele 

desenvolveria mais tarde, a língua rústica portuguesa. Percebe-se assim que o 

mestre Gil não se limitou exclusivamente a uma imitação, ele revitalizou seu 

teatro. Seguramente, não será obra do acaso que Gil Vicente tenha sido 
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reconhecido por grandes críticos como um dos autores mais importantes de sua 

época. 
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Resumen: El presente trabajo, que es parte de la disertación de master con título “O cômico 

nos autos pastoris de Gil Vicente” (UEFS/2011), busca analizar los procedimientos cómicos 

en el dialecto saiagués desarrollados por el dramaturgo portugués Gil Vicente (1465?-1536?). 

Para trazar un examen de la lengua rústica castellana y su relación con el cómico, tendremos 

como subsidio textual una pieza vicentina de temática natalina, el Auto de la Fé. Están en la 

escena dos pastores, Benito e Brás, que interpretan el mundo cortesano a través del saiagués.  

 

Palabras-Clave: Gil Vicente; Auto da Fé; Pastor; Saiagués; Cómico. 
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REPRESENTAÇÕES DE PODER FEMININO-

MONÁRQUICO EM GUERRA DOS TRONOS: 

TELEVISÃO, REPRESENTAÇÃO, GÊNERO E 

PODER 

 

Lêda Maria Guedes Araújo Paraguassú
1
 

 

Resumo: O projeto de pesquisa do PIBIC-UFBA, sob a orientação do Prof. Dr. Marcelo 

Pereira Lima, que originou esse artigo, pretende analisar as representações 

contemporâneas do poder feminino monárquico medieval e suas (des)conexões com a 

historiografia medievalística na produção televisiva Game of Thrones, baseada na 

coletânea de livros homônima de autoria do estadunidense George R. R. Martin. Como 

variável de controle, tenho concentrado minha atenção na personagem Cersei Lannister, 

rainha do reino de Westeros, focalizando as três temporadas dessa série de TV ainda em 

curso. Sob a perspectiva da História Cultural, aliada aos Estudos de Gênero, serão 

analisadas as áreas de conhecimento necessárias à construção do trabalho, assim como 

uma análise da fonte. Neste texto, apresentaremos algumas considerações parciais do 

que temos trabalhado na iniciação científica. 

Palavras-chaves: Idade Média; Gênero; Televisão; Feminino; Guerra dos Tronos; 

Representação 

 

Os namorados já dispensam seu namoro 

Quem quer riso, quem quer choro 

Não faz mais esforço, não 

E a própria vida 

Ainda vai sentar sentida 

Vendo a vida mais vivida 

Que vem lá da televisão 

 Televisão, Chico Buarque 

 

 Desde a inserção do cinema como fonte histórica legítima, muitos 

foram os trabalhos que se debruçaram sobre a complexa relação entre 

História e Cinema. Em grande maioria, são artigos e livros que se 

                                                           

1
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preocupam com os métodos, problemas e, acima de tudo, perspectivas de 

pesquisas possíveis com o uso da ferramenta cinematográfica.   

 Em grande medida, isso, entretanto, se deu com a chegada dos 

Annales. Por meio da proposição de uma Nova História, eles relativizaram 

os objetos e fontes históricas anteriores, buscando trazer à tona temas antes 

negligenciados e relacionados com o imaginário, cultura, mentalidades. 

Essa abertura teórico-metodológica possibilitada na década de 70 deu ao 

cinema um lugar ainda duvidoso. Marc Ferro foi o pioneiro a nos trazer um 

cinema que não apenas é arte e entretenimento, mas igualmente fonte 

histórica. Ele o considerou um produto de uma sociedade e do seu 

momento histórico. 

 

Seria o filme um documento indesejável para o historiador? Muito em 

breve centenário, mas ignorado, ele não é considerado nem sequer 

entre as fontes mais desprezíveis. O filme não faz parte do universo 

mental do historiador. 

Na verdade o cinema não era nascido quando o historiador se 

constituiu, aperfeiçoou seus métodos, parou de narrar para explicar. A 

“linguagem” do cinema revela-se ininteligível e, como a dos sonhos, é 

de interpretação incerta. Mas essa explicação não é satisfatória para 

quem conhece o infatigável ardor dos historiadores, obcecados por 

descobrir novos domínios, sua capacidade de fazer falar até troncos de 

árvores, velhos esqueletos, e sua aptidão para considerar como 

essencial aquilo que até então julgavam desinteressante. 

No que diz respeito ao filme e outras fontes não escritas, creio que não 

se trata nem de incapacidade nem de retardamento, mas sim de uma 

recusa em enxergar, uma recusa inconsciente, que procede de causas 

mais complexas. Fazer o exame de quais “monumentos do passado” o 

historiador transformou em documentos e depois, hoje, que 

“documentos a história transforma em monumentos” levaria a uma 

primeira forma de compreender e ver porque o filme não aparece. 

(FERRO, 1992, p. 79) 

 

 Já em se tratando da relação Cinema, História e Medievo, para José 

Barros D’Assunção (BARROS, 2006), o cinema pode tratar a Idade Média 

como outra realidade a ser conhecida para a qual o Medievo é metáfora. 

Procura-se acessar diversas representações já disponíveis à grande massa 
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através de livros didáticos e da compreensão geral e generalizante que se 

tem do medievo. O autor identifica “algumas Idades Médias” que acabam 

por apresentar um medievo todo trevas ou todo fé ou todo fantasia ou 

heroico ou passional, por exemplo. Não que esses elementos não sejam 

elementos da compreensão historiográfica do medievo, mas criam um 

recorte menos complexo do que o período, provavelmente, foi. Para o 

autor, “a relação fulcral entre História e Cinema pode aparecer por 

intermédio da dimensão desse último como ‘representação’” (BARROS, 

2011, p.4), um conceito a ser ainda compreendido, seja como uma realidade 

percebida, seja como um mundo criado livremente pelos autores.  

 Essa comunicação, contudo, não procura entender os mecanismos 

para a transformação do cinema em objeto da história, mas em como a 

televisão e sua relação com o campo de Estudos de Gênero ainda pedem 

espaço à historiografia. Ainda assim, a menção ao cinema se deve ao fato 

de ainda não encontrarmos uma bibliografia específica para o estudo da 

televisão e sua relação com o Medievo. Por isso, em função de algumas 

semelhanças de abordagem teórico-metodológica desse suporte, 

utilizaremos o diálogo que foca a relação Cinema e História, fazendo as 

devidas ressalvas quando houver diferenças entre Séries de TV e Cinema. 

 O projeto de pesquisa, subsidiado pelo PIBIC-UFBA 2013/2014, 

trabalha com as representações de poder feminino-monárquico no seriado 

de televisão Guerra dos Tronos. Nesse caso, como demonstram as 

palavras-chave (Gênero – Poder-monárquico – Feminino – Televisão – 

Medievo – Representação), são muitas as áreas do conhecimento histórico, 

temas e abordagens que estão contidas já no próprio título do projeto. 

 Identificamos como algo necessário uma ampla discussão desses 

tópicos separadamente para que, num segundo estágio, pudéssemos 

analisar com maior propriedade as possíveis articulações entre os temas e 
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subtemas citados. Mas, antes de mais nada,  não é possível discorrer sobre 

nenhuma das outras temáticas sem antes de discutir e compreender  o lugar 

ou a ausência de um lugar para a televisão e a imagem na produção 

historiografia. 

 Pierre Sorlin discute esse ponto ao dizer que as emissões televisivas 

são tratadas apenas enquanto linguagem verbal, esquecendo que há uma 

combinação de imagem e som. Sorlin, nesse caso, se refere aos noticiários. 

Ele aponta que esse ramo é “embaraçoso” para o historiador já que as 

fontes não são indicadas, a procedência da documentação é, geralmente, 

desconhecida e há uma dificuldade em acessar os arquivos, além do caráter 

superficial das reportagens. Para ele, 

 

Durante a guerra do Golfo a maioria dos canais transmitiu um dos 

raros resumos da vida em Bagdá registrado por um repórter da CNN: 

num cômodo, mulheres e crianças cantavam. Antes de enviar a 

seqüência o repórter indicou que ele tinha filmado num abrigo durante 

o segundo bombardeio sobre a cidade (17 de janeiro de 1991), mas ele 

não disse nada sobre as condições nas quais ele pôde trabalhar (por 

sua própria iniciativa ou sob instruções dos iraquianos?). O essencial 

de seu comentário foi que “estas pessoas compreenderam que se trata 

de uma verdadeira guerra”. (...) Para além do fato que a montagem, 

muito esmerada, dava a impressão que o míssil atingia Tel-Aviv, que a 

aviação americana iria reagir e que os israelenses estavam prontos a se 

lançar às represálias, a mistura das fontes estava patente e tornava a 

seqüência dificilmente explorável. Esta breve informação (menos de 

quatro minutos) é característica do tom peremptório que a televisão 

adota quase necessariamente porque deve agir rápido e não mergulhar 

seus expectadores na incerteza. (SORLIN, 2009, p. 41-58) 

 

 Existem, então, dois campos distintos possíveis do estudo da 

televisão. O que trabalha os discursos e as manipulações de imagem em 

reportagens e propagandas, e o que trabalha com a sessão da televisão que 

nos passa uma nova “realidade”, ao assistirmos o dia a dia de um grupo de 

pessoas ao passo que as transmissões vão ocorrendo, sejam semanais ou 

diárias. Os que estudam esse último, entretanto, acabam por adotar uma 
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bibliografia voltada ao estudo do cinema. Isso ocorre porque, segundo o 

texto, elas partilham de um ponto principal: são “produções audiovisuais”. 

A partir desse ponto de vista, as diferenças entre eles estariam em detalhes 

menores e ambos teriam as mesmas bases estéticas e narrativas. 

 Mas existem diferenças bastante evidentes entre os dois suportes 

midiáticos. Miriam Rossini (2009) se posiciona sobre o assunto ao dizer 

que existem estéticas comunicativas e talvez até técnicas que devem ser 

compreendidas como próprias de seu meio, que vão desde perspectiva de 

câmera até a composição da equipe técnica. O tempo e a velocidade das 

produções televisivas são “mais acelerados, apresentam montagem ágil e 

afastam-se da estética cinematográfica” (ROSSINI , 2009, p. 10). Existem, 

além disso, relações de afinidade mais próximas do público em se tratando 

de novelas e séries, já que, diferentes dos filmes, focados no enredo, elas 

focam na trajetória dos personagens e nos núcleos do enredo. 

 As “séries”, ou “seriados de TV”, são como uma saga de filmes e 

possuem dois tipos de “paradas simbólicas”. Uma, menor, a marca final de 

cada episódio, que cria o suspense para o próximo capítulo. A outra, que 

marca o início e o final das temporadas, um conjunto de episódios que, 

como um filme, tem a apresentação e resolução de um conflito e a 

insinuação da premissa da próxima temporada de episódios. Em resumo, a 

continuidade e a ideia de que o seriado não tem fim marcado dá ao 

expectador uma proximidade maior com os personagens e dá aos roteiristas 

a possibilidade de criar personagens e tramas mais densos. 

 

Os roteiristas de TV podem capitalizar essa duração ao criar 

primeiramente com personagens fortes, e depois, escrever a historia 

que se desenrola ao redor deles. Construindo essa história a partir de 

duas reações e sempre os testando. Os espectadores ficam 

familiarizados como os personagens e suas historias. O público passa 

a conhecê-los bem, trazendo suas memórias e experiência acumuladas 
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ao lado do programa para cada episódio.” (KELLISON, 2007, p. 58-

59). 

  

 Ao contrário de um filme, um seriado do gênero dramático, 

constituído por temporada, tem em média de dez horas a vinte horas de 

história. Quando o filme acaba, a história acaba. Na TV, a história continua 

por anos e, frequentemente, o espectador se vê na iminência de estar 

identificado com o mundo representado por ele. 

 

A Guerra dos Tronos 

- Eu deveria usar a armadura, e você o vestido.
2
 

 O mundo em questão, para nós, é o universo medieval de George R. 

R. Martin, adaptado para a telinha pelas mãos de David Benioff e D. B. 

Weiss. Ambientado na terra de Westeros, apesar de ser uma história de 

fantasia, Guerra dos Tronos não segue o estilo consagrado por Tolkien, na 

trilogia Senhor dos Anéis. Assim sendo, não encontraremos anões, elfos e 

criaturas típicas do imaginário fantástico associado ao medievo. Temos 

uma série que apela para a verossimilhança histórico-literária e se passa em 

                                                           

2
Retirado do sexto episódio da primeira temporada. Disponível na Internet via: < 

http://s1236.photobucket.com/user/AedonGawen/media/cersei.gif.html > Acesso em 20 de abril de 2014. 
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meio aos dramas familiares entre os feudos do reino e a disputa ferrenha 

entre os senhores pelo trono dos Sete Reinos – nome dado ao reino 

unificado nas terras de Westeros. 

 Dito isso, o objetivo do meu trabalho é identificar e analisar as 

representações de feminino dentro do universo medieval construído de 

George Martin – autor da série Crônicas de Gelo e de Fogo – em sua 

adaptação para o suporte televisivo. Como variável de controle, escolhemos 

focar nossa análise em uma personagem particular e encaminhar o trabalho 

de pesquisa para o tema específico do “poder feminino monárquico”. A 

personagem escolhida para esse trabalho é Cersei Lannister, rainha do reino 

de Westeros.  

 É preciso, primeiro, considerar um problema básico: as imagens 

criadas em um universo fictício, associadas a um recorte temporal 

histórico, como o medievo, (re)criam representações  que (des)associam 

aspectos efetiva e/ou fantasiadamente televisivos contemporâneos e 

propriamente medievais? Para quem recebe acriticamente essa imagem 

associada a um suposto medievo, em suma, uma rainha medieval, é uma 

rainha medieval, mesmo que inserida num mundo fictício. Cersei seria 

exemplo de feminino, de atitude, valores e legitimidade de poder 

medievais. Essa ideia, entretanto, deve ser fundamentada nos conceitos de 

representação e suas relações com noções de imaginário.  

 Para esse trabalho, as considerações teóricas produzidas por Roger 

Chartier é de suma importância.
3
 Segundo Chartier, sua produção no campo 

da História Cultural tem o objetivo perceber o “modo como, em diferentes 

                                                           

3
 Muitos autores trabalham com o conceito representação. Ginzburg, Moscovici e Jodelet – articuladores 

da ideia de “representações sociais” – são exemplos deles. Entretanto, ao meu ver, Chartier produz uma 

bibliografia que articula melhor com a relação complexa entre o que é representar o que se entende como 

determinada coisa, a exemplo da rainha fictícia, baseada no que se tem como uma rainha medieval. É em 

torno disso que o próprio conceito de Medievalidade é compreendido. 
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lugares e momentos, uma determinada realidade social é construída, 

pensada e dada a ler”. (CHARTIER, 1990, p.17) Essas representações 

descrevem o mundo social “como ele é ou como gostariam que fosse” 

(CHARTIER, 1990, p.17). Chartier trabalha com três macro-ideias: 

representação, práticas e apropriações. Representar é resgatar um objeto 

ausente por meio de uma imagem que possa ser (re)construída na memória 

ou evidenciar uma presença, tornando-o público. 

 

(...) primeiramente, as operações de recorte e de classificação que 

produzem as configurações múltiplas graças às quais a realidade é 

percebida, construída, representada; em seguida, os signos que visam 

a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir uma maneira 

própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um estatuto, 

uma ordem, um poder; enfim, as formas institucionalizadas através 

das quais “representantes” encarnam de modo visível, 

“presentificam”, a coerência de uma comunidade, a força de uma 

identidade, ou a permanência de um poder. (CHARTIER, 2002, p. 

169).  

 

 O conceito de práticas recorre à compreensão da atuação do 

historiador, que tem as fontes como resultado das práticas do passado. As 

interações culturais, enquanto atividades situadas em um tempo e espaço, 

são, também, práticas do passado e assim, objetos da história. Por fim, o de 

apropriação se refere a como as imagens, pensamentos e textos acerca do 

que é lido, interpretado, sendo mutável quando colocados em realidades 

distintas de (re)produção. O que se apropria de um universo de informações 

é temporal e sócio-espacialmente variável. 

 Esse universo imagético “faz parte do cotidiano dos indivíduos e se 

faz tão presente quanto aquilo a que atribuímos o valor de real ou 

considerado como algo concreto”, diz Barros (BARROS, 2009, p. 91). 

Apesar das diferenças entre Chartier e o comentário de Barros, podemos 

identificar algumas aproximações com o que Baczko chama de “imaginário 

social”: 
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O imaginário social é, deste modo, uma das forças reguladoras da vida 

coletiva. As referências simbólicas não se limitam a indicar os 

indivíduos que pertencem à mesma sociedade, mas definem também 

de forma mais ou menos precisa os meios inteligíveis das suas 

relações com ela, com as divisões internas e as instituições sociais, 

etc. [...] O imaginário social é, pois, uma peça efetiva e eficaz do 

dispositivo de controle da vida coletiva e, em especial, do exercício da 

autoridade e do poder. Ao mesmo tempo, ele torna-se o lugar e 

o objeto dos conflitos sociais. (BACZKO, 1985, p.310). 

 

O imaginário é configurado e afirmado pelo coletivo. Age, pois, 

como uma força reguladora da vida em sociedade e é capaz de criar 

identidades com as quais pode se identificar. Assim, criam-se modelos 

ideais de rei, rainha, cavaleiro, mago e uma gama variada de outras 

criaturas que não existem concretamente, mas existem no âmbito mental. O 

imaginário interpreta a realidade e a atribuição de uma imagem ao 

imaginado é a sua representação.  

            
É assim que, através dos seus imaginários sociais, uma 

colectividade designa a sua identidade; elabora uma certa 

representação de si; estabelece a distribuição dos papéis e das posições 

sociais; exprime e impõe crenças comuns; constrói uma espécie de 

código de ‘bom comportamento’, designadamente através da 

instalação de modelos formadores tais como o do ‘chefe’, o “bom 

súbdito”, o ‘guerreiro corajoso’, etc. (BACZKO, 1985, p. 309) 

 

 Tal como sugerem os exemplos citados por Baczko, a noção de 

imaginário pode ser um referencial a ser aplicado e confiado a personagens 

que transgridem o “padrão comportamental” para um dado espaço e tempo. 

Trata-se de um lugar cativo no universo do imaginário. Jacques Le Goff 

cita exemplos de grandes homens presentes nesse imaginário medieval e 

pontua que a sociedade medieval era um tempo másculo.
4
 No entanto, a 

veiculação de noções de feminino por intermédio da lenda e do mito está 

longe de inexistir. Como ilustração de exemplos de representações 
                                                           

4
 Referência ao que George Duby chamou de “Mâle Moyen Âge”, Idade Média Masculina, em tradução 

mais literal. 
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imaginárias de mulheres que efetivamente ou, nesse caso, não 

necessariamente, exerceram o poder no medievo, Le Goff cita a Papisa 

Joana,
5
 figura desse imaginário associado ao medievo. 

 

Ela ilustra bem o medo que esses guerreiros brutais e sem tato tinham 

dos charmes e malefícios da mulher, considerada como uma nova Eva. 

Que escândalo, que catástrofe, se uma mulher traiçoeiramente 

adotasse o corpo e a função de um homem, o único autorizado a 

preencher essa posição (LE GOFF, 2009, p. 16).  

  

 Uma “ficção” recorre ao imaginário em sua construção de cenários, 

personagens, guerras e glórias. Ela é também imaginação. Referências de 

heroísmo são utilizadas para criar mocinhos, por exemplo, e assim temos 

uma gama de Arthures no cinema e na televisão. Numa aproximação tênue 

e guardando as devidas proporções, a exemplo da lenda da Papisa Joana, 

Cersei Lannister é um exemplo de mulher que tenta tomar um posto ao qual 

só o homem teria direito: o de governante. Guerra dos Tronos encontra um 

terreno interessante para representações de gênero e mais especificamente 

de feminino, compreendidas como parte de uma realidade concebida 

também com o auxílio do que foi entendido como parte do universo 

feminino, por meio do imaginário medieval. Neste caso, algumas visões 

gerais, generalizantes e estereotipadas se apresentam. O seriado acaba por 

reproduzir um lugar de feminino – mesmo que depois se oponha a ele, por 

meio das personagens com posturas divergentes. Normalmente, o universo 

feminino das mulheres medievais é associado à esfera doméstica, 

domesticada e subserviente. Cersei Lannister, rainha do reino medieval da 

série Guerra dos Tronos, é um veiculo desse discurso. 

                                                           

5
 Suposta “papa mulher” da Igreja Católica Apostólica Romana. A lenda surge no século XIII e localiza 

sua existência entre o século XI e XII. É creditada ao monge beneditino Marianus Scoto (1028-1086) a 

frase “o papa Leão morreu nas calendas de agosto e foi sucedido por Joana, uma mulher, que reinou 

durante dois anos, cinco meses e quatro dias.” (LE GOFF, 2009) 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Calenda&action=edit&redlink=1
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 Cersei é uma das personagens centrais do argumento da série, apesar 

de nunca efetivamente se sentar no Trono tão disputado. Pertencente à rica 

e poderosa família Lannister, como parte do jogo político entre os feudos, 

ela se casou com o Rei dos Sete Reinos, Robert Baratheon. Com a morte de 

Robert, ainda no primeiro ano da série, seu filho toma o trono e ela assume 

o posto de Rainha Regente, posição instável, na qual ela tenta se 

estabelecer como governante legitima.  

 Como analisar essa personagem do ponto de vista da combinação de 

uma História Cultural das Representações e do Imaginário, e os Estudos de 

Gênero? Para que estudemos essas representações de feminino, primeiro, é 

preciso considerar o gênero como elemento da História. São as produções 

desenvolvidas num ambiente onde a área de conhecimento ainda buscava 

legitimidade – a exemplo de Louise Tilly e Joan Scott – que encontramos a 

chave na compreensão inicial de gênero ao questionarem “como fazer para 

passar de abordagens descritivas para abordagens que trabalhem com 

solução de problemas”.   

Para Scott, gênero é uma percepção histórica das diferenças sexuais. 

Elas são ideal e socialmente hierarquizadas e engessadas, criando uma 

realidade dual, onde a mulher é interpretada a partir de referenciais 

masculinos ao passo que é seu oposto. Scott não nega que existem 

diferenças entre os corpos sexuados. O que a interessa em seu texto são as 

formas como se constroem significados culturais para essas diferenças, que 

dão sentido para elas e as posicionam dentro de relações hierárquicas. 

Como aponta a autora,  

 

Sem dúvida está implícito que as disposições sociais que exigem que 

os pais trabalhem e as mães cuidem da maioria das tarefas de criação 

dos filhos, estruturam a organização da família. Mas a origem dessas 

disposições sociais não está clara, nem o porquê delas serem 
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articuladas em termos da divisão sexual do trabalho. (SCOTT, 1994, 

p.15) 
 

 Essa é, portanto, a perspectiva sobre a qual temos o gênero enquanto 

categoria de análise: diante dele, a possibilidade de aprofundarmos nos 

sentidos construídos sobre masculino e feminino ao transformarmos o ser 

“homem” e o ser “mulher” em perguntas e não em pontos fixos, dados.  O 

ponto alto do texto de Scott é a evidência de que não é possível 

compreender o corpo fora da sua relação com a cultura. 

 

Gênero é a organização social da diferença sexual percebida. O que 

não significa que gênero reflita ou implemente diferenças físicas e 

naturais entre homens e mulheres, mas sim que gênero é o saber que 

estabelece significados para as diferenças corporais. (SCOTT, 1994, p. 

13) 
 

 Nesse sentido, o gênero também é uma forma primária de dar sentido 

as relações de poder. Para Scott, “gênero é tanto um elemento constitutivo 

das relações sociais, fundado sobre as diferenças percebidas entre os sexos, 

quanto uma maneira primária de significar relações de poder”
6
 (TILLY, 

1994, p. 21) 

 Ao compreendermos o gênero como um dos meios de decodificar o 

sentido das complexas interações humanas em sociedade, temos o objeto de 

estudo do historiador que busca os modos como o gênero legitima e 

constrói relações sociais, situando-as em contextos específicos de tempo e 

espaço. O acesso ao poder dado como “naturalmente” masculino é, 

também, algo socialmente construído.  Desconstruir esses lugares de 

gênero, para Tilly, é importante por “chamar a atenção diretamente para as 

                                                           

6
 Scott é citada por Tilly no texto “Gênero, História das Mulheres e História Social”, de 1994. 
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relações de poder inscritas na linguagem, no comportamento e nos 

dispositivos institucionais”. (TILLY, p. 21, 1994) 

Não entraremos numa análise sistemática das questões de gênero e 

poder que se apresentam na relação de Cersei com as questões do reino, 

mas é importante tocar tangencialmente na análise da fonte para que se 

entenda o porquê de iniciarmos uma análise crítica, juntamente com a 

discussão bibliográfica especifica utilizada. Para isso, analisaremos dois 

momentos da história. O primeiro deles é apresentado no nono episódio da 

segunda temporada, intitulado Blackwater, e evidencia a perspectiva de 

feminino e masculino associada e assumida pela personagem, que observa 

sua condição a partir do personagem antagonista do irmão, Jaime Lannister. 

 

 

 

CL: Eu devia ter nascido homem. (.)
7
 Prefiro enfrentar mil espadas do 

que ficar presa no meio dessas galinhas assustadas. 

                                                           

7
 Código para indicar pausa no discurso. 
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SS: Elas são suas convidadas. Sob sua proteção. Você as convidou 

para cá. 

CL: Esperavam isso de mim, como vão esperar de você, se for rainha 

um dia. (.) Se o meu irmão desgraçado conseguir vencer, essas 

galinhas voltarão a seus galos e falarão de como minha coragem as 

inspirou, elevou seus espíritos. 

 

[...]
8
 

 

CL: Quando éramos novos, Jaime e eu, éramos tão parecidos. Nem 

nosso pai nos distinguia. (.) Nunca entendi por que nos tratavam 

diferente. (.) Jaime foi ensinado a lutar com espada, lança e maça, e eu 

fui ensinada a sorrir, cantar e agradar. Ele era o herdeiro do Rochedo 

Casterly (.) e eu fui vendida a um estranho feito um cavalo para ele 

montar quando quisesse. 

SS: Você era a rainha de Robert. 

CL: E será a de Joffrey. Aproveite. 

 

  

Cersei, então, discorre sobre sua criação ao lado de Jaime e, 

posteriormente, posiciona delimitações do espaço que lhe compete. 

Objetivando compreender melhor esses espaços, Cersei atribui elementos, 

adjetivos e funções a eles, os quais ela mesma coloca como “tão 

diferentes”. Ao ganhar a espada, Jaime se torna um homem – e passa a 

assumir o espaço do masculino. Cersei é, também, obrigada a tomar seu 

lugar: sorrir, cantar e agradar. Através dos estereótipos medievais 

consagrados, ele, o cavaleiro, ela a donzela – compreendida por ela, como 

uma peça para a manutenção do reino.  

 Mirandaobserva que a delimitação desses espaços ocorre não só pela 

linguagem verbal que os delimita, mas também pela não verbal, através de 

gestos, o vestuário, as expressões faciais, etc.
9
  O gênero é construído 

processualmente, já que os elementos vão ganhando significado. Nesse 

caso, o que para Cersei e Jaime , por exemplo, eram “roupas”, passam a ser 

                                                           

8
 Sinalização de que, no episódio, outras cenas foram exibidas entre os dois momentos. 

9
 MIRANDA, 2008, p. 6 
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“roupas de menino” e “roupas de menina”. As instituições, a exemplo da 

família, e daquelas responsáveis pela educação, atuam, através de seus 

parâmetros culturais, para o desenvolvimento das identidades de gênero. 

 Ao assumir seu espaço “natural” de gênero, ela, assim como Jaime, 

teria sido moldada na forma da mulher perfeita da época, que sorria, 

cantava e agradava.  

 Segundo Macedo (2002), o discurso da inferioridade velada e 

associada às mulheres vinha da fragilidade do sexo. De acordo com a moral 

cristã, o prazer mantinha o espírito prisioneiro do corpo, impedindo-o de 

elevar-se a Deus. Assim, em muitas representações medievais, as mulheres, 

enquanto veículos da “perdição” do espírito, deveriam  praticar o ato sexual 

com o objetivo único da procriação, enquanto que o prazer era restrito aos 

homens. Como a própria Cersei observa, por meio do casamento, o corpo 

da mulher passa a pertencer ao esposo. Aos homens – pais ou maridos, 

entre os quais havia uma transferência do poder sobre a mulher – cabia o 

direito de castigá-las como a um servo, reafirmando o seu poder sobre ela. 

Apesar de deter, de certo modo, a responsabilidade sobre a reprodução 

biológica da família e assim ter participação da manutenção da estabilidade 

da ordem social, as mulheres estavam juridicamente despersonalizadas 

como seres ativos e seu espaço ideal era considerado o familiar e 

doméstico. Mesmo fazendo parte de uma elite descriminada, sentada ao 

lado do rei de todos os Sete Reinos, do fechamento dessa cena, no texto 

literário, Cersei ainda completa dizendo: “Quando se trata de espadas, uma 

rainha é só uma mulher, no fim das contas” (MARTIN, 2011, p. 546-547.). 

Ainda assim, Cersei se mostra insatisfeita com a separação desses 

espaços de gênero e ao problematizá-los, nos traz, também, esse 

questionamento. Seria, essa, uma insatisfação feminista atual atribuído à 
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Idade Média? Ou é possível que as mulheres propriamente medievais 

contestassem sua condição?  

Na lógica narrativa da série e do texto literário, no uso do poder 

administrativo e político do reino, no posto de Rainha Regente, Cersei tece 

seus próprios degraus até o poder, que desde pequena ela soube pertencer 

aos homens. Por outro lado, o poder monárquico de Cersei no controle do 

reino é considerado menos legítimo. Ela passa a perder aliados, e usa não 

de sua posição de governante por direito, mas de características associadas 

a uma mulher que precisa da maldade e da manipulação para ocupar um 

espaço que não seria idealmente seu. Esse aspecto se evidencia na cena 

conhecida como “Poder é Poder”. 

 O primeiro episódio da segunda temporada é um momento chave na 

retomada do drama da série, depois do hiato anual.
10

 Cersei se encontra 

numa área aberta do castelo com Petyr Baelish – “mestre da moeda”, o 

administrador do reino –, acompanhada da guarda de sua família. Cersei 

inicia o diálogo dizendo: “Imagino se poderia lhe pedir um favor”.
11

 

Mesmo estando, em termos de posição de poder, acima de Petyr, ela 

escolhe uma posição subserviente e “educada”, nos moldes de como uma 

mulher se portaria frente a um homem. Ela é, pois, uma mulher poderosa 

que não perde sua feminilidade no processo de afirmação. No entanto, 

quando desafiada ou desrespeitada, ela parte para uma performance mais 

brutal. Mais, por assim dizer, masculina. 

Na cena, Cersei questiona Petyr sobre a busca por Arya Stark, filha 

de um senhor do Norte de Westeros que ela mantinha “refém”. Após a fuga 

                                                           

10
 Nome que se dá ao período de férias entre as temporadas das séries de TV. Nesse tempo, é produzida e 

divulgada a nova temporada, enquanto a antiga é reprisada em seu canal original. 
11

 Referência à cena do primeiro episódio da segunda temporada da série exibida pela HBO. 
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da menina, Petyr deveria encontrá-la. Ele, então, usa de seu conhecimento 

sobre os segredos da rainha para induzi-la a ser mais paciente. 

 

 

PB: Quando garotos e garotas vivem sob o mesmo teto, situações 

embaraçosas podem acontecer. Às vezes, eu ouço falar, que até 

mesmo irmãos e irmãs desenvolvem certas afeições. E quando essas 

afeições se tornam conhecidas. (.) Bem, essa é uma situação 

embaraçosa, de fato, especialmente dentro de uma família 

proeminente. Mas, famílias proeminentes geralmente se esquecem de 

uma simples verdade. Eu a descobri. 

CL: E que verdade é essa? 

PB: Conhecimento é poder. 

CL: Prendam-no. (.) Cortem-lhe a garganta. 
 

 Lakoff diz que esse tipo de postura não faz parte da linguagem 

feminina socialmente concebida de gênero ao dizer que a linguagem da 

mulher é “descrita como fraca e tímida. Em outras palavras, deficiente”.
12 

 

Uma mulher está condenada se ela seguir as regras ou não. Se ela se 

recusa a falar como uma dama, será ridicularizada e criticada como 

não-feminina; se ela aprende (as regras), será ridicularizada por ser 

inapta a pensar claramente, a participar de discussões sérias: de algum 

modo, será menos humana. Essas duas escolhas: ser menos mulher ou 

ser menos humana. (LAKOFF, 1973, p. 48) 
 

                                                           

12
 Tradução livre para o trecho “(...) is described as weak and unassertive, in other words as deficiente (...) 

So a girl is damned if she does, damned if she doesn’t. If she refuses to talk like a lady, she is ridiculed 

and subjected to criticism as unfeminine; if she does learn, she is ridiculed as unable to think clearly, 

unable to take part in a serious discussion:in some sense, as less than fully human. These two choices 

which a woman has  to be less than a woman or less than a person  are highly painful.” Cf. COATES, J. 

Women, Men and Language: A Sociolinguistic Account of Gender Differences in Language. Great 

Britain: Pearson Education Limited, 2004. 
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 Lakoff usa o argumento da “incerteza” a partir do qual as mulheres 

agiriam de modo inseguro em suas decisões, porque decidir não faz parte 

da sua posição. Sem a firmeza, a postura e a construção de um argumento 

fundamentado e encontrado na fala de um homem, uma mulher não é 

levada a sério e, portanto, tem seu poder negado.  

 

CL: [Para os guardas] Parem. (.) Não, Esperem. Mudei de idéia. 

Deixem-no ir. (.) Voltem três passos. (.) Virem-se. (.) Fechem seus 

olhos. (.) [Para Petyr] Poder é poder. Veja se você consegue se 

distanciar um tempo de suas moedas e putas para achar a garota Stark 

para mim. Eu apreciaria muito. 

 

 Cersei, contudo, usa dessa incerteza como um artifício ao desistir da 

sua ordem de que lhe cortassem a garganta. Ela comanda seus guardas que 

realizem movimentos triviais, provando, assim, que tem controle sobre 

eles; até no íntimo, ao fecharem os olhos. Ela, então, em tom irônico, 

preenche o discurso com a linguagem polida associada ao feminino, 

fazendo-lhe um pedido, que beira uma ordem. Esse tipo de poder parece 

coadunar-se com o que pontua Michel Foucault. Ele   

 

(...) desorganiza as concepções convencionais – que usualmente 

remetem à centralidade e à posse do poder – e propõe que obser- 

vemos o poder sendo exercido em muitas e variadas direções, como se 

fosse uma rede que, "capilarmente", se constitui por toda a sociedade. 

Para ele, o poder deveria ser concebido mais como "uma estratégia"; 

ele não seria, portanto, um privilégio que alguém possui (e transmite) 

ou do qual alguém se "apropria". (LOURO, 1997, p. 38) 
 

 Exercer o poder é ter a capacidade de controlar o comportamento de 

outro. Para Louro, inspirando-se em Foucault, ele não só apenas nega, 

impede, coíbe, mas também "faz", produz, incita. É exatamente o que a 

personagem busca ao longo dos três anos de série a ser estudados, dos 

quais esses dois momentos são amostras. 
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 Cersei se mostra como uma personagem que compreende o gênero 

como uma performance e afirma: “Isso era esperado de mim”.
13

 Diante das 

pressões sociais impostas ao gênero, ela recorre a associação ambígua entre 

feminino ao usar, por um lado, a sensualidade, beleza, a manipulação e o 

próprio papel doméstico de mãe e esposa para conseguir seu espaço. Por 

outro lado, recorre ao masculino ao usar da violência e de articulações 

políticas. Em oposição ao frequente esvaziamento da mulher enquanto 

indivíduo, ela é apresentada como uma figura com uma história de vida que 

motiva suas ações e desejos. 

 Mas será que essa atitude da personagem é um desdobramento das 

concepções feministas contemporâneas? A chamada Segunda Onda do 

movimento feminista, ocorrida na década de 70, teve como importante 

ferramenta de propagação o uso dos meios de comunicação, em geral 

jornais e revistas. Os estereótipos de feminino veiculados através do 

cinema da época, já bastante popular, foram amplamente criticados, já que 

impõem uma imagem idealizada de mulher. 

 

(...) a posição das mulheres nos enredos dos filmes hollywoodianos 

sempre foi a do outro, nunca a de sujeito da narrativa, e que sempre 

foram tratadas como objetos do voyeurismo masculino. (...) Esses 

estereótipos impostos à imagem da mulher funcionam como uma 

forma de opressão, pois transformam a mulher em objeto, nulificando-

a como sujeito e recalcando o seu papel social. (GUBERNIKOFF, 

Giselle, 2009) 

 

 Hoje, temos uma diversidade muito grande de seriados em que as 

mulheres são as protagonistas. Mulheres, inclusive, de tipos físicos e 

culturais que fogem o modelo mais tradicional da “girl next door”
14

 da 

                                                           

13
 Isso também pode ser visto  acima na cena do episódio Blackwater. 

14
 Nome usado no léxico inglês para definir uma “garota comum”. Uma garota americana preocupada em 

encontrar o marido dos sonhos e sendo, quase sempre, não muito inteligente. Ela se destaca pelo belo 

corpo, sensualidade e beleza. 
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mídia americana. Segundo o Geena Davis Institute on Gender in Media
15

, 

que agora trabalha com a ONU para realizar um estudo global de analise da 

representação da mulher em “family films”,
16

 em um levantamento 

estatístico das representações de mulher em filmes da década de 90, temos 

que: 

As conclusões chave desse estudo incluem: (...) 28% dos personagens 

com fala (humanos e animados) são mulheres. Nos filmes 

selecionados, (...) 83% dos narradores eram homens. (...) 85,5 das 

mulheres figuradas nesses filmes para o “público geral” são brancas, 

4,8% são negras e 9,7% pertencem a categoria abrangente das 

“outras” etnias. (GEENA DAVIS INSTITUTE OF GENDER IN 

MEDIA)
17

 

 

As conquistas femininas no espaço público ao longo do século XX, 

aos poucos, permitiram a veiculação de personagens do sexo feminino que 

transmitissem maior densidade psicológica e tivesse mais importância do 

enredo. As figuras femininas, apesar de associada a novas formas de 

representação televisiva e cinematográfica, têm feito isso ainda que de 

maneira ambígua e conservadora. É possível salientar que o(a) 

pesquisador(a) que trabalha com o recurso cinematográfico e televisivo 

deve estar ciente da importância e das oportunidades abertas por esta nova 

fonte, bem como atentar para duas diferentes temporalidades e 

representações: a do momento histórico que se pretende resgatar, baseada 

aspectos e recortes cronológicos propriamente ligados ao período estudado 

                                                           

15
 Organização criada por Geena Davis, vencedora do Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, visa levantar 

estudos sobre gênero na indústria do entretenimento. Nos grupos de pesquisa formados no instituto são 

realizadas pesquisas de cunho estatísticos que procuram mapear e apresentar dados às produtoras de 

televisão, com o intuito de mudar representações de gênero.  
16

 Transmissões sem restrição de idade. Em geral, se passam dentro da vivência numa família hetero-

normativa com filhos 
17

 Esteriótipos de Gênero: Uma análise de filmes populares e TV. Disponível em: < 

http://www.thegeenadavisinstitute.org/downloads/GDIGM_Gender_Stereotypes.pdf > Acesso em: 14 de 

maio de 2014 

http://www.thegeenadavisinstitute.org/downloads/GDIGM_Gender_Stereotypes.pdf
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e a do momento da produção do filme, discutindo criticamente as relações 

entre “passado” e “presente”.  

 Cersei, nas temporadas selecionadas, possui um papel ativo em seu 

contexto e uma valorização muito maior naquele universo moldado por e 

para homens do que as mulheres que vivenciaram o momento em que tal 

personagem teria sido construída pela literatura. As representações de 

gênero percebidas no seriado são, também, um discurso e, por isso, objetos 

da história. As ideias de “práticas” e “representações” têm sido bons 

recursos teóricos e metodológicos dos pesquisadores em História Cultural 

ao legitimarem o espaço para novos objetos de estudo. Podemos, através 

delas, examinar: 

 

(...) tanto os objetos culturais produzidos, os sujeitos produtores e 

receptores de cultura, como também os processos que envolvem a 

produção e a difusão cultural, os sistemas que dão suporte a estes 

processos e sujeitos, e, por fim, as normas a que se conformam as 

sociedades através da consolidação de seus costumes. (BARROS, 

2011, p. 1) 
  

 As civilizações medievais e suas instituições encontram no cinema 

um pedestal.  As produções, de maioria inglesa, procuram mostrar o modo 

de vida que teria sido vivido e, ao tentar representar eventos fictícios e 

verossímeis que teriam sido significativos, tendem a homogeneizar 

períodos história a partir dos referenciais de uma espécie estereotipada de 

“civilização ocidental”. Tomar as representações de medievo como fontes 

de estudo é buscar compreender historicamente esse repertório e analisar 

suas articulações com o que José Rivair Macedo entende como uma 

possível fuga do cotidiano, quando a Idade Média “tem funcionado como 
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um repositório de temas míticos, românticos, bélicos e propriamente 

imaginários”.
18

 

 Mas onde começa e termina a fantasia? Em que pontos podemos 

encontrar a “verdade” histórica nas coleções de medievos que encontramos 

na telinha e na telona? É válida a dicotomia entre verdade e ficção para o 

tema que estamos trabalhando?  Até que ponto as representações televisivas 

dos dilemas de homens e mulheres medievais não são projeções dos 

anseios da nossa contemporaneidade? Numa época de constante acesso à 

mídia e às “verdades” que ela veicula, a atitude de aprofundarmos a análise 

dos discursos dessa mídia é, também, entender um pouco de nós mesmos. 
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Abstract: The PIBIC-UFBA research project, under the director of Prof. Dr. Marcelo 

Pereira Lima, that originated this article, intends to analyse the contemporary 

representations of the power of female monarchs from the Middle Ages and their 

connections and disconnections with the current historiographical production of the 

Medieval Age in the tv production “Game of Thrones” - based on a homonymous series 

of books by George R. R. Martin. I’ve been concentrating my attention on the character 

Cersei Lannister, queen of Westeros, with emphasis on the first three seasons of the 

series, still in production. Under the perspective of Cultural History – along with 

Gender Studies, we'll analyse the areas of knowledge necessary to the construction of 

this research project, as well as a font analysis. In this work, we'll present the 

conclusions we have come to, so far in this research. 

 

Keywords: Middle Ages; Gender; Female; Television; Game of Thrones; 

Representation 
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A “REDISTRIBUIÇÃO” NO ANTIGO EGITO: 

DEBATES E CONTROVÉRSIAS 

 

Lívia Cristina de Souza Sigliani1
 

 

Resumo: A “redistribuição” é um dos elementos centrais no arcabouço teórico gestado por 

Polanyi em sua reflexão sobre a economia antiga. “Redistribuição” e “reciprocidade”, 

segundo o autor, dominam as práticas de troca nas sociedades do Antigo Oriente Próximo em 

detrimento das relações mercantis. O debate atual sobre economia antiga continua tomando 

estes conceitos como referência de análise. No caso do Egito Antigo, tais conceitos têm sido 

debatidos por autores como Bleiberg, próximo das ideias polanyianas, e Warburton, crítico a 

tais pressupostos. O objetivo deste trabalho, portanto, é repensar o debate por meio da 

reflexão desses autores. 

 

Palavras chave: Redistribuição; Economia Antiga; Mercado 

 

 

Karl Polanyi, nas pegadas de estudos antropológicos e sociológicos de 

autores como Marcel Mauss, Richard Thurwald, Bronislaw Malinowsky e Max 

Weber, parte da premissa de que a economia nas sociedades pré-capitalistas está 

imersa (embedded) nas relações sociais. Por meio de estudos empíricos, Polanyi 

afirma que, tanto nas sociedades primitivas como na antiguidade, as relações 

econômicas estão inseridas no âmbito do parentesco, do político, do mágico e do 

religioso, baseadas nas relações de reciprocidade e redistribuição. O processo 

produtivo e a distribuição não estão associados a motivações econômicas 

específicas, pelo contrário, cada etapa desse processo se encontra atrelada a 

interesses sociais (POLANYI, 2000, p. 65). 

Partindo de tais pressupostos, Polanyi preconiza a análise de como a 

atividade econômica está institucionalizada em diferentes épocas e espaços a 

partir da forma de como a economia adquire unidade e estabilidade, ou seja, a 
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forma pela qual ela integra a sociedade. As formas de integração se manifestam 

juntas em níveis diferentes e em setores distintos, sendo que dificilmente pode-

se selecionar uma delas como dominante para utilizá-las para a classificação dos 

diferentes tipos de economia. No entanto, servem de instrumento para descrever 

as atividades econômicas permitindo ordenar suas infindáveis variações. Para o 

autor, as principais formas de integração são a reciprocidade, a redistribuição e o 

intercâmbio (POLANYI, 1976, p.296). 

A reciprocidade consiste em movimentos correlativos entre pontos 

simétricos, tendo como padrão institucional a simetria; a redistribuição constitui-

se de movimentos de apropriação em direção a um centro, num primeiro 

momento, e posteriormente desse centro para fora, possuindo como princípio 

institucional a centralidade; o intercâmbio designa movimentos bidirecionados 

realizados entre os sujeitos em um sistema de mercado, pressupondo um sistema 

de mercados formadores de preço (POLANYI, 1976, p.296-297).  

O mercado formador de preços implica em uma transformação, até então 

sem precedentes, gestada no contexto da Revolução Industrial. Tal 

transformação acarretou uma mudança na motivação da ação das pessoas, pois a 

motivação pelo lucro suplantou a motivação pela subsistência. Uma economia 

de mercado remete a um sistema autorregulável e implica em um sistema capaz 

de organizar a totalidade da vida econômica sem qualquer interferência externa, 

porque é dirigida somente pelo mecanismo oferta/demanda/preço. Os preços 

precedem às transações e têm a liberdade de se autorregularem, não sendo mais 

sociais, políticos ou culturais, e sim econômicos. Portanto, para Polanyi, embora 

o mercado fosse bastante comum nas sociedades pré-capitalistas, seu papel na 

vida econômica em tais sociedades fora apenas incidental, já que antes do século 

XIX o mercado não integrou a economia. Identificar automaticamente a 

economia de mercado nas economias antigas é uma falácia, visto que o sistema 

oferta/demanda/preço é um advento da economia capitalista moderna 

(POLANYI, 2000, p. 47-62).  
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As sociedades pré-capitalistas, então, estariam integradas pela 

reciprocidade e/ou redistribuição, como o caso das sociedades do Antigo Oriente 

Próximo, ou então por um mercado de um tipo diferente do mercado 

autorregulável, o mercado local, definido como ágora, predominante na Grécia 

clássica (CARVALHO, 2013, p.13-14). No arcabouço teórico polanyiano, a 

ausência de mercado em sociedades como Egito e Mesopotâmia tem sido tema 

de grandes controvérsias, estando alguns egiptólogos próximos da posição 

substantivista e defendendo a reciprocidade e redistribuição, como Janssen e 

Bleiberg; em contraponto, há outros egiptólogos que defendem a presença de 

uma economia já com trocas em mercados próximos da lógica do mercado 

autorregulável, como no caso de Warbuton.    

Para Edward Bleiberg, o modelo redistributivo de Karl Polanyi é um bom 

ponto de partida para compreender a economia egípcia, pois além de respeitar o 

contexto cultural no qual a economia egípcia estava inserida, tal modelo elucida 

muitas das transações reais observadas nos dados. Partindo do conceito de 

redistribuição, o autor usa as evidências encontradas em fontes cerimoniais e 

administrativas para demonstrar que os bens eram recolhidos em pontos centrais 

de coleta nos templos e posteriormente redistribuídos para a população egípcia 

com base no estatuto social ou parentesco (BLEIBERG, 2009, p.1-2). 

Documentos do Reino Novo, como relevos de Hatshepsut, os anais de 

Tutmés III, e o Grande Papiro Harris, são excelentes exemplos de como a 

economia estava inserida na cultura egípcia, se encaixando bem ao padrão de 

redistribuição. As fontes demonstram, por exemplo, que Hatshepsut enviou uma 

expedição à terra de Punt destinada a obter incenso para o culto do deus Amon.  

De acordo com as inscrições, tal expedição fora enviada sob o comando direto 

de Amon. A fonte não cita motivações puramente econômicas para tais ações. 

Não há, no texto, a lógica econômica do mercado de importação/exportação. Na 

verdade, não explica como a rainha pagou o povo de Punt pelos produtos dados 
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a Amon. Pelo contrário, Amon e o prestígio da rainha são o ponto da narrativa 

(BLEIBERG, 2009, p.4). 

Os anais de Tutmés III demonstram uma situação análoga. Na narrativa, o 

rei explica copiosamente que tinha ido à guerra sob o comando do deus Amon e 

que seu sucesso seria totalmente dependente do apoio do deus. Há também, 

longas listas de bens que os estrangeiros encaminharam para o rei e Amon como 

resultado destas guerras. Os Inimigos vencidos pelos egípcios transferiam bens 

para o rei sob várias rubricas, incluindo palavras que significam impostos e 

presentes. Aqui, novamente, a narrativa enfatiza o deus e o prestígio do rei, em 

vez de, por exemplo, a formação de capital nos templos, baseados nas grandes 

quantidades de bens para suas arrecadações. Também ilustra o armazenamento 

centralizado desses bens que são trazidos de países estrangeiros e depositados 

nos templos ou no palácio (BLEIBERG, 2009, p.5). 

O Grande Papiro Harris registra doações de Ramsés III aos templos de Ra 

de Heliópolis, Ptah de Mênfis, e Amon de Karnak. Ilustra a recolha centralizada 

de bens e a distribuição real às instituições divinas. O texto confirma a ideologia 

de que os reis agiam para os deuses e devolviam bens e serviços para o uso do 

deus, em reconhecimento do sucesso real no mundo (BLEIBERG, 2009, p.5). 

Os calendários festivos encontrados no Ramesseum e Medinet Habu 

descrevem a distribuição de grandes quantidades de comida e bebida para a 

população. Aqui, as grandes quantidades de bens recolhidos pelo Estado para o 

deus são redistribuídas de forma regular para o povo. No entanto, mesmo nessas 

listas, não há informações concretas de como os egípcios refletiam sobre o uso 

adequado do tesouro do deus.  É, portanto, claro que os textos considerados por 

meio da lente das teorias de Polanyi levam a uma boa descrição da ideologia 

egípcia ao invés da análise da realidade econômica (BLEIBERG, 2009, p.6). 

Segundo Bleiberg, tais fontes omitem elementos como: o status dos 

campos do templo, agricultores e arrendatários de terras negociando o excedente 

de produção dos templos, os motivos exatos por trás de acumulação de metais 
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preciosos e muitas outras questões econômicas. Contudo, enfatizam a 

importância das questões de prestígio e a ideologia religiosa, ou seja, tais dados 

são uma excelente ilustração do significado da inserção da economia em uma 

cultura específica (BLEIBERG, 2009, p.6). 

Em Saqqara, tumbas do Reino Antigo e relevos que decoram a calçada de 

Unas retratam homens e mulheres no mercado ofertando legumes, frutas, peixes, 

tecido e outras mercadorias em pequenos vasos de cerâmica, como também, 

homens oferecendo serviços como corte de cabelo, confecção de selo e fabrico 

de sandálias. Partindo dessas cenas, alguns pesquisadores chegaram à conclusão 

de que as cidades egípcias tinham mercados estáveis para peixes, frutas e 

vegetais. No Reino Novo, pinturas de túmulos retratam cenas semelhantes. 

Pinturas nos túmulos Raméssidas de Kenamun ilustram homens que 

descarregam barcaças de grãos em cestas atendidos por mulheres no rio. 

Mulheres oferecem peixes, pães, frutas, cerveja e vinho. Alguns estudiosos 

compreendem essas trocas como um meio de obtenção de alimentos para os 

marinheiros que adquiriam tais produtos através das rações de cereais, que 

constituíam seus salários. Não obstante, é importante considerar que todas essas 

cenas se localizam às margens do rio, remetendo à ideia de que o cais era o lugar 

de mercado. Sem embargo, o Nilo era a principal via de transporte no Egito e 

notavelmente quase todos os templos tinham acesso direto ao cais, logo é 

impossível provar que essas bancas nos mercados, de alguma forma, foram ou 

não associadas aos templos (BLEIBERG, 2009, p.7). 

Crítica similar pode ser aplicada à evidência do Papiro Brooklyn 

35.1453A, B, que contém o registro de um navio. Nele, há listas de homens 

tanto coletando como distribuindo materiais relacionados à fiação e distribuição 

de mel. Mais uma vez, as conexões institucionais neste texto não podem ser 

demonstradas, nem rejeitadas. Entretanto, as mulheres entregam sua produção 

para o navio e é usado para tal situação um termo referente a produtos enviados 

a um templo. Não está claro se as mulheres estão vendendo no varejo ou é 
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alguma forma de “terceirização” para uma central de estabelecimento associada 

a um templo. É difícil pressupor, sem qualquer prova, que os fabricantes locais 

tiveram redes nacionais de distribuição alheias às instituições reais ou divinas. 

Essas transações podem bem ser parte da economia do templo. Não há maneira 

de determinar com certeza se este documento descreve comércio ou impostos 

(BLEIBERG, 2009, p.9). 

David Warburton, por outro lado, contesta a relevância da abordagem 

substantiva de Bleiberg, tanto na esfera teórica como factual. Diferente da escola 

polanyiana, Warbuton caracteriza a “redistribuição” como um elemento 

parcialmente presente na economia e que não marginaliza a economia de 

mercado (WARBURTON, 2003, p.156). 

 As transações de caráter privado em Deir El-Medina, por volta do século 

XIII a.C., demonstram que vasos de cobre ou bronze estavam entre os artigos 

comumente comercializados no local. Mais de 70 kg de cobre são mencionados 

em tais operações. Uma vez que isso fazia parte da economia privada, é possível 

afirmar que uma grande quantidade de metal estava em mãos de particulares, e 

que os metais não eram exclusivamente do setor estatal, mas sim negociados no 

mercado. Bleiberg e Janssen, ambos associados à escola de Polanyi, concordam 

que o cobre foi negociado no mercado e não distribuído pelo Estado, porém, 

afirmam que a “redistribuição” está presente em outras partes do sistema 

(WARBURTON, 2003, p.156-157). 

Para o autor, Bleiberg exagera ao propor que o Papiro Harris documenta a 

“redistribuição”. Os dados ali encontrados não podem ser extrapolados para toda 

a produção estatal. As quantidades totais encontradas nas informações não 

bastariam para alimentar mais de 50.000 pessoas, logo, não consiste em um 

indicativo para toda a economia. Por outro lado, um exame dos registros 

existentes de grãos nas mãos do Estado não implica em reservas 

economicamente significativas e, portanto, não há possibilidade de que a 

economia fosse baseada na “redistribuição” (WARBURTON, 2009, p.5).  
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David Warburton discute acerca da redistribuição e faz críticas ao artigo 

de Edward Bleiberg na Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, de 2001. O artigo 

afirma que no Antigo Egito a educação era uma prerrogativa dos membros 

masculinos da elite. Como Bleiberg não pode sequer demonstrar que esta fora 

oferecida pelo Estado, isso não pode ser um exemplo de “redistribuição” como 

uma característica importante da economia egípcia antiga. A discussão sobre as 

estradas é um elemento importante, pois não eram uma questão de relevância 

econômica “redistributiva” no Egito Antigo, visto que o Nilo era a principal via. 

As estradas tiveram de ser demarcadas e niveladas, mantidas em bom estado de 

conservação. Todavia, os reis raramente mencionam a construção de estradas, 

uma vez que se sabe, a partir de menções raras em documentos, que o trabalho 

nas estradas era um dos deveres das populações locais. O governo central só 

excepcionalmente contribuiu para facilitar o transporte e a comunidade foi 

responsável por sua manutenção, como, por exemplo, no século XV a.C., 

Tutmés III autorizou uma rota através da primeira catarata em Elefantina. Ao 

concluir a obra ele atribuiu aos pescadores locais à tarefa de mantê-la aberta. Em 

relação aos salários, em alguns casos, o Estado egípcio pagava os salários dos 

funcionários públicos. Em geral, no entanto, aos dependentes do Estado, em 

todo o Antigo Oriente Próximo, teria sido atribuído lotes de terra em que eram 

pagos impostos ou aluguel. Os dependentes retinham para si a maior parte da 

colheita como remuneração e pagavam uma fração com tributo ou aluguel. A 

prática de pagamentos de salários não é amplamente documentada, mas nem a 

forma de remuneração é um tipo particular de “redistribuição”, já que o 

pagamento de salários a funcionários públicos é uma das principais 

características de uma economia de mercado (WARBURTON, 2003 p.159, 

2009, p.5). 

Os tipos de atividades enumeradas no artigo poderiam caracterizar os 

mais modernos países ocidentais, mas estes são geralmente descritos como 

“economias de mercado”. É amplamente reconhecido que as economias de 
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mercado modernas redistribuem cerca de metade do produto interno bruto (PIB) 

sobre seus territórios e, portanto, a “redistribuição” desempenha um papel 

importante nas economias de mercado. As categorias listadas acima não 

refletem qualquer sistema redistributivo universal, não definem um tipo 

específico de economia, mas certos aspectos meramente de atividade estatal. 

Sob tais circunstâncias, não podem ser usadas para argumentar em favor de um 

determinado tipo de economia, muito menos usadas como um argumento para 

negar a existência de mercados. Isto é particularmente importante, uma vez que 

a existência de mercados nunca foi negada (WARBURTON, 2003 p. 159-160) 

Para Warburton, a tributação abarcou uma mera fração da produção e, 

portanto, não consiste na recolha de todos os bens. Como categoria, a tributação 

implicaria numa “economia de receita”, não correspondendo às categorias de 

Polanyi. O Estado recolhia os impostos e pagava seus funcionários, fornecia 

alguns serviços presumivelmente para os deuses e a elite. Isto indica que não há 

qualquer evidência para distinguir este sistema dos outros, a menos que o Estado 

controlasse toda a economia na Antiguidade, o que foi a suposição original 

subjacente às teorias desenvolvidas por Marx e Polanyi. Se o Estado não 

controla toda a economia, a atividade estatal representa apenas um aspecto da 

economia, assim como no mundo moderno (WARBURTON, 2003, p.162) 

A revisão das evidências demonstra que, mesmo se algum aspecto da 

categoria de Polanyi de “redistribuição” existisse no Antigo Egito, a economia 

não revelaria distinções fundamentais que merecem uma categoria separada para 

toda a economia distinguindo-a de uma economia de mercado. Isto representa a 

fraqueza no modelo de “redistribuição”. E essa fraqueza não é insignificante, 

uma vez que se argumenta que a existência das categorias de redistribuição e 

reciprocidade pode ser usada para excluir o mercado (WARBURTON, 2003, 

p.162-163) 

Os defensores de Polanyi têm demonstrado que o Estado egípcio não 

estava envolvido no comércio de metais comuns, que certamente foi um aspecto 
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importante do comércio interno e internacional durante a Idade do Bronze, com 

preços e distribuição determinados pela concorrência entre entidades autônomas. 

Isto implica que, enquanto ninguém pode produzir qualquer prova para 

“redistribuição” como categoria específica caracterizando a economia do Egito 

Antigo, os próprios adeptos de Polanyi têm demonstrado que pelo menos parte 

da economia trabalhada era através do mercado (WARBURTON, 2003, p.163) 

A economia “redistributiva”, para merecer consideração como uma 

categoria separada, deve ter características distintas. As características listadas 

pelo artigo da Oxford Encyclopedia não são distintivas dos Estados arcaicos. A 

implicação de que “redistribuição” significa "tributação" sugere que o termo 

mais adequado seja “economia de tributo” ou “economia de receitas”.  A 

economia “redistributiva” compreende um tipo específico de sistema 

econômico. Se "redistribuição" é aplicável apenas ao papel do Estado na 

economia, ou seja, uma designação que se refere aos sistemas de tributação e 

prestação de serviços, então, “redistribuição” aplica-se ao papel do Estado, mas 

não à economia como um todo. É somente se o Estado está no controle completo 

da economia que o aspecto estatal pode ser usado para identificar toda a 

economia. Uma vez que representantes da escola de Polanyi, como Bleiberg, 

identificaram aspectos econômicos que estavam fora do controle e do interesse 

do Estado, a economia estatal não pode ser usada para todo o sistema. Qualquer 

Estado tem de cobrar impostos e prestar serviços e o sistema de administração 

do Estado não pode ser classificado como um tipo de economia distinta da 

economia sobre a qual incide os impostos (WARBURTON, 2003, p.166). 

 Não se encontra qualquer evidência em favor da categoria de 

“redistribuição” como um tipo independente da economia. Dados a partir de 

fontes arqueológicas e filológicas implicam que isso não era nada além de 

“tributação”. Assim, não há razão para supor que a “redistribuição” existia como 

um tipo independente, exceto a afirmação de que ela existiu e que pode ser 

usada para caracterizar a economia. Se a categoria não existia como uma 
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categoria econômica independente, ou não distingue a economia, o sistema de 

Polanyi entra em colapso, uma vez que com base no pressuposto de que estas 

categorias diferem as economias do mundo antigo às do moderno 

(WARBURTON, 2003, p.166-167). 

 

Conclusão 

O debate acirrado pode levar os pesquisadores de posições divergentes a 

excessos e a unilateralidade no trato com as fontes, como, por exemplo, 

considerar que existia nas velhas economias próximo-orientais uma lógica 

moderna demais e a tendência a generalizar indevidamente os dados de períodos 

específicos para todos os períodos. É importante observar que, em períodos de 

enfraquecimento estatal, as atividades privadas passavam ao primeiro plano 

(CARDOSO, s/d, p.14). 

A possível comprovação empírica do modelo adotado por Warburton 

referente à interpretação dos dados documentais baseia-se em premissas 

impossíveis de provar. Existia, sem dúvida, a remuneração em lotes de terra, 

porém, tratou-se de uma prática incipiente no Reino Novo, iniciada com a 

criação de um exército e frotas permanentes, que, embora empregada 

paulatinamente, era uma prática minoritária. Warburton também comete um 

grande equívoco ao minimizar o papel dos templos como entidade econômica. 

Finalmente, Warburton sugere que os pagamentos feitos aos templos em forma 

de impostos eram apenas uma pequena parte da produção excedente, o que exige 

que a própria taxação implique a existência de outra economia, a de mercado – 

maior, porém invisível que constituía um traço dominante. Acreditar nisso é uma 

questão de deixar-se levar pelos argumentos do autor e sua interpretação das 

fontes (CARDOSO, s/d, p.52-53). 

O mercado como princípio de organização da economia, isto é, o “Grande 

Mercado” caracterizado por mercados interligados, não está presente na 
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sociedade egípcia antiga, mesmo que encontremos lá a presença de certos 

mercados, pois a economia no mundo antigo é parte de um tecido de relações 

sociais que não permite que o mercado tenha um papel regulador. É somente no 

mundo moderno, o da “Sociedade de Mercado”, que surge a esfera econômica 

das trocas de mercado, o mercado autorregulado pelo mecanismo da 

oferta/demanda/preço, porque em tal sociedade, o padrão é a produção para a 

troca (MAUCOURANT, 1990, p.19-21). 

 Nas sociedades primitivas e arcaicas, a economia não é uma categoria 

autônoma, ela está imersa nas relações políticas, religiosas e sociais. Mesmo que 

o excedente distribuído pela administração real esteja sujeito a trocas não 

implica uma evidência de economia de mercado, na verdade, essas práticas são 

típicas das economias arcaicas e não as de mercado, pois, não há produção para 

a troca, e sim, para atender as necessidades domésticas e palacianas. Os 

mercados de “excedentes” não podem criar valor econômico autônomo 

estruturante das trocas. A reciprocidade e a redistribuição podem ser vistas como 

troca, contudo, estas categorias estão longe de serem homogêneas. São 

constituídas de variadas formas de troca em que a valorização monetária é 

fortemente restringida pelo costume ou pela lei. Apesar das trocas usuais de 

mercado estarem relacionadas com ações individuais e particulares, no Egito 

Antigo, os vários tipos de intercâmbio, seus meios legais e suas finalidades são 

determinados pelo modelo institucional. O que podemos perceber nestas 

circunstancias é a existência de trocas descentralizadas (MAUCOURANT, 1990, 

p.41-78). 

Como muito bem observado por Bleiberg, os dados atualmente 

disponíveis para análise acerca da economia estatal e economia privada no 

Antigo Egito deixam muitas lacunas. Um grande obstáculo na construção de 

uma imagem coerente da relação entre a economia de Estado e economia 

privada é o fato de que a relação foi, provavelmente, onipresente. Devido a tal 

relação, os textos não mencionam tais conexões que provavelmente teriam sido 
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óbvias para os antigos. Uma vez que os antigos sabiam o que essas cenas 

representavam, não era necessário explicá-las. Assim, os observadores modernos 

podem fazer suposições automáticas sobre a natureza das ligações das bancas de 

mercado com o Estado, ou a independência do controle central, baseada em 

preconceitos modernos. Apenas informações adicionais ainda não descobertas 

ou não analisadas, permitirão a construção de uma base mais firme para o 

conhecimento das economias do Estado e privadas (BLEIBERG, 2009, p.15-16). 
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Abstract: This "redistribution" is a central element in the theoretical framework gestated by 

Polanyi in his reflection on the ancient economy. "Redistribution" and "reciprocity", 

according to the author, dominate exchange practices in the societies of the Ancient Near East 

at the expense of market relations. The current debate over old economy continues taking 
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these concepts as a reference analysis. In the case of ancient Egypt, these concepts have been 

discussed by authors such as Bleiberg, close to polanyianas ideas, and Warburton, a critic of 

such assumptions. This study, therefore, is to rethink the debate by reflecting these authors.  
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Lucas Vieira de Melo Santos 

168 

 

 

APROPRIAÇÕES E (RE)PRODUÇÕES DE UM 

MEDIEVO MÍTICO NO RPG DUNGEONS & 

DRAGONS: NOTAS PRELIMINARES
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Lucas Vieira de Melo Santos
2
 

 

Resumo: O RPG D&D é um jogo de interpretação fantasiosa sobre uma narrativa 

contemporânea acerca do medievo. Desta forma, se apropria, associa e (re)produz o 

medievo de forma peculiar, (re)construindo uma “Idade Média fantasiada” 

caracterizada, também, por aspectos mitológicos que, muitas vezes, não são definidos 

historicamente. Esta investigação é parte do projeto de pesquisa em desenvolvimento 

com financiamento do PIBIC-UFBA sob orientação do Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima. 

Como se trata de um trabalho preliminar, vamos apresentar as principais diretrizes que 

norteiam a tentativa de problematizar inicialmente como e por que são produzidas essas 

representações que permanecem no imaginário contemporâneo sobre a Idade Média. 

 

Palavras-chave: Apropriação; Representação; Imaginário; RPG; Projeto de Pesquisa. 

 

Primeiros passos 

Neste artigo, pretendo previamente discutir os meus interesses de 

pesquisa, assim como os primeiros passos para a construção da mesma. 

Entretanto, é indispensável o esclarecimento de como surgiu este interesse. 

                                                 

1 
A comunicação oral apresentada no I Encontro Nacional Vivarium: olhares sobre a Antiguidade e o 

Medievo tinha como título “Representações mitológicas no RPG D&D (Dungeons & Dragons): 

apropriações e (re)produções da contemporaneidade”. Entretanto, com os avanços da pesquisa, 

modificamos o seu título para melhor corresponder com o trabalho efetivado, mas sem modificar as ideias 

principais da comunicação. Nesta apresentamos somente as linhas mestras do projeto de pesquisa. 

Agradeço aos amigos – que assim como eu são aspirantes a historiadores – Artur Mota e Igor Santiago 

pelas discussões, sugestões, críticas e incentivos e a Bruno Rafael Véras de Morais e Silva que durante 

seu tirocínio docente na disciplina de Teoria da História no ano de 2013 deu sugestões essenciais quando 

ideias ainda surgiam sobre o projeto de pesquisa e pela conversa que tivemos após a apresentação desta 

comunicação. Muito obrigado. 
2 
É graduando em História pela UFBA e bolsita PIBIC-UFBA. 
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Como se trata de um trabalho preliminar, serão apresentadas as principais 

diretrizes que norteiam a tentativa de problematizar inicialmente como e 

por que são produzidas algumas representações que permanecem no 

imaginário contemporâneo sobre a Idade Média a partir da análise do RPG 

Dungeons e Dragons (D&D). 

Ano de 2012, Universidade Federal da Bahia, aula de História 

Medieval II. Na época, meu orientador, o Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima, 

discutia sobre as representações, anacronismos históricos e possibilidades 

de uso de materiais multiculturais, no caso desenhos animados, para o 

ensino de História Medieval em turmas de Ensino Fundamental e Médio. 

Lembrei-me de imediato do desenho animado Caverna do Dragão,
3
 já que 

este foi um desenho que fez parte e marcou a minha infância. Interessei-me 

em pensar como os personagens desse desenho são representados e como 

se constitui a trama da narrativa. Com isso, cheguei ao RPG: Caverna do 

Dragão é uma animação baseada no RPG D&D. No desenho animado, há 

um grupo de amigos que são transportados no tempo e se deparam com 

“outro mundo” ambientado em uma suposta e fantasiada Idade Média. A 

partir de então, eles dão início a uma jornada em busca de uma passagem 

de volta para casa, porém, conhecem personagens, seres e lugares que lhes 

proporcionam diversas aventuras. O RPG funciona de forma semelhante: 

pessoas se reúnem para dar início a uma partida e se aventurarem em uma 

campanha. Contudo, o que é um RPG? Como é a dinâmica do jogo? Por 

                                                 

3
 O título original do desenho animado é Dungeons & Dragons. Caverna do Dragão, na tradução 

brasileira, foi e ainda é um desenho animado de grande circulação. A primeira transmissão nos EUA 

ocorreu no ano de 1983. Já no Brasil, isso aconteceu em 1986 e sua transmissão continuou pelos anos 

1990 e 2000 em televisão aberta. Hoje, é exibido no país em televisão fechada. 
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que a escolha do Dungeons & Dragons para a construção de uma análise 

histórica? 

  

Primeiros recortes e questionamentos 

O RPG, sigla para Role-playing Game, que em português se traduz 

comumente como jogo de interpretação de personagens, é uma produção 

que surgiu inicialmente nos EUA dos anos 1970. Segundo Carlos Augusto 

Serbena (2006), os jogos de guerra de tabuleiro são um dos precursores do 

RPG e quando adolescentes norte-americanos do final da década de 60 e 

início de 70, influenciados pelo livro O Senhor dos Anéis de J. R. Tolkein, 

“substituíram, nos jogos de guerra originais, as batalhas napoleônicas pelas 

batalhas da Guerra do Anel e os soldados de Napoleão pelos seres 

fantásticos com hobbits, orcs, elfos e magos” (SERBENA, 2006, p.136). 

Eles estavam construindo um novo jogo de interpretação ou representação 

de personagens. Anos mais tarde, em 1974, foi lançado o primeiro RPG 

comercial de universo denominado “fantasia medieval”: o Dungeons & 

Dragons, de Gary Gygax e Dave Arneson. Ao longo da década, outros 

sistemas (Tunnels and Trolls, Chivalry and Sorcery, Traveller, RuneQuest) 

foram criados e disputaram o mercado com o D&D. Antes dos anos 1980, 

“o RPG estava estabelecido como um passatempo diferente, 

revolucionário, um novo tipo de jogo sobre o qual se poderiam desenvolver 

inúmeros outros” (SERBENA, 2006, p.137).  Com a popularização do jogo 

e novas demandas de mercado, em 1979, foi lançada uma nova versão do 

D&D: o Advanced Dungeons & Dragons, o AD&D, e em apenas dois anos 

(1981), foi reatualizado e lançado no mercado outra edição do jogo com o 

título Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição, composto pelo Livro do 
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Jogador, Livro do Mestre e Livro dos Monstros. A partir de então, o RPG 

se firmou cada vez mais no mercado editorial e como produto cultural . 

Outras aventuras e sistemas foram criados (não só nos EUA, mas também, 

por exemplo, no Brasil), inclusive por outras editoras interessadas no 

mercado do RPG, para concorrer com o D&D e este passou por edições e 

atualizações estando até então na edição 4.0. Mas, como se joga? Como se 

organiza este jogo? 

No grupo de pessoas que se reúne para jogar, um dos participantes 

assume a função de Mestre (Game Master ou GM) que é encarregado de 

narrar a aventura para os demais Jogadores (Players). Eles devem seguir as 

regras presentes nos livros básicos, chamados também de manuais, para 

iniciarem a partida, mas também tem a opção de ignorar um ou outro 

aspecto, assim como acrescentar regras ao jogo. Quando a aventura se 

inicia, os Jogadores usam de suas habilidades e imaginação para 

sobreviverem e dar continuidade à diversão e o Mestre tem a 

responsabilidade e poder de mediar o jogo. 

Compreendendo que há uma multiplicidade de modelos e formatos, 

restringi e usei como suporte o RPG D&D por ter sido o primeiro a ser 

inventado, por ter sido criado e ainda estar em movimento nesta indústria, 

bem como por ser declaradamente um jogo de fantasia “medieval”. Afinal, 

ele traz para a sua dinâmica narrativas e cenários associados ao medievo e 

outras temporalidades imaginárias com seres fantásticos e extemporâneos 

tais como elfos, minotauros, anões guerreiros, magos, entre outros, assim 

como algumas ideias sobre o que e quem seriam os guerreiros aventureiros, 

o que a moral e o cotidiano da época e o que seria a magia e os magos neste 
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mundo. Para tal, tive acesso
4
 ao primeiro (Dungeons & Dragons) e suas 

duas primeiras atualizações (Advanced Dungeons & Dragons e Advanced 

Dungeons& Dragons. 2ª edição), ficando atento também para as possíveis 

atualizações dessas edições e se isso acarreta em modificações na forma de 

jogar e no mundo-cenário que o jogo apresenta como efetiva e 

supostamente medieval.  

Inicialmente, o projeto de iniciação científica tinha por título O 

medievo no RPG D&D (Dungeons & Dragons): a problemática das 

medievalidades contemporâneas. Entretanto, ainda se referia a algo 

bastante amplo e relativamente vago, precisava-se assim que fossem feitas 

escolhas e recortes temáticos. Com isso, outro problema: centrar as análises 

em qual aspecto presente no RPG? A partir disto, as preocupações também 

se voltaram para as apropriações e (re)produções de aspectos mitológicos 

no Dungeons & Dragons. Com mais leituras, reflexões e reuniões com o 

orientador, os interesses começaram a se redefinir mais uma vez, 

entretanto, sem ainda descartar o interesse pelas representações mitológicas 

no jogo. 

Apenas com estas informações sugiram as primeiras inquietações:  

como e por que o medievo foi representado de forma fantasiada no RPG 

D&D? Qual o cenário e quais as narrativas o jogo apresenta acerca do 

medievo? Que (Quais) medievo(s) é (são) este(s)? Quem criou este jogo? 

Por quê? Para quem? Quais os seus objetivos? Qual o objetivo do jogo: 

entreter, ensinar, vender? É apenas encontrado aspectos de medievalidade? 

                                                 

4
 Até então só tivemos acesso ao Advanced Dungeons and Dragons 2ª edição que possui três livros 

básicos: Livro do Mestre, Livro do Jogador e Livro dos Monstros. Entretanto, já efetivamos a compra do 

primeiro título, Dungeons & Dragons, e aguardamos a chegada dos Estados Unidos. 
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Por que são representados dessa forma? Será que algumas atualizações, que 

trazem mudanças na forma de jogar, podem estar relacionadas à concepção 

que se tem sobre a Idade Média, ou seja, será que a historiografia e as 

mudanças qualitativas nos trabalhos sobre o medievo interferiram de 

alguma forma nesta produção? Qual a concepção de Idade Média que 

circula no senso comum dos anos 1970-80? Por que alguns estereótipos 

permaneceram, mudaram e/ou foram ressignificados, (re)apropriados e 

representados nos livros do jogo de RPG D&D de uma forma ou de outra? 

São muitas as inquietações que possibilitaram e continuam possibilitando o 

desenvolvimento da pesquisa. Embora não responda todos esses 

questionamentos neste presente artigo, eles serão norteadores da pesquisa 

em geral. 

 

Algumas questões teóricas 

Tendo em vista estes primeiros passos para o desenvolvimento da 

pesquisa, algumas noções, categorias e conceitos são fundamentais para a 

análise do RPG enquanto suporte multicultural e para a compreensão do 

tipo de trabalho que está sendo realizado, assim como para situá-lo no 

campo da História. 

 

Medievalística & Medievalidade 

Medievalísticas e Medievalidades são duas categorias que têm sido 

utilizadas constantemente para apresentar as diferenças entre as produções 

acadêmicas e não-acadêmicas acerca do medievo (ou pelo menos referente 

à sua finalidade). Em geral, pode-se pensar a medievalística como os 

conhecimentos produzidos pela historiografia ligada à Idade Média. Ela 
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parte de concepções teóricas e metodológicas e historiográficas e obedece a 

regras de produção do conhecimento e da própria ciência – ética, normas 

textuais, argumentação, plausibilidade, verificabilidade, inteligibilidade, 

dentre outros aspectos. Estes trabalhos pretendem ter validade acadêmica e 

se preocupam com o que está sendo produzido em termos científicos. 

Entretanto, é válido ressaltar que este tipo de produção não deixa de estar 

sujeita a equívocos. Tanto as medievalísticas quanto as medievalidades 

podem (re)produzir estereótipos acerca do medievo. 

Segundo José Rivair Macedo: 

[Na] medievalidade [...] a Idade Média aparece apenas como uma 

referência fugidia, estereotipada. [...] A Idade Média poderá vir a ser uma 

realidade muito mais imprecisa na inspiração de temas (magos, 

feiticeiros, dragões, monstros, guerreiros, assaltos e fortalezas) 

produzidos pelo meio de comunicações de massa e pela indústria 

cultural. (2009, p.16-7) 

 

Nesta perspectiva, as medievalidades produzem interpretações que 

não estão preocupadas com validade acadêmica e não necessariamente 

seguem as mesmas regras de produção do conhecimento, já que estão 

inseridas em outras lógicas (arte e mercado). Como exemplos destes tipos 

de produções temos filmes, desenhos animados, RPGs, histórias em 

quadrinhos, seriados, jogos eletrônicos, bailes medievais, produções 

literárias, dentre outros.  

Um tipo de produção pode estar baseado em ou ser influenciado por 

outro, trabalhando lado a lado dele. Por exemplo, o historiador francês 

Jacques Le Goff serviu consultoria histórica para a construção do filme O 

Nome da Rosa (1986). Entretanto, pediu que retirasse o seu nome e o de 

sua equipe dos créditos da obra por não concordar com algumas decisões 
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que o cineasta Jacques Annaud tomou durante as gravações do filme.
5
 Este 

caso ajuda a considerar pelo menos três pontos: a) apesar das diferenças, há 

conexões entre os campos das Medievalísticas e a Medievalidades, ou seja, 

esses dois campos possuem pontos de interseção que não podem ser 

desconsiderados; b) são campos de produção que possuem objetivos e 

interesses específicos que, por vezes, como no exemplo supracitado, podem 

entrar em desacordo por algum motivo, revelando uma tensa relação; c) 

mesmo sendo leituras e interpretações que seguem objetivos diferentes, 

apresentam algo em comum em primeiro momento: a Idade Média. Ou 

supostas idades médias e seus acontecimentos e experiências. Sendo assim, 

podem manter diálogos tensos e conflituosos, mas também demonstram 

uma tentativa de aproximação. 

Para além de um debate teórico e conceitual, há um conflito entre 

medievalística e medievalidade. Apesar dos diversos avanços nas 

produções acadêmicas e da própria academia, há uma marginalização dos 

trabalhos que versam sobre as problemáticas acerca da medievalidade. No 

entanto, pesquisadores vêm se debruçando sobre este campo nos últimos 

anos e novas inquietações surgem a partir dos silêncios e das lacunas destas 

produções. Se partirmos do princípio de que toda e qualquer ação humana é 

fruto do seu tempo e que registra certas experiências, práticas, percepções e 

noções de quem as produziu (e ainda mais, do seu contexto de produção e 

apropriação), além de evidenciar preconceitos em relação a outros períodos 

históricos, podemos dizer que diversos suportes são legítimos e podem ser 

utilizados como documentos, sendo necessário desenvolver métodos 

específicos de análise e crítica para cada tipo deles. 

                                                 

5
 Ver Macedo, 2009, p.28-9. 
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Representação 

Para entender a complexa relação entre o contexto histórico e 

sujeitos medievais com as representações do mundo-cenário supostamente 

medieval e os personagens do RPG D&D, o conceito de representação 

produzido por Roger Chartier é de suma importância. Para Chartier (2002), 

as representações coletivas são como entidades capazes de constituir e dar 

significado ao mundo social. Problematizando representação como algo 

que “manifesta uma ausência [...] e [sendo também] a exibição de uma 

presença” (CHARTIER, 2002, p.74), considera:  

(...) articular [...] três modalidades da relação com o mundo social: 

primeiro o trabalho de classificação e de recorte que produz as 

configurações intelectuais múltiplas pelas quais a realidade é 

contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem 

uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer 

uma identidade social, a exibir uma maneira própria de estar no mundo, a 

significar simbolicamente um estatuto e uma posição; enfim, as formas 

institucionalizadas e objetivadas graças às quais “representantes” 

(instâncias coletivas ou indivíduos singulares) marcam de modo 

visível e perpetuado a existência do grupo, da comunidade ou da 

classe. (CHARTIER, 2002, p.73, Grifos meu) 

 

Em outra obra, o autor ainda considera que as representações “não 

são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma realidade que lhes seria 

externa; elas possuem uma energia própria que leva a crer que o mundo 

ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é” (CHARTIER, 2010, 

p.51-2, Grifo meu), ou seja, ajudam a configurar e confirmar uma 

concepção acerca de um período histórico, de um grupo social ou de um 

indivíduo, por exemplo. Elas podem e devem ser lidas, interpretadas, 

conhecidas, pois fazem parte da existência humana e, quando produzem 

significados com o mundo social, podem vir a ser apropriadas.  
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Concepções sobre o mundo ou o passado medieval foram 

apropriadas pelos criadores e pela editora que criaram o mundo-cenário 

medieval do RPG Dungeons & Dragons e, para os consumidores, este pode 

eventualmente ser de fato o que aquele foi.
6
 Ou seja, além de demonstrar a 

concepção de História e de Idade Média que este grupo possui, o mundo-

cenário que é re(a)presentado no jogo pode ser consumido pelos jogadores 

como a verdade sobre o passado, sobre quem de verdade viveu e o que de 

real aconteceu. Com a leitura dos manuais do jogo será possível perceber a 

complexa relação entre o real e o imaginário e suas representações no 

suporte. 

 

Idade Média fantasiada & Imaginário 

Utilizando-se a expressão cunhada por José Rivair Macedo, a Idade 

Média que aparece no jogo de RPG D&D é uma “Idade Média fantasiada” 

(MACEDO, 2006, p.22-25),
7
 visto que ela “alimenta a noção de um 

medievo povoado pela magia, pela fábula e pelas gloriosas aventuras dos 

cavaleiros” (PEREIRA, 2007, p.6). Através de suportes multiculturais 

como o RPG, são circuladas visões ou concepções acerca do medievo que 

perpassam pelo imaginário contemporâneo. Jacques Le Goff define 

imaginário como “o domínio [...] [que] constitui-se pelo conjunto das 

representações da experiência vivida e pelas deduções correlatas que ela 

autoriza.” (LE GOFF, 2009, p.11).  E prossegue dizendo que “o limite entre 

o real e o imaginário mostra-se variável.” (LE GOFF, 2009, p.11). Nesta 

                                                 

6
 Assim como para o os criadores: para eles, este mundo-cenário medieval do RPG D&D pode ser de fato 

o mundo ou passado medieval ou o que gostariam que fosse. 
7
 O historiador José Rivair Macêdo não analisa sistematicamente os jogos de RPG, apenas utiliza uma 

expressão que me auxilia na compreensão da representação que o RPG AD&D (re)produz acerca do 

medievo.  
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perspectiva, é possível perceber que a Idade Média é recorrentemente vista 

e representada como berço de mitos e lendas que fazem parte de um 

imaginário Ocidental, em que facilmente se incorpora elementos fantásticos 

como seres e criaturas maravilhosas em lugares maravilhosos. O que quero 

dizer é que este imaginário não é homogêneo. A Idade Média fantasiada 

presente no RPG D&D me parece ser uma representação imaginária e 

relacionada a elementos que se conectam com o medievo e com outros que 

não se conectam ele, pois pertencem a outros períodos históricos ou a 

outras associações imaginárias. Não é apenas uma Idade Média que aparece 

neste suporte. São várias as temporalidades sobrepostas e misturadas. 

Ainda mais: há elementos fictícios que são representados como reais, como 

por exemplo, dragões, fadas e duendes; e personagens do jogo, como 

cavaleiros e clérigos, que dizem ser correspondentes a sujeitos históricos. 

Entretanto, são re(a)presentados com referências a narrativas míticas e 

narrativas históricas que se confundem, construindo uma representação, 

uma imagem no imaginário contemporâneo de personagens/sujeitos 

fantasiados, que apresentam elementos do real e do imaginário. 

 

Leituras do medievo ao longo do tempo: múltiplas temporalidades no 

RPG 

Ao longo do tempo, o medievo foi visto e revisto por diversos 

intelectuais que construíram e desconstruíram diversos (pré)conceitos 

acerca do período. Os primeiros termos utilizados para identificá-lo já 

demonstram um desprezo pelo período histórico que foi alimentado e 

legitimado por muitos séculos, como nos alerta Hilário Franco Júnior 
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(2001).
8
 Muito do que permanece no senso comum do século XXI – e 

também de período anteriores – foi construído no século XVI pelos 

renascentistas e nos séculos XVII e XVIII pelos iluministas. Em geral, cada 

grupo e período retratou a Idade Média de sua forma, caracterizando-a 

como o período de interrupção no progresso humano que teria sido iniciado 

na Antiguidade Clássica e retomado no Renascimento, da barbárie, da 

ignorância, da superstição, de reis fracos e fragmentação política, da 

supremacia da Igreja Católica, da limitada atividade comercial e de uma 

cultura ligada a valores espirituais.
9
 

O que renova a visão sobre a Idade Média, sem deixar de fazer uma 

leitura estereotipada do período, foi construído no século XIX. Análises 

românticas tiveram como “ponto de partida (...) a questão da identidade 

nacional, que ganhara forte significado com a Revolução Francesa” 

(FRANCO JÚNIOR, 2001, p.12), porém, mesmo contribuindo com uma 

nova visão do período medieval, o século XIX foi tão preconceituoso 

quanto os séculos XVI, XVII e XVIII, pois consideraram a Idade Média 

“um período esplêndido, um dos grandes momentos da trajetória humana, 

algo a ser imitado, prolongado” (FRANCO JÚNIOR, 2001, p.13) . O 

passado passa a ser nostalgia e o presente (século XIX) incompleto pela 

saudade e pela memória. 

Em conformidade com Franco Júnior (2001), as visões sobre a Idade 

Média oscilaram (e ainda oscilam, mesmo que inconscientemente) entre o 

pessimismo renascentista/iluminista e a exaltação romântica. Entretanto, a 

contemporaneidade as colocou, mesmo que contraditoriamente, como 

                                                 

8
 Termos como tenebrae, media tempestas, media aetas, media antiquitas, media tempora e médium 

aevum são destacados para argumentar o critério foi inicialmente filológico. 
9
 Ver Franco Júnior, 2001, p.11-2. 
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constituintes de uma mesma face para os dois lados da moeda. Misturadas e 

dadas a ler pelos suportes multiculturais, em geral, e o RPG, em particular, 

com múltiplas temporalidades entrelaçadas, confundidas e possivelmente 

anacrônicas. 

 

 

RPG e Academia: balanço bibliográfico inicial 

Do ponto de vista quantitativo, são ainda recentes e poucos os 

trabalhos realizados na academia que analisam e discorrem histórica e 

sistematicamente sobre o RPG. Na bibliografia até aqui recolhida e 

analisada, percebemos os interesses e discussões recorrentes. Nesse 

levantamento, identifiquei algumas lacunas que possibilitam e necessitam 

de pesquisa. No Brasil, os trabalhos surgiram nos anos 90, sendo um dos 

primeiros a tese defendida em 1997 por Sônia Maria Santos Rodrigues, 

intitulada Roleplaying Game: a ficção como jogo. Ela foi publicada em 

2004 pela Editora Bertrand Brasil
10

 com o título Roleplaying Game e a 

Pedagogia da Imaginação no Brasil. Outro trabalho pioneiro foi a 

dissertação de Andréa Cristina Pavão Bayma defendida em 1999, intitulada 

A Aventura da Leitura e da Escrita entre Mestres de Role Playing Games 

(RPG), sendo publicada em 2000 pela Editora Devir.
11

  

Já foram identificados 66 trabalhos de diversas áreas do 

conhecimento que versam sobre o RPG, porém, até agora, só tivemos 

acesso a 39 textos entre artigos, dissertações e teses. Inclusive ainda não 

                                                 

10
 A Editora Bertrand Brasil faz parte do Grupo Editorial Record, possuindo um vasto catálogo e público, 

inclusive para educadores e leitores de histórias em quadrinhos.  
11

 A Devir é uma editora brasileira fundada em 1987 voltada para o mercado de histórias em quadrinhos, 

card game e RPG’s. É uma das editoras que lançou o RPG D&D no país.  
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tivemos acesso à tese e à dissertação citadas acima. Sabemos de suas 

existências graças à pesquisa e à constante citação destas obras nos 

trabalhos encontrados.  

A partir das leituras, ficou evidente que alguns trabalhos são 

interdisciplinares.
12

  Entretanto, na tentativa de enquadrar os mesmos para 

facilitar a pesquisa, a variável para a classificação foi a formação 

acadêmica do autor ou autora. Sendo assim, os trabalhos correspondem 

especificamente a 6 áreas do conhecimento: Ciências Biológicas, Letras, 

Psicologia, Filosofia, Pedagogia e História.  

 

Áreas do 

Conhecimento 

Quantidade de 

Trabalhos 

Ciências Biológicas 1 

Letras 7 

Psicologia 4 

Filosofia 1 

Pedagogia 13 

História 13 

Total 13 39 

 

                                                 

12
 Como por exemplo, 12 dos 13 trabalhos em História estão na interface da História e Pedagogia. Carlos 

Augusto Serbena, autor da tese O mito do herói nos jogos de representação (RPG), é psicólogo por 

formação, mas realizou um trabalho interdisciplinar em Ciências Humanas, com claras contribuições 

da/para História e Filosofia. 
13 

Só foram contabilizados na tabela acima os trabalhos que tivemos acesso, pois sabemos da existência 

de algumas teses, dissertações, monografias e artigos que não estão disponíveis na internet para 

download.  Muitos desses trabalhos ainda não foram encontrados para compra. 
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Então, como estes trabalhos acadêmicos tem pensando e usado o 

RPG? Até este ponto da pesquisa, tenho encontrado 3 tendências de 

análise: 1) O RPG como potencial atividade pedagógica para o 

desenvolvimento do estudante.
14

 E aqui desdobra-se em duas 

possibilidades: 1.1.) O RPG enquanto ferramenta didático-pedagógica, ou 

seja, instrumento capaz de dinamizar a aula, quebrar rótulos e capaz de 

proporcionar a aprendizagem através da diversão;
15

 1.2.) O RPG como 

suporte para analisar o desenvolvimento e ampliação da leitura e escrita de 

crianças e jovens que o pratica;
16

 2) a tendência em discutir quais os fatores 

motivacionais, as questões afetivas, cognitivas e sociais que levam os 

jovens e adultos a praticarem o RPG;
17

 3) a que se dedica a entender o 

papel do RPG na construção do conhecimento histórico, enquanto produto 

(re)criador de narrativas e referências temporais, sendo também 

considerado como fonte histórica.
18

  

Atendo-me às 13 produções da área de História, todas elas trabalham 

o RPG enquanto ferramentas pedagógicas, mesmo utilizando outras 

terminologias. O que se pretende com o uso dos RPG’s em sala de aula é 

dinamizá-la e fazer com que o aluno enquanto jogador represente um 

personagem e vivencie algum momento da História e aprenda, a partir de 

uma atividade lúdica, da experiência, o conteúdo ensinado, seja ele Roma 

antiga ou Brasil Colonial, por exemplo.  

O único trabalho de História que vai além do interesse propriamente 

pedagógico é a dissertação de Priscilla Emanuelle Formiga Pereira. Ela 
                                                 

14
 Em duas dimensões: a leitura do suporte e a atividade lúdica de jogar o RPG. 

15
 Concentrando-se nesta tendência os trabalhos de Ciências Biológicas, Letras, Filosofia, Pedagogia e 

História. 
16

 Nesta tendência, os trabalhos de Letras. 
17

 Nesta tendência, os trabalhos de Psicologia. 
18

 Nesta tendência, encontramos apenas um trabalho na área de História. 
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defendeu sua dissertação intitulada RPG e História: O Descobrimento do 

Brasil no ano de 2010. Sua proposta é bem clara: 

 

A presente dissertação surgiu da preocupação em torno do jogo 

assumir caráter de recurso didático no ensino de História, tendo como 

fonte principal o RPG escrito por Luiz Eduardo Ricon, O 

Descobrimento do Brasil, lançado durante as comemorações dos 500 

anos do Brasil. Através de uma análise das referências utilizadas pelo 

autor, nossa proposta se insere na tentativa de caracterizar o tipo de 

Cultura Histórica que tal produto da indústria cultural constrói a partir 

do momento que propõe uma narrativa acerca dos Descobrimentos e 

da História do Brasil, trazendo representações que giram em torno da 

própria ideia de Identidade Nacional. (PEREIRA, 2010, p.3; Grifo do 

original). 
 

 Pereira faz uma análise do RPG enquanto ferramenta pedagógica (ela 

não usa o termo), mas propõe pensá-lo enquanto documento e produto 

cultural que chega às salas de aulas, que apresenta uma narrativa sobre 

determinado período histórico e contribui na (des)construção de um “tipo 

de História e Cultura Histórica” (PEREIRA, 2010, p.14). E para dar conta 

do que se propôs, contextualiza (mesmo sem aprofundar muito) o RPG O 

Descobrimento do Brasil e utiliza de um recurso metodológico interessante 

para compreender o lugar e relevância deste RPG: a autora identifica as 

obras utilizadas como referências para a construção da narrativa, dos 

cenários e da aventura do jogo e tece suas críticas. Por fim, conclui que o 

jogo de RPG, que dizia construir uma nova narrativa sobre o descobrimento 

do Brasil, acabou por reproduzir diversos estereótipos e preconceitos 

historiográficos sem trazer efetivamente uma nova narrativa sobre o 

descobrimento do Brasil. 

A análise dos textos e das imagens presentes na terceira edição do 

D&D, o Advanced Dungeons & Dragons 2ª edição, demonstram a 
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complexa relação entre Mito e História, realidade e fantasia no RPG, que 

reflete nos estereótipos re(a)presentados no jogo e nos leva a acreditar que 

a Idade Média “fantasiada” do RPG D&D é uma representação imaginária. 

No Livro do Mestre, os autores esclarecem que o RPG D&D apresenta um 

“[...] mundo medieval de fantasia” (1995, p.52), entretanto, quando 

constrói as características dos personagens, do tempo e dos lugares, citam 

exemplos históricos, ditos reaih s, para compor e/ou oferecer referências 

para os jogadores. As classes dos personagens
19

 do jogo são padronizadas, 

porém “representam arquétipos históricos e mitológicos comuns a várias 

culturas” (Livro do Jogador, 1995, p.34). Descrevendo a “classe” dos 

guerreiros, encontramos: 

O guerreiro é um especialista de armas e, se for inteligente, em 

táticas e estratégia. Existem muitos guerreiros famosos nas 

lendas: Hércules, Perseu, Hiawatha, Beowulf, Siegfried, 

Cuchulaina, João Pequeno, Tristão e Simbá. A História, por sua 

vez, está cheia de grandes generais e homens de armas: El Cid, 

Aníbal, Alexandre da Macedônia, Carlos Magno, Espártaco, 

Ricardo Coração de Leão e Belisarius. O seu guerreiro poderia 

ser inspirado em qualquer um desses, ou uma criação original 

sua. [...]” (Livro do Jogador, 1995, p.36, Grifo meu) 

 

Em seguida, descrevendo e caracterizando outra “classe” o -  

paladino - outras referências “históricas” são citadas: 

O paladino é um homem de armas nobre e heroico, símbolo de 

tudo o que é correto e verdadeiro no mundo. Sendo assim, ele 

possui ideais elevados, que devem ser mantidos o tempo todo. 

Nas lendas e na História existem muitos homens de armas que 

poderiam ser considerados paladinos: Rolando e os 12 Pares 

de Carlos Magno, Sir Lancelote, Sir Gawain e Sir Galahad 

                                                 

19
 “Classe”, neste jogo de RPG, é “como uma profissão ou carreira” (Livro do Jogador, 1995, p.34) que o 

personagem segue. 
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são todos exemplos da classe. [...] (Livro do Jogador, 1995, p.38, 

Grifo meu) 

 

Quando falam dos magos, que é um dos personagens que mais nos 

interessa, lemos: 

Não há exemplos históricos de magos; eles existem apenas em 

lendas e mitos. Entretanto, os jogadores podem inspirar seus 

personagens em figuras lendárias como Merlin, Circe ou 

Medéia. Descrições de poderosos arcanos e feiticeiras são raras, 

uma vez que suas reputações são baseadas, em grande parte, no 

mistério que os envolve. Essas figuras lendárias trabalhavam em 

busca de pessoas comuns à sua volta. (Livro do Jogador, 1995, 

p.44, Grifo meu) 

Com estes trechos selecionados, algumas questões já podem ser 

levantadas. Ao dar exemplos de personagens históricos e lendários, míticos, 

a distinção entre um e outro não me parece muito bem definida e até que 

ponto os mitos e lendas não constituem a História? Ainda mais, até que 

ponto as narrativas míticas não são históricas? E vice-versa? 

Mesmo se definindo como um jogo de fantasia que é ambientando 

em um mundo-cenário medieval, ou seja, sem pretensões de seguir uma 

corrente historiográfica nem mesmo (re)contar a História Medieval, 

afirmações como “os costumes medievais determinam que heranças – 

propriedades de terra e castelos – devem ser divididos igualmente entre 

todos os filhos homens. (Este é um dos motivos que levou o império de 

Carlos Magno à ruína após sua morte) [...]” (Livro do Mestre, 1995, p.19, 

Grifo meu) demonstram que há uma mistura de elementos históricos com 

elementos fictícios-literários-mitológicos, pois quem vir a  ler estes livros 

(como alertam os trabalhos de Letras e Pedagogia que versam sobre o 

RPG) acaba, além de outras coisas, aprendendo, tomando as informações 
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como verdade. Ainda há a informação de que “um Mestre competente irá 

preencher seu mundo de campanha com as mais exóticas culturas, criadas 

por ele próprio ou pesquisadas em bons livros de História” (Livro do 

Mestre, p.38). 

O capítulo 6 “Dinheiro e Equipamento” do Livro do Mestre tem se 

apresentado como indispensável para análise e compreensão sobre as 

concepções de História, Mito, Ficção e Tempo presente no RPG Dungeons 

& Dragons. Na página 52 deste capítulo encontramos a seguinte frase: “As 

listas de equipamentos fornecidas no Livro do Jogador mostram que sua 

campanha está estabelecida num mundo medieval de fantasia”. Entretanto, 

logo em seguida, os autores constroem uma linha do tempo e breve 

histórico dos equipamentos e seus usos ao longo da História. Para isso, 

indica que:  

A História e os historiadores tendem a dividir o passado em 

diferentes períodos, e você pode agir da mesma forma. Quatro 

períodos históricos diferentes são cobertos aqui – Idade Antiga, 

Alta Idade Média, Baixa Idade Média e Renascença. Cada um 

tem suas particularidades e diferenças. (Livro do Mestre, 1995, 

p.52) 

 

 Ao mesmo tempo em que negam a pretensão histórica do jogo, 

dialogam constantemente a História e seus aspectos e concepções que 

acreditam ser mais coerentes e facilitadores para a dinâmica do jogo. Isso é, 

no mínimo, instigante para quem se preocupa com discussões acerca de 

História e Ficção. 
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Considerações Finais: Limites e possibilidades do uso do RPG D&D 

para a produção do conhecimento histórico e historiográfico. 

Com a reunião de bibliografia acerca do RPG, os limites das 

investigações de determinados trabalhos foram identificados e algumas 

possibilidades encontradas, sobretudo para a área da História: nenhuma das 

produções de História até então encontradas e analisadas trata da 

apropriação que determinados RPG’s fazem do imaginário medieval e/ou 

se preocupam com a construção imagética que o RPG Dungeons & 

Dragons faz do medievo. Pensando este produto/produção como 

documento historicamente datado e pertencente à indústria cultural 

(atendendo a interesses específicos, com certo nível de circulação, dentre 

outros), sua análise nos possibilita estudar uma leitura que a 

contemporaneidade (que é heterogênea) fez e faz acerca do medievo. Ou 

seja, o RPG apresenta uma narrativa fantasiosa sobre o medievo que 

continua sendo (re)construída e consumida por muitos, sugerindo que, em 

algum momento e lugar, de alguma forma, a Idade Média se configurou 

com as características que perpassam no imaginário coletivo: uma Idade 

Média fantasiada, aventureira, cheia de magia, castelos, guerras, seres 

fantásticos, relíquias, heróis, maravilhas, milagres, sujeitos místicos época 

das trevas, barbárie e aventureira.  

Levando em conta as possibilidades da desconstrução de estereótipos 

e da compreensão da influência que o RPG, em particular, e da indústria 

cultural a ele ligado, em geral, é preciso pensar criticamente sobre a como 

se deu a (re)construção e afirmação de um imaginário sobre tal período. 
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Diversas idades médias aparecem na narrativa do RPG Dungeons & 

Dragons.
20

 Ora, renascentista, ora iluminista, ora romântica... São múltiplas 

concepções e temporalidades misturadas em um único suporte que se 

destaca pela possibilidade de um jogador interpretar uma personagem de 

forma bastante peculiar, criando “uma personagem, e a partir desta, 

vivenciar experiências através da imaginação em um determinado contexto 

e/ou cenário” (PEREIRA, 2010, p.8). É indispensável conhecer e perceber 

quais são as temporalidades presentes neste jogo e sua heterogeneidade 

sem perder de vista que elas são apresentadas ao seu público como um 

bloco homogêneo. Afinal de contas: 

 

O fato é que a leitura das diferentes temporalidades que fazem que o 

presente seja o que é herança e ruptura, invenção e inércia ao 

mesmo tempo, continua sendo a tarefa singular dos historiadores e 

sua responsabilidade principal para com seus contemporâneos. 

(CHARTIER, 2010, p.68, Grifo meu) 
 

Pensando nesta dinâmica de herança e ruptura, continuidades e 

descontinuidades, há mais um aspecto que tem chamado atenção na 

pesquisa
21

: compreender as múltiplas temporalidades e leituras presentes 

em um único suporte cultural contemporâneo. Para isso, pré-selecionamos 

um grupo de personagens do jogo e que também fazem parte do imaginário 

medieval: os bruxos(as), magos(as) e feiticeiros(as). A intenção é entender 

como estes sujeitos tem sido vistos ao longo do tempo até serem mais uma 

vez (re)construídos no RPG Dungeons and Dragons. Nosso objetivo é 

discutir como uma ideia, uma narrativa sobre determinados sujeitos, que na 

                                                 

20
 Em uma prévia análise ainda superficial, percebemos que há uma (re)produção de estereótipos acerca 

do medievo. Nas aventuras do jogo o tempo e espaço não são bem definidas, ou ao menos, não se 

importam com isso. 
21

 Nesta perspectiva, podemos alargar as temporalidades.  
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própria Idade Média foram caracterizados como bruxos (as), magos (as) e 

feiticeiros (as), foi sendo (re)construída entre os anos 1970 e 1980 a partir 

do RPG D&D e certos aspectos (físicos, psicológicos, habilidades, dentre 

outros) permaneceram, mudaram e/ou foram reconfigurados por interesses 

de grupos ou indivíduos específicos até ser associados ao medievo e 

divulgados em meios midiáticos. 

Ou seja, compreender se há uma conexão ou desconexão com estes 

personagens do jogo e com os sujeitos que foram taxados como bruxos(as), 

magos(as), feiticeiros(as) no período “medieval” e “pós-medieval” e não 

simplesmente destacar se um elemento ou outro é real ou imaginário, 

mítico ou histórico. Mas analisar como o real e o imaginário se entrelaçam 

e se confundem.  

Com estas reflexões, percebemos que a relação entre o “real” e o 

“imaginário”, assim como entre “história” e “mito”, é muito mais complexa 

do que parece ser. Sendo assim, compreender as apropriações e 

representações da Idade Média que o jogo de RPG Dungeons & Dragons 

faz pode nos auxiliar a entender como determinadas narrativas e 

estereótipos acerca do medievo se reconfiguram ao longo do tempo e 

(re)leem um período histórico, possibilitando a análise das conexões e 

desconexões que a contemporaneidade faz com o medievo, desconstruindo 

determinados estereótipos e compreendendo a influência que o RPG D&D, 

em particular, e a indústria cultural, em geral, possuem na (re)construção e 

afirmação de um imaginário sobre o período medieval. 
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Abstract: The RPG D & D is a game of fantasy interpretation of a contemporary 

narrative about the Middle Ages. Thus, he appropriates, associates and produces and 

reproduces the medieval peculiarly, by reconstructing a "fantasized Middle Ages" 

characterized also by mythological aspects that are often not well defined or represented 

distinctly. This investigation is part of a research project under development with 

funding from PIBIC-UFBa under the guidance of Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima. As 

this is a preliminary work, we present the main guidelines that guide the first attempt to 

discuss how and why these representations are produced which remain in the 

contemporary imagery of the Middle Ages.  

Keywords: Appropriation; Representation; Imaginary; RPG; Research Project. 
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A SANTIDADE NAS HAGIOGRAFIAS VISIGODAS 

A SERVIÇO DA HEGEMONIA CULTURAL DA 

IGREJA CATÓLICA NOS MEIOS RURAIS DA 

PENÍNSULA IBÉRICA 

 

Luís Henrique Marques
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Resumo:  O presente trabalho apresenta uma leitura sobre o desenvolvimento do 

conceito de santidade ao longo da Idade Média, com especial destaque para aquele 

presente nas seis hagiografias da Espanha visigótica que se tem notícia. Ao focarmos 

especificamente essas fontes, nossa intenção é demonstrar o quanto possível como o 

conceito de santidade presente em tais documentos contribuiu para a difusão e 

manutenção da hegemonia cultural da Igreja Católica na Península Ibérica, sobretudo 

nos seus meios rurais.  

 

Palavras-chave: Espanha visigótica; Igreja visigótica; hagiografias visigóticas. 

 

 

Uma das primeiras questões que se evidencia no tema “santidade” e 

sua relação com a Idade Média, mais precisamente, com o Ocidente 

Medieval, ao contrário do que certo senso comum poderia julgar, é o fato 

de este conceito ter sofrido uma série de alterações ao longo dos séculos. Já 

para Sofia Gajano (In: LE GOFF & SCHMITT, v. 2, 2002), a história da 

santidade, na realidade, dá-se entre inovações e tendências permanentes à 

conservação. Examinaremos essa questão a partir de uma revisão 

bibliográfica sobre o tema e, mais detidamente, tendo as hagiografias 

visigodas
2
 com objeto de estudo, cuja análise nos permitirá corroborar a 

tese segundo a qual elas foram utilizadas como instrumentos de domínio 

cultural pela Igreja, especialmente nos meios rurais da Península Ibérica. 

                                                 
1
 Professor Doutor da Universidade Paulista (Unip) e Centro Universitário Claretiano (Ceuclar) 

lhm.blv@terra.com.br. 
2 

As hagiografias em questão são as seguintes: A Vida de Santo Emiliano (Vita Sancti Aemiliani), de 

Bráulio de Saragoça; As Vidas dos Santos Padres de Mérida (Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium) e A 

Vida de São Frutuoso (Vita Fructuosi), de autores desconhecidos; A Vida de São Desidério (Vita 

Desiderii), escrita por Sisebuto; De viris illustribus, de Isidoro de Sevilha e De viris illustribus, de 

Idelfonso de Toledo. 
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 Ainda sim, não obstante as mudanças constatadas na construção do 

conceito de santidade, dois valores atribuídos à pessoa do santo parecem 

permear essa concepção durante todo o período medieval: o de ser uma 

pessoa de conduta moral irreprochável
3
 e de ser responsável por uma 

mediação bem-sucedida entre o ser humano e Deus
4
. Mediação que poderia 

significar a garantia de salvação eterna e, logo, da vitória do bem sobre o 

mal, da vida sobre a morte.  

De fato, de acordo com Vauchez, as massas de pobres e iletrados, 

“sentindo-se a priori desqualificadas na procura da santidade, 

descarregavam sobre eles (os santos) a tarefa de garantirem essa função de 

medianeiros entre o céu e a terra, sem a qual, para os homens da época, 

nenhuma sociedade poderia sobreviver” (In: LE GOFF, 1989, p. 218). Essa 

ação medianeira – vale dizer – pode se dar tanto em favor de um indivíduo, 

como é o caso do jovem “maldoso”, salvo da ira divina por São Fru tuoso, 

mesmo após ter matado o corço protegido do santo (VSF, 10.30, p. 97), 

como pode ocorrer em nível grupal ou comunitário, como é o caso da 

atuação de Desidério junto à população de Viena. 

 Nesse sentido, os santos eram mediadores também entre os homens 

de diferentes condições sociais. Em outras palavras, eram responsáveis pela 

manutenção da coesão e controle social, embora, em alguns casos, quando 

vivos, representassem dificuldades para as autoridades laicas e eclesiásticas 

por sua postura crítica contra o poder. Um dos exemplos a esse respeito 

encontra-se na Vida de São Frutuoso, onde seu autor relata que o santo teria 

escapado de uma cilada armada pelo rei Chindasvinto por ocasião de sua 

                                                 
3 

Justamente por conta dessa conduta exemplar, o santo só pode ser compreendido na relação com a sua 

audiência. “(...) fazer o bem em segredo não era suficiente por si mesmo, e muitas contos hagiográficos 

voltam precisamente para o reconhecimento e a revelação. A escrita de uma Vida reconhece isto 

explicitamente tornando suas ações conhecidas para o mundo, e para posteridade." (CAMERON In 

HOWARD-JOHNSTON e HAYWARD, 1999, p. 35). 
4
 É o que afirma Isidoro em Sententiarum III.18.1. 
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viagem ao Oriente. Outro exemplo pode ser recolhido da Vida de Santo 

Emiliano, quando o eremita é obrigado a deixar a paróquia sob sua 

responsabilidade – por pressão de outros clérigos da região junto ao bispo 

local – em razão deste distribuir generosamente os recursos da comunidade 

para os pobres. 

Embora o santo cristão não deva ser confundido, por exemplo, com 

seres desencarnados do universo greco-romano da Antiguidade, como os 

heróis, gênios, demônios e afins, sua figura foi certamente valorizada pela 

piedade popular como um mediador entre o divino e o humano, no lugar 

daqueles seres, assim chamados pagãos pela Igreja
5
. Por isso, segundo 

Vauchez,  

 

alguns bispos famosos do século IV, como Paulino da Nola e 

Ambrósio de Milão, propuseram aos fiéis e às comunidades 

cristãs que adotassem como mediadores os homens e as 

mulheres que, pela sua fé heroica, tinham merecido ter Deus 

como seu protetor pessoal (In: LE GOFF, 1989, p. 212). 

 

 É fato que a necessidade de mediação entre Deus e o ser humano, na 

realidade, não nasceu com o cristianismo. Somado ao culto aos heróis 

gregos, aos imperadores romanos e à crença nos demônios no Baixo 

Império – as quais correspondem a formas de divinização do ser humano – 

é importante destacar que a própria cultura judaica já contava com os seus 

mediadores (os patriarcas e profetas), embora a condição de santidade 

ficasse reservada exclusivamente a Iavé.  

Para Le Goff (1980), os heróis pagãos são progressivamente 

substituídos pelos mártires cristãos cuja santidade concede uma nova escala 

de valores a esses “heróis da fé”. Por essa razão, as façanhas e proezas 

                                                 
5 

No caso específico da Espanha visigótica, “a conversão ao catolicismo não implicaria o abandono da 

antiga e prestigiosa genealogia gótica de seus líderes”, escreve Andrade Filho (1997, p. 143). “Estes, 

anteriormente, descendiam de personagens heróicos divinizados, conhecidos como anses”, continua o 

autor. 
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presentes nas lendas mitológicas são suscetíveis de comparação com os 

relatos hagiográficos do cristianismo desse período, o que evoca uma 

coincidência de mentalidade entre pagãos e cristãos. Valentia, desprezo 

pela vida e atitude de rebeldia diante das circunstâncias são características 

que assemelham santos e heróis pagãos. Seu inimigo por excelência: o 

demônio. Com efeito, 

 

Num mundo onde se havia ensinado que a raça humana estava 

encurralada por poderes demoníacos invisíveis, os monges 

[identificados como “homens santos”] conseguiram uma boa 

reputação graças ao fato de serem “lutadores de primeira 

classe” contra o diabo. Eles mantiveram a malevolência 

satânica distante, e foram capazes – como nunca o havia sido ao 

homem corrente com todos os amuletos e remédios contra a 

magia – de rir do demônio no seu nariz. (BROWN, 1999, p. 

121) 

 

Vale considerar também que os heróis pagãos – ao contrário dos 

santos cristãos – não são responsáveis pela mediação entre Deus e a 

humanidade nem sequer contribuição para a sua salvação (redenção). Ainda 

assim, citando Delehaye, Rafael Fernández afirma que “os cristãos 

aceitavam os costumes pagãos que não iam contra a sua fé e, assim, 

honravam também a seus mortos ilustres”
6
 (2000, p. 168). Para tanto, 

diferentemente dos antigos heróis, os santos, inicialmente, representam 

aquela mudança de vida (conversão) segundo a qual Deus está acima de 

tudo e de todos, e a negação do mundo é uma exigência natural. Nos heróis 

                                                 
6 

Vale salientar que também os judeus – de cuja tradição religiosa derivou o cristianismo – cultivavam o 

hábito da lembrança de seus mortos. Sobre o assunto, escreveu Nachman Falbel (2001, p. 16): “A 

permanente lembrança dos mortos, através dos Memorbücher, ou seja, a relação dos nomes e dos lugares 

que era lida em sua homenagem durante o serviço sinagogal, a recordação e o desejo de que suas almas 

estivessem junto ao Trono divino ou no Jardim do Éden estão associados diretamente ao fenômeno do 

Kidush haShem, isto é, a santificação do Nome divino como forma de escapar da conversão forçada ou da 

apostasia”. Com efeito, enquanto o cristianismo “passa a adorar os seus santos-mártires nos lugares onde 

estão os seus túmulos ou as suas relíquias, no judaísmo basta a lembrança de seus nomes” (p. 21). 
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pagãos, por outro lado, são valorizadas qualidades estritamente humanas 

como a potência sexual, a valentia na guerra e na conquista, por exemplo. 

Curiosamente, essa mesma “virilidade” atribuída ao homem santo, 

de maneira peculiar, era buscada nos relatos sobre as vidas de mulheres 

santas, cuja temática não abordaremos diretamente neste trabalho, uma vez 

que as hagiografias aqui utilizadas em nossa análise não têm mulheres 

como suas protagonistas. A exceção fica por conta do breve relato sobre a 

vida de Benedita, jovem que, querendo consagrar-se a Deus e estando 

prometida em casamento, fugiu e buscou a instrução e orientação espiritual 

do bispo Frutuoso. O relato – apresentado na Vida de São Frutuoso – conta 

que o prometido em casamento a Benedita recorreu à justiça real para 

reclamar seus direitos sobre ela. Diante do juiz representante da 

Monarquia, Benedita mostrou sabedoria, coragem e decisão – 

características incomuns para uma jovem daquela época e na idade de 16 

anos -, o que culminou com a determinação judicial segundo a qual ela 

deveria permanecer no seu caminho de consagração a Deus
7
.  

Os primeiros santos cristãos – assim aclamados pela comunidade de 

fiéis e confirmados pela hierarquia eclesiástica – foram os mártires. Com o 

fim das perseguições, novos tipos de santos ganharam popularidade. 

Surgiram os confessores da fé (defensores dos princípios evangélicos, 

fonte de uma doutrina religiosa ainda em formação) e ascetas, os “mártires 

brancos”, homens santos cuja fidelidade à fé cristã os obrigou a se 

submeterem ao sofrimento cotidiano, suportado por sua postura virtuosa. 

“(...) com os pés descalços”, escreve o hagiógrafo de São Frutuoso de 

Braga, “se internava em lugares florestados, cheios de ervas daninhas, 

                                                 
7 

Num trabalho – ainda não publicado – a professora Maria Rosário Valverde Castro, da Universidade de 

Salamanca – afirma que “no entorno da vida monástica se requer o ‘comportamento viril’ das mulheres 

para que uma instituição tão predominantemente masculina como a Igreja seja beneficiada e, é lógico que, 

neste caso, se julgue positivamente que as mulheres não respondam aos traços de submissão e obediência 

que são valorizados nelas” (s/d, p. 29). 
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ásperos e escabrosos, passando o tempo em covas e rochedos em jejuns 

três vezes maiores e em vigílias e oração multiplicada” (Vida de Santo 

Frutuoso-VSF, 4.5, p. 87). 

Sobre os ascetas especificamente, escreve Rafael Fernández (2000, 

p. 164): “buscavam fora do mundo uma perfeição difícil de alcançar dentro 

de uma sociedade superficialmente cristianizada e profundamente alheia ao 

espírito do Evangelho”. Por seu carisma, suas excepcionais experiências de 

privação e protagonismo de fatos prodigiosos, alguns entre esses ascetas 

atraíram muitos seguidores, convertidos à fé cristã e a esse estado de vida.  

Cristo - o mediador por excelência - é, desde o início, a referência de 

santidade, em função de sua filiação divina e por causa da sua ressurreição. 

O Filho de Deus, no entanto, parecia distante dos fiéis. Por isso, o culto aos 

santos – “os imitadores de Cristo” – ganha força em várias regiões pela 

necessidade das comunidades eclesiais em garantir a formação da sua 

própria identidade como cristã. Um exemplo evidente disso encontrado nas 

hagiografias em geral é a reprodução de milagres atribuídos à intercessão 

dos santos cujos fatos são muito semelhantes aos atribuídos a Cristo pelos 

evangelhos. É o que demonstra, por exemplo, o trecho a seguir, extraído da 

Vida de São Desidério cujos fatos lembram o milagre de Cristo nas Bodas 

de Canaã: 

 

Uma vez, quando uma grande multidão veio visita-lo, ele [o 

bispo Desidério] ordenou que essas pessoas deveriam ser 

alimentadas com bebida e comida como era o costume; aí um 

escravo lhe disse que o vinho que ele estava pedindo era pouco 

nos suprimentos. Ele rapidamente ordenou que a jarra com o 

tal vinho lhe fosse mostrada e quando fez o sinal da cruz sobre 

a mesma, através da graça do Salvador, a jarra tornou-se cheia 

de um vinho nobre e cheiroso. Desta forma, a multidão que 

tinha sido reunida, foi alimentada tanto por sua sanção como 

por essa bebida maravilhosa. (VD, 12, p. 8) 
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  Até o século XIII, quando a Igreja institui o processo de 

canonização, a santidade de uma pessoa era aclamada pela população e 

tinha reconhecimento episcopal. Para Rafael Fernández, “numa sociedade 

próxima da desintegração [ele refere-se ao século IV], na qual os 

indivíduos estavam angustiados pela ideia de perder sua identidade e sua 

liberdade, os santos podiam restituir a confiança e oferecer perspectivas de 

salvação à vida cotidiana” (2000, p. 164). 

 No entanto, se por um lado, o culto dos santos favoreceu a difusão e 

manutenção do cristianismo, especialmente durante a Idade Média, por 

outro lado, dada à complexidade do pensamento cristão e a 

superficialidade com que muitos povos aderiram a essa fé, a hierarquia 

eclesiástica teve dificuldades constantes em fazer com que a população, 

sobretudo a massa inculta do campo, compreendesse a diferença entre o 

culto aos santos da Igreja e o culto a seres (humanos ou não) aos quais 

eram atribuídos poderes sobrenaturais. De fato, durante a maior parte da 

Idade Média, essa mesma população se viu tentada e, muitas vezes, 

promoveu efetivamente à condição de santo uma série de personagens cuja 

vida e obra pouco ou quase nada coincidiram com a observação do 

Evangelho
8
. 

 A interpretação folclórica da santidade chegou a atribuir aos homens 

santos características e atitudes que, por sua flagrante contradição, pouco 

ou nada, tinham relação com os princípios evangélicos, o que demonstra a 

frequente necessidade da população medieval – especialmente camponesa 

– em associar o santo católico às antigas figuras heroicas do paganismo, 

conforme descreve Guriévich (1990, p. 30): 

 

                                                 
8 

A visão folclórica do povo acerca da santidade, ao longo da Idade Média, chega a situações, no mínimo, 

exóticas, no que diz respeito ao culto aos santos e às suas relíquias. Umas dessas situações é o caso do 

culto às relíquias de um “cachorro santo”, denunciado pelo pregador dominicano Estevão de Bourbon. 
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A santidade se apresenta como um amálgama de devoção 

sublime e magia primitiva, de abnegação extrema e de 

consciência de eleito, de desinteresse e de desejo, de 

misericórdia e crueldade. Lendo as obras de hagiografia e os 

“exemplos” destinados à edificação dos crentes, não é difícil 

encontrar relatos nos quais os santos não duvidam em recorrer 

a tribunais de justiça, abandonando seus sepulcros, quando são 

ofendidos ou vêm menosprezadas suas prerrogativas; 

provocam, muitas vezes, (...) e se mostram dispostos a bater e 

até matar os que não se manifestam inclinados a crer em sua 

santidade e a adorá-los.  
 

 

 Guriévich (Ibid, p. 228) salienta também que entre os eleitos à 

santidade – cujo mérito lhes concedeu a oportunidade de ter uma sua vida 

relatada por meio de uma hagiografia – não por acaso, encontravam-se, 

sobretudo, pessoas da elite social e eclesiástica (bispos, especialmente) cujo 

papel fundamental era a defesa e proteção dos humildes. Esse argumento é 

reforçado pela concepção medieval de ter o santo, em grande parte das 

vezes, desde seu nascimento (e, casos isolados, antes mesmo do seu 

nascimento), uma vida programada a seguir a Cristo.  

Sendo a santidade comumente associada à condição de vida, é 

natural encontrar na legião de santos do medievo uma grande maioria de 

descendentes de famílias abastadas cuja educação formal foi favorecida 

justamente por sua condição social. Educação, vale lembrar, quase que 

restrita às mãos da Igreja. A esse respeito, na Espanha visigótica, é 

exemplar o caso de uma família de santos, dos quais os três irmãos homens 

foram bispos (Leandro, Isidoro e Fulgêncio) e a única irmã (Florentina), 

abadessa. Outro exemplo diz respeito ao autor da Vida de Santo Emiliano, 

Bráulio, bispo de Saragoça, o qual envia ao irmão Fronimiano (abade) a 

carta introdutória à hagiografia de sua autoria. Bráulio tem ainda outro 

irmão bispo, de nome Juan. 
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Cabe considerar aqui que, embora a população seja a responsável por 

criar e sustentar a fama de santidade da maioria desses personagens, o que 

corresponde a um fenômeno típico de uma religiosidade “popular”, não se 

pode ignorar o fato que a aristocracia (especialmente, eclesiástica) também 

é responsável por tomar a iniciativa em fomentar o culto a certos santos, 

sobretudo a partir da posse de relíquias e lugares santos, e da produção e 

difusão das hagiografias. Dois exemplos claros desse tipo de iniciativa de 

capitalização do sagrado estão evidentes nos relatos das Vidas dos Santos 

Padres de Mérida (a disputa pelas relíquias de Santa Eulália entre o bispo 

Masona e o rei Leovigildo, já citada neste trabalho) e da Vida de Santo 

Emiliano, onde o autor demonstra interesse em fomentar o culto ao santo 

eremita na região do Alto Ebro. 

Diante dessa iniciativa, está clara, por sua vez, a busca por fazer do 

homem santo um instrumento de propaganda religiosa que, no caso 

visigodo, tornou-se, por consequência, um meio de propaganda também 

política, uma vez que – conforme já exposto – Igreja e Monarquia, em 

geral, moveram-se em comum acordo tendo em vista obter e sustentar uma 

unidade do povo da Hispânia ao redor de si.  

Ante a crise social e a falta de perspectiva de vida generalizada desde 

o declínio do Império Romano, muitos fizeram a opção pelo eremitismo. 

Os eremitas – assim como os monges – assumiram, por vezes, para a 

própria população com a qual conviviam, a condição de santos. Jacques Le 

Goff chama a atenção para o fato que o eremita, ainda que mantenha certo 

“parentesco com o homem selvagem” (que vive no deserto e, no caso do 

Ocidente medieval, na floresta), é por seu contato com a cultura (produto 

da civilização) que obtém da Igreja a permissão para que seja considerado 

um “santo homem” (1990, p. 49). 
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Na Península Ibérica, especificamente, o eremitismo tornou-se a 

“base do florescimento monacal nos séculos V e VI, em especial na área 

dominada pelos suevos” (GARCÍA DE CORTÁZAR, 1983, p. 21).  Essa 

opção, bastante presente na Espanha visigoda – conforme atestam as 

documentações literária e arqueológica (CASTELLANOS, 1998, p. 109) –, 

reflete “a esperança nos bens espirituais e na promessa de uma vida 

posterior mais justa e feliz” (SOTOMAYOR In: GARCÍA-VILLOSLADA, 

1979, p. 186) à medida que se torna uma forma de libertação das coisas 

deste mundo. No entanto, segundo García de Cortázar, muitos eremitas 

tinham, na solidariedade de famílias de nobres ou rústicos, “garantias reais” 

de sobrevivência aqui, neste mundo (Ibid, p. 21). Vale considerar ainda que, 

a despeito do desenvolvimento monacal na Península Ibérica, no que diz 

respeito aos eremitas especificamente, “parece claro que os bispos tratavam 

de controlar a esses religiosos errantes, incluso de integrá-los ao contexto 

do monacato cenobítico se fosse preciso” (CASTELLANOS, 1999, p. 123) 

A propaganda religiosa, mediada pela difusão das vidas dos santos, 

atraiu muitas pessoas – homens e mulheres – também às comunidades 

monacais. Isso acontecera, particularmente, com Milão e Frutuoso sobre 

cujo desempenho trataremos mais adiante. Apenas para confirmar esse 

argumento, consideremos outro exemplo – o de Benedita, cuja experiência 

religiosa teria atraído famílias inteiras a esse estilo de vida, conforme relato 

encontrado na Vida de São Frutuoso. Diz o texto: 

 

(...) em um e outro sexo e tanto crescia extraordinária fama 

daquela perfeição que os homens com seus filhos se 

converteram à santa congregação de monges e suas mulheres 

junto com suas filhas se uniram ao santo consórcio das virgens 

(VSF, 15.20, p. 109). 
 



Luís Henrique Marques 

206 

 

Essa consideração implica também no fato que o termo “santo” (do 

latim sanctus) era usado, por vezes, com um sentido cerimonial.  “Pode-se 

dizer que sanctus convém a todos aqueles que ocupam um cargo social 

distinguido”, explica Fernández (2000, p. 163), termo o qual, inclusive, 

chegou a ser usado tanto por imperadores pagãos como cristãos e bispos. 

Fernández explica ainda que, com o tempo, o uso religioso do termo 

“santo” convergiu com o seu uso cerimonial a ponto do “santo” passa a 

designar os mártires da fé. 

Além disso, a despeito de se isolar, o eremita possuía popularidade, 

uma vez que é procurado pelas pessoas para “confessar-se, pedir conselho 

nos casos difíceis, procurar benção e cura” (LE GOFF, Ibid). Popularidade 

compreendida justamente pela condição de proximidade que o eremita 

possui da “cultura popular autêntica, do folclore”
9
. É ainda o eremita (e 

depois o monge, mas, sobretudo o santo) quem, por conta de suas práticas 

ascéticas (oração, jejum, silêncio
10

 etc.), melhor parece conviver com a 

“humilhação” que a alma humana possui por permanecer “presa” ao corpo 

pelo qual o “pecado manifesta-se”, seja “na tara física”, seja “na doença” 

(LE GOFF, Ibid, p. 58)
11

.   

 

Igreja visigoda e o domínio cultural 

 É importante evidenciar que a estrutura da sociedade visigoda – 

como de todo o Ocidente medieval – estava justificada pela concepção 

                                                 
9
 O conceito de folclore corresponde ao de cultura folclórica, já apresentado neste trabalho. Sobre o 

conceito de cultura popular, escreve Hilário Franco Júnior (1990, p. 41): é aquela que se identifica com 

um grupo social, ou que teve origem nele, mas sim aquela que nas suas manifestações popularizou 

elementos de diversas procedências.  
10 

Sobre o silêncio, escreve Eleonora Dell’Elicini (2007, p. 42): este “permanecia associado à santidade, a 

um estado de graça, a um contato fluído com as fontes da Revelação”. 
11

 “O horror pelo corpo atinge o auge nos seus aspectos sexuais”, escreve Le Goff. E mais que isso: “o 

pecado original, pecado do orgulho intelectual, de desafio intelectual a Deus, é transformado pelo 

cristianismo medieval em pecado sexual”, o que gera o “desprezo pelo corpo e pelo sexo” a ponto de 

considerar o corpo feminino como “lugar de eleição do diabo” (Ibid, p. 57).  
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segundo a qual Deus mesmo estabelecera uma hierarquia social que 

obrigava cada pessoa a uma condição determinada e imutável. Por meio 

dessa hierarquia, o rei e as aristocracias eclesiástica e laica possuíam o 

direito de manter-se numa posição indiscutivelmente superior a maior parte 

da população mediante a exploração de sua mão de obra e dos recursos da 

terra por ela obtidos. A vontade divina sobre a sociedade visigoda estava 

também estabelecida no âmbito dos estados de vida que, nesse caso, 

colocavam bispos, monges e clérigos numa posição superior entre os seres 

humanos e destes diante de Deus. 

Desse modo, ao poder divino estava associada a uma imagem de 

Deus como um ser vingativo e que, de forma intolerante, castigava todos 

que se rebelavam contra a ordem imposta e sacramentada pela Igreja, então 

considerada sua única e legítima representante. Essa concepção de Deus é 

absolutamente clara nas hagiografias visigodas, embora esta não seja 

necessariamente a única leitura possível dos textos hagiográficos em 

questão. 

Em contrapartida, a face humana de Cristo – proveniente da sua 

própria encarnação, conforme dogma da fé cristã – parece ter sido, 

contraditoriamente, ignorada, uma vez que os santos, seus mais fiéis 

imitadores, tinham a própria humanidade camuflada por seus hagiógrafos. 

O uso sistemático dos topoi e a omissão quase absoluta de aspectos 

pessoais das vidas desses personagens, conforme descrição feita nas suas 

hagiografias, tendem a considerar a realidade natural como um empecilho à 

santidade e, portanto, à realização humana segundo a vontade de Deus. Não 

é, pois, por acaso, que uma das características marcantes da experiência 

religiosa de Milão e Frutuoso é o isolamento: a vida em sociedade parece 

significar um obstáculo à conquista da santidade. 
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O empenho em fazer valer essa obediência a essas orientações 

corresponde à busca da Igreja por uma hegemonia cultural no contexto 

visigodo. Assim, enquanto à Monarquia cabia a manutenção desse contexto 

via medidas administrativas e políticas (o que incluía, o uso da força), à 

Igreja visigoda coube o esforço de obter à adesão moral das pessoas a essa 

liderança mediante a força da retórica (o que, por vezes, contudo, não 

dispensou o uso da força física patrocinada pelo poder civil).  

Uma de suas principais estratégias nesse sentido foi estabelecer o 

modelo dos santos como forma de capitalizar essa adesão, iniciativa que 

exigiu a combinação da difusão das hagiografias, culto a lugares sagrados, 

seus túmulos e relíquias. Desse modo, os santos visigodos – cujas vidas 

foram sinteticamente relatadas nas hagiografias que serviram à nossa 

análise – foram apresentados pela Igreja como modelos capazes de atender 

aquelas observâncias às quais nos referimos acima. Eram, para a Igreja, 

imitadores exemplares de Cristo. Não bastasse isso, esses santos possuíam 

as “armas” necessárias para combater qualquer obstáculo às intenções da 

Igreja: mediadores perfeitos entre o céu e a terra, eram protagonistas de 

atos “mágicos”, capazes de superar a concorrência mais dura, como a dos 

magos, adivinhos e, principalmente, a do próprio demônio. 

 Todo esse empenho, entretanto, não eliminou a resistência cultural, 

especialmente por parte de muitas pessoas provenientes da massa pobre e 

do campo. E não poderia ser diferente: sujeitas a difíceis condições de vida, 

tendo que conviver cotidianamente com a insegurança ante a fome, a 

violência, calamidades físicas etc, além do medo ante a uma realidade 

sobrenatural distante e, por vezes, ameaçadora, muitas pessoas buscavam 

respostas mais eficazes aos seus problemas do que aquelas apresentadas 

pela Igreja.  
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 A historiografia sobre a Espanha visigoda atesta, no entanto, que a 

conversão da população hispanorromana ao cristianismo, em grande parte 

das vezes, não se deu nesse nível profundo, uma vez que, por conta das 

recorrentes práticas sincréticas, esta população manteve-se fiel a antigas 

práticas religiosas romanas e pré-romanas. Situação semelhante acontecera 

com a parcela goda da Hispânia a partir da conversão oficial do Reino de 

Toledo, do arianismo para o catolicismo, uma vez que a conversão 

configurou-se mais um ato político do rei Recaredo do que o fruto de uma 

adesão voluntária, sincera e consciente da população goda à nova fé 

(MARQUES, 2009). 

Ainda que existam autores cristãos que digam o contrário (como 

Isidoro de Sevilha), o fato é que esse quadro mostrou-se claro para a 

hierarquia da Igreja: a cristianização definitiva da Península ainda estava 

por acontecer. As atas dos vários concílios visigodos e a literatura 

hagiográfica – insistimos – confirmam isso. 

 A julgar pelo discurso presente nas hagiografias analisadas neste 

trabalho, a Igreja visigoda – e, em especial seu episcopado -, em alguns 

momentos, optou por iniciativas de aculturação, como por exemplo, ao 

buscar adaptar as práticas pagãs a seus rituais e liturgia. Outra postura foi a 

de relativa tolerância a iniciativas tradicionalmente “pagãs”, como a 

manutenção de festividades associadas a costumes antigos.  

Essas iniciativas não parecem ter sido suficientes para minar a 

resistência da chamada cultura “folclórica”, conforme conceito de Le Goff. 

A razão é simples: a mensagem que, nas entrelinhas, é possível captar do 

discurso dos textos hagiográficos visigodos é que, em função da insistente 

admoestação de seus autores para a imitação do comportamento dos santos 

de combate a posturas contrárias a posição da Igreja, o comportamento 
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recorrente da população estava distante do paradigma de religiosidade 

cristã católica. 

 Se considerarmos especialmente os meios rurais da Espanha 

visigoda, seja a partir da historiografia, seja pela análise que fizemos, 

sobretudo da obra de Bráulio de Saragoça a respeito do eremita Milão 

(MARQUES, 2009), a adesão dos fiéis ao cristianismo católico se deu de 

forma bastante incipiente. Levando-se em conta todos os argumentos que 

retomamos aqui – e que foram mais detalhadamente discutidos ao longo 

deste trabalho –, as possibilidades de inserção de uma cultura cristã, 

hegemônica, capaz de ser interiorizada pelo camponês, pobre e iletrado, 

foram, certamente, muito pequenas.  

De fato, ninguém mais que o homem do campo sofria com as 

dificuldades impostas pelo contexto social; estava sujeito à influência das 

crenças e práticas religiosas ancestrais; estava física e intelectualmente 

distante da Igreja e, por essas e outras razões, tendia a expressar sua 

religiosidade apenas no nível ritual. Esse mesmo homem do campo estava 

sujeito a procurar na nova religião – imposta e, para muitos, nem melhor 

nem pior que suas antigas crenças – aquelas respostas para problemas e 

situações muito concretas do cotidiano, muito distantes da experiência 

interior e transcendente da conversão exigida pela fé cristã. 

 

Considerações finais 

O amplo esforço em divulgar e cultivar a devoção aos santos 

radicados na Espanha visigótica serviu ao grande propósito de 

cristianização dessa região por parte da Igreja, conforme buscamos 

demonstrar. Com efeito, as hagiografias dos santos visigóticos – a exemplo 

de outros recursos disponíveis na época como lugares sagrados, túmulos e 
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relíquias – foram utilizadas para não só garantir a adesão à causa da Igreja 

como para submeter-se culturalmente a ela.  

 Ao que parece, o grande equívoco que ao menos parte da Igreja 

visigoda insistiu em perpetuar – e que podemos entrever pelas análises que 

fizemos – foi o de não ser capaz de convencer, pela coerência entre 

discurso e ação, seus fiéis da própria experiência de fé, limitando-se a 

propagar uma religiosidade meramente institucional e ritualística a fim de 

garantir a adesão mínima da massa de fiéis, notadamente aquela 

concentrada no campo. As hagiografias visigóticas demonstram isso, 

conforme a leitura apresentada aqui. 

 Além disso, autores de projeção como Le Goff defendem que as 

massas protagonizaram uma postura de resistência cultural à pretensão 

eclesial. Um dos sintomas disso é que, de fato, a conversão ao cristianismo 

foi, muitas vezes, superficial, marcada por um sincretismo com antigas 

práticas religiosas ditas “pagãs” pelo clero e que tendia a deturpar as 

concepções religiosas da ortodoxia cristã católica. Uma ampla literatura, o 

que inclui uma série de documentos publicados em concílios visigóticos 

parecem confirmar isso, dada à frequente chamada de atenção do clero para 

esse tipo de desvio da prática religiosa.  
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Resumén: Este trabajo presenta uma lectura sobre el desarollo del concepto de santidad 

al lo largo de la Edad Media, con especial destaque para aquél presente en las seis 

hagiografias de la España visigótica que se tiene notícia. Al atentarmos especificamente 
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en essas fuentes, nuestra intención é demonstrar lo cuanto posible como el concepto de 

santidad presente en tales documentos contribuí para la difusión y manutención de la 

hegemonia cultural de la Iglesia Católica en la Península Ibérica, sobretodo en sus 

médios rurales.  

 

Palabras claves: España visigótica; Iglesia visigótica; hagiografias visigóticas. 
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O OPTĬMUS PRINCEPS E O TIRANO INJUSTO NA 

ROMA ANTIGA 

 

Márcia Santos Lemos1  

 

Resumo: Reflexões sobre a natureza do poder monárquico e o soberano ideal são 

recorrentes entre os intelectuais do mundo antigo. Gregos e latinos escreveram sobre as 

virtudes imprescindíveis ao rei, os vícios inaceitáveis e o perigo do despotismo. Por meio 

dos textos escritos que foram preservados é possível conhecer apenas parcialmente as 

teorias políticas, os princípios que, em diferentes circunstâncias históricas do mundo antigo, 

legitimaram o poder da realeza, sua necessidade e sacralização. Objetivamos, com esta 

comunicação, apresentar a tradição literária sobre o optĭmus princeps e discutir o 

paradigma do tirano injusto nas crônicas do século IV na Roma antiga. 

 

Palavras-chave: Optĭmus princeps. Tirano injusto. Roma. 
 

 

Platão, em A República, escreveu sobre um Estado perfeito e fez 

reflexões que se tornaram referência para o pensamento político grego. Sem 

ter vivido sob uma monarquia, o autor idealizou reis filósofos, homens 

preparados para dedicarem-se à busca da sabedoria, à gestão da cidade, 

capazes de governar porque eram portadores de quatro virtudes: sophrosýne 

(σωφροσύνη), andreía (ἀνδρεία), eusébeia (εὐσέβεια) e dikaiosýne 

(δικαιοσύνη): 

 
Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou os que hoje 

chamamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente 

filósofos; enquanto o poder político e a filosofia não se encontrarem 

no mesmo sujeito; enquanto as numerosas naturezas que perseguem 

atualmente um ou outro destes fins de maneira exclusiva não forem 

                                                 
1
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reduzidas à impossibilidade de proceder assim, não haverá termo, 

meu caro Glauco, para os males das cidades, nem, parece-me, para 

os do gênero humano, e jamais a cidade que há pouco descrevemos 

será realizada, tanto quanto possa sê-lo, e verá a luz do dia. [...] Pois 

é difícil conceber que de outro modo não poderá haver felicidade 

possível nem para o Estado nem para os particulares (PLATÃO, A 

República, V, 473 d-e). 
 

 Numa das obras mais conhecidas de Aristóteles, A Política (2006), o 

tema do “bom governante” também foi abordado. Para o Filósofo, o rei é 

naturalmente superior. O monarca ideal é comparado a Zeus, é aquele que se 

destaca entre os demais cidadãos por suas virtudes e conhecimentos. Mas 

Aristóteles admite que a melhor Basileia é a que encontra limite nas leis 

(HIDALGO DE LA VEGA, 1995, p. 31). 

Hidalgo de La Vega argumenta que essas ideias de Platão e Aristóteles, 

mesmo não se constituindo numa defesa da monarquia como a melhor forma 

de governo, serviram como referência para a elaboração de tratados sobre a 

Basileia, desenvolvidos a partir das conquistas de Alexandre Magno (1995, p. 

29; 34-35). O período helenístico fomentou o interesse pela realeza, pois a 

monarquia como forma de governo até então esteve associada à Ásia, aos 

reinos bárbaros e ao modelo de Esparta, com dois reis, que lembrava mais o 

exercício do poder por um colégio de magistrados. Algumas cidades gregas 

conheciam a ideia do bom governante em função da oposição à figura dos 

tiranos, sinônimo de poder absoluto e negativo. A síntese entre a cultura grega 

e as tradições e práticas orientais, durante o governo de Alexandre Magno, 

produziu uma concepção de monarquia legitimada no direito divino e do 

basileus como protetor e salvador de seus súditos.
 
 

O modelo de realeza helenística deu origem a vários tratados sobre o 

tema, dos quais alguns fragmentos foram preservados por Estobeu no século V 
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d. C. Nesse material é possível verificar algumas ideias que são recorrentes 

entre os tratadistas – Diotógenes e  Estênidas – e que se repetem nos escritos 

posteriores sobre o assunto: o bom soberano é sábio, sua autoridade é uma 

concessão divina, ele deve ser uma mimese do deus e a personificação da lei 

para governar com justiça. Esses princípios - em específico, o último- expõem 

a influência do pensamento de Platão e Aristóteles e legitimam a monarquia 

helenística como a promotora da concórdia dentro do cosmo (HIDALGO DA 

LA VEGA, 1995, p, 36-39; DELATTE, 1942) . 

  O debate sobre a relação entre monarquia e tirania, comum aos gregos 

durante o século IV a. C., foi, portanto, acentuado no período helenístico, em 

especial a partir do conflito entre Roma e o Império Macedônico. A imagem 

da superioridade da libertas republicana tornou-se a antítese do rex tyrannus.  

A libertas expressava um estilo de vida cívico próprio da elite senatorial, que 

podia fazer e votar leis, e um equilíbrio entre servitas (ausência total de 

direitos) e licentia (abuso de direitos). Já a tirania, implicava numa ascensão 

ilegal ao poder, no uso da força e da adulação para mantê-lo e no abandono 

das vias institucionais. Dessa oposição surgiu uma produção escrita, oriunda 

das escolas de filosofia e retórica, na forma de tratados e livros, que deu 

contornos à ideologia do optĭmus princeps em Roma, paradigma de monarca 

ideal, oposto à figura do rex tyrannus. 

As conquistas romanas fomentaram, entre os intelectuais, a elaboração 

de um conjunto de ideias que justificava o domínio de Roma sobre os 

territórios anexados. Estes homens, segundo Hidalgo de La Vega (1995, p. 

23), refletiram e escreveram sobre o significado da expansão. Para alguns, 

como Elio Aristides, Roma era responsável por uma missão civilizadora, que 

integraria os povos sob a direção de um Império universal; para outros, como 
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Plutarco, a natureza dominadora do Império era algo imutável; por isso, 

restava aos gregos tratar com deferência as autoridades romanas. Em meio a 

estas reflexões, os intelectuais desenvolveram a ideia de que a grandeza de 

Roma e a eleição de seu monarca eram frutos da vontade divina. Eles, por 

meio de suas obras, aconselhavam o princeps quanto à melhor forma de 

governar. As críticas raramente eram dirigidas à monarquia como forma de 

governo, mas aos vícios da realeza. 

A elaboração da concepção latina ou ocidental do basileus foi 

formulada a partir deste contexto de simbiose cultural, resultado do 

imperialismo romano, que avançou em direção ao Oriente. Os autores latinos 

e gregos foram influenciados por uma série de ideias acerca da realeza já 

inscritas na tradição helenística. Nos primeiros séculos da monarquia romana, 

foi construído um modelo de rei (optĭmus princeps), que deveria corrigir os 

excessos e promover a civilização por meio da unidade do direito. O soberano 

perfeito deveria respeitar as leis, a libertas senatoria e as instituições 

republicanas (HIDALGO DA LA VEGA, 1995, p, 104-107).
 
 

Os intelectuais dos séculos I e II d.C., a exemplo de Sêneca, Dião de 

Prusa e Plínio, o Jovem, precisaram encontrar um consenso para uma situação 

complexa. Era necessário equacionar novos valores com antigas tradições, ou 

seja, conciliar a instituição monárquica com os princípios da República 

Romana; transformar o rei num príncipe zeloso, um “eleito divino em função 

de suas virtudes, expressão legítima e civilis da res publica.” 

Neste período, em conformidade com o exposto e com as observações 

de Silva (2003, p. 104), as reflexões políticas sobre a monarquia romana se 

dividiram em duas vertentes principais. A primeira, inspirada no estoicismo e 

nos antigos valores republicanos, via o príncipe como um magistrado 
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supremo, encarregado de defender e fazer cumprir a lei de acordo com a 

ordem lógica e racional do universo; tal posição lhe conferia prestígio, mas 

não lhe atribuía uma condição sobrenatural. A segunda, de origem helenística, 

representava o rei como superior às leis ordinárias e réplica dos seus mentores 

celestes, os quais lhes concederam, sem a intervenção humana, o direito de 

governar. Esta concepção transformava a realeza numa instituição eterna. 

Os acontecimentos, a partir da segunda metade do século III d. C., no 

Império Romano (Anarquia militar, redução das prerrogativas senatoriais, 

fortalecimento da dignidade imperial via atributos míticos), favoreceram a 

influência crescente das ideias orientais e helenizantes sobre a monarquia. 

Neste contexto, alguns cronistas do século IV d. C., reafirmaram o paradigma 

do tirano injusto. 

Croke e Emmett (1983, p.1) argumentam que entre os século III ao VII 

d. C, a forma como gregos e romanos analisavam e escreviam sobre a história 

começou a ser modificada. Os fatores que motivaram essas transformações, 

para os autores, foram dois: a ascensão do cristianismo, porque trazia uma 

“visão do homem e do mundo diferente” daquela estabelecida entre os 

romanos pagãos; e as invasões germânicas, que acabaram dando origem a uma 

nova configuração geográfica e política da parte ocidental do Império. Ainda 

assim, as obras de história continuavam cumprindo um importante papel na 

educação tradicional, pois forneciam exemplos de conduta e eram utilizadas 

em discursos políticos.  

As três crônicas que compõem o corpus deste trabalho, redigidas no 

século IV d. C., tratam da história do Império Romano por meio da biografia 

dos seus soberanos e expressam o desejo de preservar o pensamento 

sociopolítico da elite senatorial romana tradicional: Livro dos Césares, de 
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Aurélio Victor; Breviário, de Flávio Eutrópio; e História, de Amiano 

Marcelino.   

O Livro dos Césares foi subdividido em 42 pequenas partes e redigido 

entre 359 e 360. É um texto que narra a história da época imperial de forma 

resumida e apresenta uma pequena biografia dos imperadores até 360. É, 

portanto, uma fusão de biografia com epítome. Aurélio Vitor, o autor, nasceu 

no Norte da África, possivelmente em 320. Apesar da origem social humilde, 

foi educado em Cirta, Cartago e Roma, o que lhe permitiu ingressar e ascender 

na carreira burocrática. No ano de 361, foi nomeado governador da Pannonia 

Secunda pelo imperador Juliano. A morte de Juliano e a ascensão de 

Valentiniano o afastaram do posto. Algum tempo depois, alcançou o cargo de 

prefeito de Roma (388 ou 389), nomeado por Teodósio. Esta função indica 

que Aurélio havia chegado à condição de uir clarissimus, ou seja, tornou-se 

membro do senado e poderia chegar ao consulado (FALQUE, 1999, p. 163-

165). 

O Breviário de Flávio Eutrópio foi dedicado ao imperador Valente em 

369 e está organizado em 10 pequenos livros: os seis primeiros narram os 

fatos ocorridos durante o período da Monarquia e da República; os quatro 

restantes tratam dos acontecimentos, considerados, pelo autor, marcantes da 

fase imperial até o ano de 364. Na segunda parte da obra, há uma série de 

biografias de imperadores, ou seja, há uma combinação de dois gêneros, um 

dominante e o outro secundário (CIZEC, 1995, p. 288-289). Eutrópio nasceu 

pouco depois de 320 e há dúvidas quanto ao seu lugar de origem – Itália ou 

província da Ásia –, seu nome é grego. Pertenceu a uma família de posses, 

provavelmente de origem curial, e recebeu uma formação que lhe permitiu 

assumir diversos postos na administração imperial. Chegou a ser magister 
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epistularum durante o reinado de Constâncio II, conseguiu se manter no cargo, 

mesmo após a assunção de Juliano, e participou da campanha contra os persas 

em 363. A alternância de imperadores não o impediu de prosseguir na carreira, 

pois em 387 dividiu o consulado com Valentiniano II (FALQUE, 1999, p.10-

16).  

Rerum gestarum é formada por 31 livros, dos quais os 13 primeiros 

estão perdidos. A obra trata dos acontecimentos ocorridos entre a eleição de 

Nerva (96) e a morte do imperador Valente (378). Os 31 livros, 

possivelmente, foram escritos e publicados entre 379 e 398, durante o reinado 

de Teodósio. Amiano Marcelino, o autor, provavelmente nasceu entre 325 e 

330 na Antioquia, no seio de uma família grega nobre. No ano de 350, 

conforme Gallettier (1968, p. 7-24), ingressou num seleto grupo do exército 

romano, os protectores domestici, e em 363 fez parte da expedição de Juliano 

à Pérsia. Após a morte do Imperador nessa campanha, Amiano retornou para 

Antioquia, deixou a atividade militar, passou a dedicar-se ao estudo e fez 

algumas viagens. Depois de 378, mudou-se para Roma, onde começou a 

escrever Rerum gestarum em latim, língua aprendida na escola, e passou a 

realizar leituras públicas de seu texto. 

Em todas as crônicas, o optĭmus princeps é o defensor da antiga ordem 

romana (res publica), respeita a casa senatorial e as leis (dikaiosýne/ 

clementia), observa os costumes ancestrais (eusébeia/ pietas), preza a erudição 

(sophrosýne/ sapientia), age como um general valoroso (andreía/ virtus) e 

defende o Império, enfim, cultiva as quatro virtudes cardinais apontadas por 

Platão. O bom soberano é, por mérito, digno de um enterro honrado e da 

deificação. Já o rex tyrannus, persegue e assassina os membros do Senado, é 

injusto, desrespeita os antigos costumes, administra o Império em seu 
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benefício e para sua própria glória, é desprovido de excelência guerreira e não 

é digno de um sepultamento honrado, tão pouco da deificação.  

Nos discursos submetidos à análise neste trabalho estão representados, 

portanto, dois tipos de imperadores, o optĭmus princeps (guardião da libertas) 

e o rex tyrannus (usurpador da libertas senatoria). O paradigma do tirano 

injusto nas crônicas do século IV d. C. não está associado a uma dinastia ou 

período da história romana. Nesta perspectiva, selecionamos algumas imagens 

de monarcas de origens distintas (Júlios-Claudios; Imperadores Sírios; Casa 

de Constantino) que governaram entre o Principado, a crise do século III d. C. 

e a chamada Idade da Restauração. 

Da dinastia dos Júlios-Cláudios, com exceção de Otávio, todos os 

imperadores foram desqualificados por Aurélio Victor, que considerou as 

práticas desses monarcas próprias dos tiranos e distantes do modelo de 

Augusto, o paradigma do optĭmus princeps na tradição literária senatorial. 

Tibério foi representado como um monarca falso, pernicioso e inclinado às 

mais baixas paixões; um soberano distante dos assuntos militares e que 

castigava indistintamente inocentes e culpados (2, 2-3). Calígula, segundo 

Aurélio, chegou ao poder em razão de seus antepassados e porque havia 

ocultado a crueldade de sua natureza; com o tempo revelou-se um assassino, 

uma “besta saciada de sangue”, matou senadores, vestiu-se como os deuses, 

praticou incesto com suas irmãs e desrespeitou as casas nobres; buscou ser 

tratado como os reis orientais e acabou apunhalado “por aqueles que tinham 

valores próprios dos romanos” (3, 7-14). Claudio foi valorado negativamente 

como aquele que se submetia ao estômago, agia como um louco, trapaceiro e 

covarde; por vezes, em função de seus temores, escutou os conselhos da 

nobreza e tomou boas decisões (4, 1)”; foi arrastado para a depravação por sua 
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esposa Messalina e cometeu atos próprios de um tirano; deu aos libertos de 

sua corte um poder que permitia corromper com ameaças de proscrições e 

assassinatos; morreu envenenado por Agripina, sua última mulher (4, 5-14). 

Nero também foi exprobrado no Livro dos Césares: tocou cítara, casou-se 

vestido de noiva na presença do Senado, comportou-se como um pervertido, 

praticou o parricídio, violou as leis divinas e as humanas, decidiu destruir 

Roma com um incêndio e soltar feras pela cidade para acabar com a plebe e o 

senado; sob seu governo não havia homens livres e como não mereceu a ajuda 

de ninguém, nem mesmo para morrer, cometeu suicídio (5, 3-15).  

Para Aurélio, Alexandre, da dinastia dos Severos, impediu a decadência 

do Império no século III d. C., mas a partir de sua morte em 235, os 

imperadores que o sucederam, os chamados Sírios (Maximiano, Gordiano III, 

Filipe I, Valeriano e Galieno), empreenderam mais esforços para subjugar os 

seus do que para combater os inimigos; chegavam à dignidade imperial, em 

geral, aclamados pelas legiões, tinham origens diversas, eram cheios de vícios 

e sem nenhuma instrução ou respeito pela casa senatorial (24, 8-11; 25-33). 

Aurélio disforiza a época dos chamados imperadores Sírios: os homens 

haviam se corrompido, os antigos costumes foram esquecidos, chegava-se ao 

poder por meio do crime, prevalecia a tirania e o Senado foi obrigado a 

deificar governantes ímpios como Galieno (268), uma honra reservada aos 

monarcas pela dignidade de sua vida e não pelos títulos acumulados (33, 23-

30). 

Assim como Aurélio Victor, Eutrópio euforizou a imagem de Otávio 

Augusto como um modelo de monarca e disforizou os demais imperadores da 

dinastia dos Júlios-Cláudios. Tibério foi apresentado como um soberano que 

governou com crueldade, avareza e lascívia; jamais participou diretamente dos 
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combates e sua morte foi comemorada (VII, 11, 2). Calígula foi considerado 

pernicioso, infame, avaro, lascivo, cruel e incestuoso; foi assassinado no 

palácio (VII, 12, 2-4). Conforme Eutrópio, Claudio não governou mal: em 

algumas ocasiões foi tranquilo e moderado; noutras cruel e estúpido. Nero, 

associado à imagem do seu tio, Calígula, desonrou e empobreceu o Império 

Romano com luxuria e gastos excessivos; assassinou parte dos senadores e foi 

inimigo dos bons homens; prostituiu-se e vestiu-se como um tocador de cítara; 

matou seu irmão, sua mulher e sua mãe; incendiou Roma e nada fez como 

general; foi desprezado em todo o orbe romano, declarado inimigo do Senado 

e cometeu suicídio (VII, 14, 2-4; 15, 2-3).  

Os chamados imperadores sírios (235-268) também foram valorados 

negativamente por Eutrópio e identificados com o tirano, com um período de 

extrema instabilidade do Império e o crescente poder de interferência dos 

militares na escolha do monarca. O cronista destacou as disputas pelo poder, 

as traições do exército, as mortes violentas de diversos imperadores e a 

incapacidade destes se manterem no trono, de evitar as disputas internas e a 

ambição exagerada. Apesar de narrar alguns combates vitoriosos, Eutrópio 

fixou a imagem de uma época em que a fraqueza dos governantes permitiu a 

penetração dos germânicos nas fronteiras do Império (IX, 1-8). 

Na História de Amiano, a parte da obra que trata do Principado não foi 

preservada. Deste modo, optamos por trabalhar com a figura do controverso 

Constâncio II, filho e sucessor de Constantino. O cronista afirma que este 

monarca criou no Império um clima de angustia, interrogatórios e 

condenações; torturou, exilou, castigou – culpados ou inocentes; foi 

considerado um homem colérico, iracundo, mesquinho, cruel e de caráter 

débil (XIV, 5, 1-9; XV, 3, 7; XVIII, 3, 5). Amiano disforizou o reinado de 
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Constâncio II, afirmando que sob seu governo não havia homens livres; que o 

monarca, ao contrário dos imperadores dignos, considerava-se eterno e senhor 

do mundo (XIV, 5, 9; XV, 1, 3). No livro XXI, o autor narrou a morte do 

Imperador, apresentou suas virtudes – espírito forte, vida sóbria, habilidades 

de infantaria e postura em público – mas destacou os vícios que o 

distanciavam da imagem de um optĭmus princeps (16, 1-21). 

Para Amiano Marcelino, os monarcas que governaram o Império 

Romano neste período motivaram os vícios da corte, a ganância do exército, a 

rede de intrigas, a ociosidade da plebe, a desonra da casa senatorial e não 

cultivaram as quatro virtudes essenciais a um bom monarca. O cronista 

associou aos valores da aristocracia romana, a grandeza do Império governado 

por reis justos.  

De acordo com as funções que desempenharam na corte, na burocracia 

e no exército, os autores cujos discursos analisamos, estavam vinculados à 

aristocracia senatorial. É importante lembrar que a capacidade do Senado 

interferir na nomeação do imperador e a necessidade de legitimar o nome 

escolhido começaram a dar sinais de fragilidade com a ascensão de Maximino 

ao trono (235 d.C.). Ele foi elevado à dignidade imperial pela tropa, 

reconhecido pelo Senado e abriu a possibilidade de homens não oriundos da 

elite senatorial ocuparem o mais alto posto na estrutura política romana – foi o 

primeiro dos humiliores a alcançar tal feito. Quando Caro ocupou o trono em 

282, sem a legitimação do Senado e sem se dirigir à capital do Império, ficou 

evidente a perda das prerrogativas desse conselho.  

O interesse dessa elite pela autoridade imperial, conforme Machado 

(1998, p. 72-89), é o interesse comum a toda elite pela forma como o poder é 

exercido. Os discursos de Aurélio, Eutrópio e Amiano buscam reforçar um 
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modelo de imperador que apresenta uma conduta pró-senatorial, que se 

identifica com a aristocracia e com os seus anseios. O rex tyrannus é a antítese 

desse modelo, é o rei que usurpa a libertas senatoria. Os cronistas falam de 

um lugar bem definido, o lugar da elite que pretendia manter-se na direção do 

Império no século IV d. C, mas se sentia ameaçada pela Basileia. Tomando 

como referência as representações dos monarcas aqui trabalhadas, a premissa 

para qualificar o tirano não era a linhagem, a educação ou mesmo a forma de 

ascensão ao trono, mas a relação que o monarca construía com a elite dirigente 

do Império. 
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Abstract: Reflections on the nature of monarchical power and the ideal sovereign are 

recurrent among the intellectuals of the ancient world. The Greeks and the Latins wrote 

about the virtues indispensable to the king, the unacceptable vices and the dangers of 
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despotism. By means of written texts that were preserved, it is possible to know only 

partially the political theories, the principles that in different historical circumstances of the 

ancient world legitimated the power of royalty, its necessity and sacralization. With this 

presentation, we aim to present the literary tradition about the optĭmus princeps and discuss 

the paradigm of the unjust tyrant in the 4
th

 century chronicles in Ancient Rome. 

 

Keywords: Optĭmus princeps. Unjust tyrant. Rome. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O DE UNITATE 

INTELLECTUS, DE TOMÁS DE AQUINO 
 

Marco Aurélio Oliveira da Silva
1
  

 

Resumo: Em 1270, Tomás de Aquino publica o opúsculo “De Unitate Intellectus contra 

Averroistas”, no qual delineia sua crítica à doutrina do Monopsiquismo, então em voga na 

Universidade de Paris. Esta teoria defendia que não poderia haver intelectos distintos para 

cada ser humano, o que, por conseguinte, contrariava a crença cristã no livre arbítrio. O 

maior defensor desta doutrina em Paris foi Siger de Brabante, contra quem Aquino se opõe 

enfaticamente. O presente artigo apresenta a crítica de Tomás ao monopsiquismo sob a 

perspectiva da rejeição da doutrina da Dupla Verdade. 

Palavras-chave: Tomás de Aquino;  Dupla Verdade;  Intelecto 

  

O objetivo central do livro De unitate intellectus contra Averroistas é 

uma crítica à interpretação da separabilidade do intelecto humano, atribuído 

por Tomás a Averróis e aos Averróistas. Para o Aquinate, seguindo a 

interpretação aristotélica, o intelecto é a parte da alma humana responsável 

pelo conhecimento e pela vontade. É o que nos distingue dos demais animais. 

Contudo, no aristotelismo, a noção de intelecto não se confunde com a noção 

de alma. Esta é o princípio que explica por que algumas substâncias possuem 

movimentos que excedem o mero movimento natural de queda e ascensão dos 

elementos. É, portanto, o que explica a geração, o crescimento e a nutrição de 

todos os seres vivos, e a sensação, a apetição e locomoção de todos os animais 

perfeitos.  

No caso do ser humano, há a superveniência da intelecção, que é 

movimento em um sentido análogo, pois não trata de atividades exercidas por 
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determinados órgãos do corpo vivo. Ora, se o intelecto humano não é a 

operação (o ato) de nenhum órgão corpóreo, qual é a sua relação com o 

composto de corpo e alma? 

O averroísmo deu uma resposta sui generis ao sugerir que o intelecto 

não é uma potência da alma humana, como a geração, a apetição, a 

locomoção, etc., mas uma substância separada e independente de cada 

indivíduo humano. À primeira vista, poderia parecer apenas uma repetição do 

platonismo, ao defender um dualismo de corpo e intelecto. Contudo, é mais 

do que isso: para o Averroísmo, não haveria uma pluralidade de intelectos 

humanos, mas apenas um intelecto, separado de cada alma humana, que 

possui uma relação de motor e movido com cada processo cognitivo de cada 

homem particular. 

A doutrina averroísta da unidade do intelecto, também conhecida por 

monopsiquismo, não seria consistente com esta solução hilemórfica clássica 

para explicar a unidade substancial de um ser humano. Pois, embora não 

postulasse um dualismo de tipo platônico, a doutrina averroísta defendia a 

existência numérica de apenas um intelecto, separado da matéria e de todas as 

almas humanas, embora mantivesse com o funcionamento sensitivo das almas 

humanas um modo especial de relacionamento.  

A tese da unidade do intelecto não ficou restrita à Península Ibérica. 

Esta tese, na visão de Tomás, impulsionada pelas letras de Averróis na 

Córdoba muçulmana do século XII, adentrou os muros da Universidade de 

Paris, centro intelectual da Escolástica Medieval Católica, quando da 

redescoberta das obras de Aristóteles no século XIII. Grande defensor desta 

doutrina na Faculdade de Artes da Universidade de Paris foi Siger de 

Brabante (ca.1240/1282). Embora não cite seu nome ao longo do texto, o que 

era comum à época ao se discutir com contemporâneos, a referência de 

Tomás é claramente ao seu colega de Universidade, já que Aquino lecionava 

na Faculdade de Teologia da mesma instituição. Neste sentido, embora seja 
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contra Averróis, o texto é mais fortemente contra os seus defensores latinos, 

uma vez que a defesa de um intelecto separado ataca um princípio 

fundamental da Teologia Cristã, que é a retribuição futura, post mortem, por 

meio de prêmio ou punição. 

Neste sentido, com o fim de afastar a recepção latina desta tese, Tomás 

empreende ao longo do livro uma exegese de Aristóteles, particularmente nos 

dois últimos livros do De Anima, na análise de textos que dão margem a este 

tipo de interpretação. E, em seguida, faz uma análise doxográfica de 

intérpretes peripatéticos, como Alexandre (séc II/ séc. III) e Temístio (±317-

388), e dos intérpretes árabes, como Avicena (980-1037) e Algazel (1053-

1111). Tomás pretende demonstrar que a doutrina da unidade do intelecto é 

uma perversão do texto introduzida por Averróis. 

Admitir a unidade do intelecto averroísta implica que, com a corrupção 

dos vários seres humanos, não haverá vários intelectos separados 

correspondentes, mas apenas um único intelecto separado e distinto de cada 

uma das almas humanas. E, como já assinalado, isto contraria a crença cristã 

na necessidade de retribuição individualizada post mortem de recompensas e 

prêmios. Neste ponto, é necessário fazer uma observação. Siger de Brabante, 

o averroísta latino colega de Tomás, era também cristão e defensor dos 

dogmas católicos, e estaria também ciente das dificuldades que a sua posição 

causava às crenças cristãs. E, como todo filósofo medieval, se colocava na 

posição de avaliar como conciliar o que é provado pela razão com o que é 

revelado pela fé. Neste sentido, vemos surgir a doutrina conhecida como 

Dupla Verdade, que propugnava que uma mesma proposição (“há um único 

intelecto”, por exemplo) pode ser verdadeira para a Filosofia e falsa para a 

Teologia. Ou seja, ele admitia que uma mesma proposição poderia ter dois 

valores de verdade a depender da ciência em questão. 

Por este motivo, pode-se compreender o tom indignado do texto de 

Tomás, pois não tratava apenas da interpretação de uma frase de Aristóteles 
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(de que o intelecto é separado), nem mesmo de sua implicação negativa para a 

Teologia Cristã, pois, afinal, havia muitas teses filosóficas com implicações 

igualmente desagradáveis para um teólogo cristão. A indignação de Tomás 

volta-se contra a doutrina da Dupla Verdade, que, a meu ver, ele toma como 

um modo oblíquo de se desconsiderar as proposições cridas em função da 

revelação e da tradição cristã. Portanto, faz-se mister compreender qual é a 

relação entre Filosofia e Teologia para Tomás de Aquino. 

*** 

Ora, partindo desta discussão tratada no De Unitate Intellectus contra 

Averróistas, como distinguir o filosófico do teológico? Esta é uma questão 

que não está restrita ao mencionado opúsculo, mas que pode ser observada ao 

longo da obra de Tomás. 

Em primeiro lugar, a distinção fundamental entre Filosofia e Teologia 

encontra-se no conceito de Autoridade. Quem crê, por exemplo, na 

transubstanciação da hóstia consagrada em Corpo de Cristo não o faz baseado 

em alguma demonstração científica ou filosófica, mas em última instância na 

confiança em alguém que transmitiu esta crença: em um sacerdote, no Papa, 

na Igreja, nos Evangelhos e assim por diante. Ou seja, aquilo que se crê como 

verdade de fé não é naturalmente acessível pela Razão, mas necessita de uma 

autoridade que tenha revelado uma tal verdade – a verdade revelada. 

A verdade acessada naturalmente pela Razão humana, em 

contrapartida, rejeita o princípio de autoridade, uma vez que busca derivar 

conclusões por passos finitos a partir de proposições indemonstráveis – 

aceitas por evidentes por todos. 

Contudo, a própria relação entre Teologia e Filosofia, entre Fé e Razão, 

era motivo de grande debate filosófico à época, como na referida doutrina da 

dupla verdade atribuída a Averróis. 

Na época de Tomás, a distinção entre Fé e Razão, entre Filosofia e 

Teologia, não era ponto pacífico por conta da influência desta doutrina da 
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dupla verdade. A questão central era o que fazer quando uma proposição 

objeto de Fé entrava em contradição com uma proposição demonstrada 

racionalmente. Tomás é um crítico feroz desta visão e isto se manifesta já no 

modo como articula ambas verdades – a natural e a revelada – ao longo, por 

exemplo, da Suma Teológica.
2
 

A Teologia, ou Doutrina Sagrada, é tomada por Tomás de Aquino 

como uma ciência, embora proceda da verdade revelada. Neste sentido, 

Tomás explicita o caráter científico da Doutrina Sagrada, postulando a 

existência de dois tipos de ciência: as que procedem de proposições evidentes 

e as que procedem de proposições demonstradas por outra ciência, a qual lhe 

será uma ciência superior. Como exemplo do primeiro tipo, o autor toma as 

ciências matemáticas, a geometria e a aritmética. A razão é a seguinte: o 

objeto destas ciências, figuras e números é obtido por um simples ato mental 

de abstração a partir dos dados sensoriais para se conceber algo como, por 

exemplo, quadrado ou circular, ou para se conceber quantidades discretas 

como 2, 3, 4, etc. Ou seja, não são necessárias outras ciências que me 

forneçam o conceito do que é quadrado ou do que é o número 2, a ciência 

matemática já basta para este fim.  

Como exemplo do segundo tipo o autor considera a ciência da 

perspectiva, cujo conhecimento pressupõe o conhecimento das ciências 

matemáticas anteriores. Neste sentido, a geometria é uma ciência superior em 

relação à perspectiva. Não cabe à perspectiva a demonstração do teorema de 

Pitágoras, mas à geometria; no entanto, isto não impede que a perspectiva 

pressuponha a relação interna entre os triângulos retângulos.  

Raciocínio similar propõe Tomás de Aquino para defender o caráter 

científico da teologia. Embora esta pressuponha algumas verdades (como a 

perspectiva pressupõe o teorema demonstrado pela geometria), estas verdades 

deverão ser estabelecidas por outra ciência superior.  

                                                           
2
 Cf. TOMÁS DE AQUINO, ST, Iª pars, q. 1, a.2, co. 
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Esta ciência superior à Doutrina Sagrada é denominada ciência de Deus 

e dos bem-aventurados – que é o próprio conhecimento que Deus tem de si e 

da criação. Ora, assumindo a verdade dos artigos de Fé, segue-se que o 

conhecimento que Deus (e dos bem-aventurados, ou seja, anjos e seres 

humanos no estado de glória celeste) tem destes artigos não pode ser por Fé, 

mas através de um conhecimento de fato. Deus tem um conhecimento de si 

como trino e uno, e este conhecimento é pressuposto pela Doutrina Sagrada, 

ou seja, não é provado pela ciência inferior porque isto cabe à ciência 

superior. 

Contudo, embora a Doutrina Sagrada pressuponha certos postulados 

que para o intelecto humano são artigos de fé, estes são os pressupostos dos 

quais serão derivadas outras conclusões, o que permite a avaliação racional, 

mesmo admitindo-se um núcleo inquestionável baseado no princípio de 

autoridade. 

Portanto, partindo da noção de subalternação entre as ciências, Tomas 

de Aquino conclui que a Doutrina Sagrada é uma ciência, conquanto inferior 

à Ciência de Deus e dos Bem-aventurados, assim como, por analogia, a 

Perspectiva é inferior à Geometria – ou seja, a ciência inferior assume como 

postulado aqui o que é demonstrado pela ciência superior. 

Ora, isto torna claro por que Tomás de Aquino rejeita a dupla verdade, 

pois seria um modo de se descartar a Fé, admitindo-se apenas o conhecimento 

pela Razão. Isto não facilita as coisas para Tomás enquanto defensor de uma 

determinada religião, muito ao contrário, pois terá um duplo trabalho: 

primeiro o de crer na verdade revelada, depois o de procurar argumentos para 

justifica a possibilidade de sua crença. Digo “justificar a possibilidade da 

crença” e não simplesmente “justificar a crença”. Pois no último caso temos a 

definição clássica de conhecimento, crença verdadeira justificada – e este não 

pode ser confundido com a fé – que é uma crença para a qual não há 

justificativa racional. 
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Por exemplo, se alguém prova que é impossível algum dogma de fé, 

como a Trindade, então, o cristão ver-se-ia impossibilitado de admitir tal 

crença, uma vez que contra o conhecimento não há fé. Contudo, mesmo não 

sendo possível provar uma tal crença, se o Filósofo cristão provar que é 

possível que algo possua ao mesmo tempo uma natureza e três pessoas, então, 

da prova da possibilidade de um artigo de fé, segue-se a liberdade para se crer 

neste mesmo artigo de fé. Então, o objetivo do crente neste caso não é 

convencer o descrente, mas antes provar que uma tal crença é digna de ser 

artigo de fé. Ou seja, só há possibilidade da fé onde não há certeza. 

Neste sentido, o opúsculo De unitate intellectus se articula com toda a 

obra do Doutor Angélico, uma vez que aplica a um problema determinado – a 

admissão de potências intelectivas distintas para cada ser humano – a 

consideração racional sem a admissão de dupla verdade, a qual é contrária ao 

modelo hierárquico entre ciências sensíveis e Doutrina Sagrada (Teologia no 

sentido religioso) tal qual pensada pelo Aquinate. 

*** 

No que concerne à natureza da alma humana, Tomás de Aquino vê-se 

entre duas posições a serem rejeitadas. De um lado, a doutrina averroísta. De 

outro lado, o platonismo, oriundo de Plotino (204-270 d.C.) e de Gregório de 

Nyssa (335-394 d.C), cuja doutrina propugnava a alma como um motor do 

corpo e, portanto, distinta deste. Mas, neste caso, não se chegava ao extremo 

de defender uma unidade numérica para o intelecto humano. 

Portanto, contra Averróis, Tomás nega que o intelecto seja uma 

substância separada da alma, e defende que o intelecto é uma parte separada 

da alma, ou seja, uma potência da alma que não corresponde ao ato de 

nenhum órgão corporal, em outras palavras, que não corresponde à operação 

de nenhuma parte do corpo humano. Mas, por ser uma parte potencial 

separada, sem corresponder a algum órgão, não se segue que o intelecto seja 

uma substância separada da alma, independente desta. Ou seja, Tomás 
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defende a unidade substancial de corpo e alma, e o intelecto será uma parte da 

alma, como as demais potencialidades, a vegetativa, a sensitiva, etc.
3
 

O problema maior para a posição de Tomás é explicar por que o 

intelecto é incorruptível e é a forma de um corpo corruptível? Neste sentido, 

as várias posições sobre o problema da unidade substancial do ser humano 

gravitam em torno deste problema, ora propondo uma alma substancialmente 

distinta do corpo, como no platonismo, ora propondo uma unidade substancial 

do corpo e alma, mas afastando o intelecto desta composição, como no 

monopsiquismo averroísta. 

Contudo, esta discussão tem uma razão textual oriunda do De Anima de 

Aristóteles, quando este afirma que "Só é separado o que verdadeiramente é, e 

só isso é imortal e perpétuo" (430a22-23 apud TOMÁS DE AQUINO, 1999, 

p. 76-77). Trata-se da explicação de por que o intelecto é a única forma de 

algo material que não se corrompe com a corrupção da substância da qual é 

parte. E isto se aplica a toda a parte intelectiva, ou seja, tanto o intelecto 

agente quanto o intelecto possível, que são independentes da matéria. 

Daí, Tomás considera que Averróis perverteu a filosofia peripatética ao 

defender o monopsiquismo, pois considera que o Intelecto Possível não pode 

ser uma realidade separada dos seres humanos. Então, Aquino dá uma 

especial ênfase para o argumento de Aristóteles no De Anima: "A alma é, em 

sentido primordial, aquilo pelo qual vivemos e pensamos, portanto é uma 

certa noção e forma" (414a12-14 apud TOMÁS DE AQUINO, 1999, p. 100-

101). Ou seja, como é pela alma que vivemos, entendemos e pensamos, então 

ela é a nossa forma. Pois somos definidos pelo fato de pensarmos. Ora, só 

quem entende pode perguntar pelo intelecto, portanto é evidente que 

entendemos. Neste sentido, para agir é necessário estar em ato, logo para 

entender é necessário possuir em ato um intelecto. Como a forma é o que dá o 

                                                           
3
 Do ponto de vista do comentário a Aristóteles, que estava no cerne da questão, Tomás de Aquino interpreta 

(1999, p.55-56) o De Anima II como tomando o intelecto como uma parte da alma humana. 
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ato ao composto, logo o intelecto é a forma do composto humano de corpo e 

alma que nós somos.
4
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Abstract: Thomas Aquinas published his treatise on De Unitate Intellectus contra 

Averroistas in 1270. In this work, his main goal was his criticism to the theory of the unity 
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of the intellect, at the time a central matter of discussion in Paris University. The central 

point of the theory was the defense of a single intellect to all humankind, which contradicts 

the Cristian theory of free choice. The most famous defendant of the Averroes doctrine in 

Paris was Siger of Brabant, against who Aquinas opposed himself emphatically. This paper 

aims to present Aquinas' criticism to the doctrine of the unity of the intellect in connection 

with his rejection to the doctrine of the Double Truth. 

 

Keywords: Thomas Aquinas, Double Truth, Intellect 
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AS INTERPRETAÇÕES SOBRE A “REFORMA 

MONÁSTICA” E A PROPOSTA REFORMADORA 

DE PEDRO ABELARDO 

 

Rafael Bosch
1
 

 

Resumo: Esse texto baseia-se em uma das discussões presentes em nosso projeto de 

mestrado, orientado por Néri de Barros Almeida e coordenado por Rossana Pinheiro. 

Nele, buscamos discutir as relações entre Pedro Abelardo e o monaquismo. Para a 

presente comunicação, pretendemos nos focar na utilização do termo “Reforma 

Gregoriana”, suas interpretações, usos e a possibilidades de utilizá-lo para análise caso 

de Abelardo. 

Palavras-chave: Pedro Abelardo; Reforma Gregoriana; Monasticismo; Historiografia 

 

Algumas interpretações da Reforma 

  O termo mais comum que encontramos para definir as 

transformações no universo religioso e político dos séculos X ao XII é, 

justamente, o de “Reforma Gregoriana”. Esse termo se tornou popular a 

partir da cunhagem de Augustin Fliche, no início do século XX. Para ele, a 

Reforma Gregoriana seria um movimento de regulação da vida social entre 

o século XI e o início do XII, que pretendia promover a moralização dos 

leigos e do clero através de reformas encabeçadas pelo papa. Esse 

movimento de purificação foi atribuído ao descontentamento da submissão 

das igrejas aos potentados, já que a imoralidade advinha, em sua lógica, da 

“anarquia feudal” (BOVO, 2012, p.51). 

                                                           
1
 À época da apresentação desse texto, graduando em História pela Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, mestrando em História Cultural pelo 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. E-mail: mr.rafaelbosch@gmail.com. 
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  De maneira geral, Fliche acreditou que a Reforma teria sido um 

movimento uniformemente dirigido, que tinha ascendência monástica e 

descendência papal (Idem, p. 56), no qual as iniciativas reformadoras do 

clero secular empunhavam a bandeira da purificação moral, da liberdade e 

do disciplinamento monástico (Idem, p.53). Mais do que isso, seria possível 

distinguir três fases bem definidas nesse processo de reforma. A primeira 

fase é tida como pré-reformadora, caracterizada por tentativas isoladas de 

combate ao nicolaísmo e à simonia. A segunda fase é caracterizada pelo 

protagonismo de Gregório VII frente ao papado, culminando em sua 

centralização. Por fim, a terceira fase seria pós-Gregoriana, caracterizada 

pelo legado da obra deste papa. Um dos pontos altos na esquematização de 

Fliche seria a querela das investiduras, ocorrida durante a segunda fase da 

Reforma. Nesse sentido, trata-se de uma interpretação que valoriza o papel 

da instituição papal, em especial de Gregório VII, fomentando a 

cristalização da ideia de centralismo político em face à “anarquia” e 

“violência feudal” (Idem, loc cit.). 

 Muitos historiadores se utilizaram, às vezes a partir de perspectivas 

distintas, da do conceito de Reforma Gregoriana proposta por Fliche para 

explicar as transformações religiosas do período. Marc Bloch, por exemplo, 

sustentou que a reforma foi fruto de um despertar religioso que acabou por 

estabelecer os padres à frente dos crentes. Já Jacques Verger alegou que a 

Reforma teve seu início na espiritualidade do clero e na revalorização do 

seu papel pastoral, e teria acabado com a centralização eclesiástica, 

“exaltando sem medidas o poder pontifical” de modo a se tornar uma 

espécie de poder absoluto de essência divina (VERGER, 2001, p.26-28). 

Seja qual for a interpretação adotada, em nenhuma delas o ambiente 
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monástico passa incólume por essas transformações. Aliás, alguns autores 

sustentam que ocorreram mais sensivelmente nesse meio e nele tiverem seu 

início (ROCHA, 1996, p.56-57).  

É inegável que é crescente a influência exercida sobre a sociedade 

pela espiritualidade monástica a partir do século X (VAUCHEZ, 1995, 

p.34). No entanto, a historiografia se posiciona de maneira distinta quanto a 

este período e quanto às consequências das transformações no mundo 

monástico. Por exemplo, temos “crise” como chave interpretativa. Alguns 

autores sustentam que a desordem das invasões normandas teria feito dos 

monges chefes polivalentes, pois agregavam em si o poder religioso, 

político, econômico e social. Produziu-se, assim, uma confusão de poderes 

na pessoa do monge o que, como consequência, teria levado a uma 

regressão da espiritualidade e da prática religiosa. “Assim sendo, eles não 

podiam ser olhados como modelos de vida cristã [...]. Donde, a necessidade 

urgente da reforma dos mosteiros”.
2
 Em um mesmo sentido, Vauchez 

afirmou que a dissolução do império carolíngio e a consequente decadência 

da ordem sacerdotal teriam afetado, sobremaneira, o mundo dos monges 

(Idem, p. 33). Já Le Goff sustenta que não houve uma crise monacal no 

período, muito pelo contrário. Segundo ele, o século XII se configura como 

o auge inconteste da regra beneditina.
3
 

   De modo geral, e sem me aprofundar muito em suas particularidades, 

quando não consideram uma clara liderança central para o movimento 

                                                           
2 

Aqui é interessante notar que Zeferino Rocha, para sustentar sua argumentação, cita uma passagem obra 

Civilização do Ocidente Medieval em que Jacques Le Goff postula a ideia de monges polivalentes. No 

entanto, ao contrário do que Rocha afirma, essa polivalência e decorrente “regressão da prática religiosa” 

teria ocorrido nas invasões do século V e não nas invasões do século VIII. Para mais, conferir ROCHA, 

Zeferino. Op cit., pp. 57-58 e LE GOFF, Jacques. Civilização do Ocidente Medieval. São Paulo, Edusc, 

2005, p. 40-42. 
3
 Portanto, a imprecisão acima mencionada de Zeferino Rocha deturpa completamente a tese postulada 

por Le Goff.  Cf.  LE GOFF, Jacques. Op cit., pp.84-86. 
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reformador, essas interpretações, muitas vezes etapistas, supõem a 

existência de um plano único que o guiava e que foi seguido sem nenhuma 

oposição. Baseiam-se em textos dos tidos como reformadores, onde se 

defende austeridade de vida, a admiração pela reclusão, pelo silêncio e pelo 

trabalho manual (CONSTABLE, 1996, p. 111). Nesses textos, ainda há, 

também, referência à liberdade espiritual, solidão e pobreza, integridade, 

retidão, perfeição, pureza, simplicidade e seguimento da regra; imitação da 

humanidade de Cristo, da vida apostólica, da igreja primitiva; e a busca 

pelo exílio e peregrinação. Nenhum aspecto consciente foi mais importante 

do que o desejo de imitar a Cristo e a vida do evangelho. Este se constituiu 

na primeira e mais importante regra, da qual derivavam todas as outras 

(Idem, p. 153). Assim, a amizade e o amor tornavam-se essenciais. Era 

imperativa a renúncia da materialidade do mundo, de modo que a única 

propriedade individual permitida era a dos pecados. Por fim, desejava-se 

apaixonadamente a recuperação de uma pureza perdida (Idem, p.140-150). 

 

O caso de Pedro Abelardo 

Sendo assim, perguntamo-nos se é possível pensar Pedro Abelardo 

como um reformador. Explicamos a questão. Nascido em seio aristocrático 

em 1079 na Bretanha, dedicou sua vida aos estudos do trivium (gramática, 

retórica e lógica), especialmente à filosofia e à lógica. Logo se tornou uma 

sumidade no meio e em pouco tempo conquistou o mais almejado de seus 

objetivos, a cátedra da escola de Paris, um dos centros mais brilhantes da 

cultura ocidental (LE GOFF, 2010, p.44). Após uma dramática, e muito 

conhecida, história de amor com Heloísa, acabou sendo castrado. Por tal, 
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com vergonha de sua situação, e não por uma inclinação espiritual, adentra 

ao claustro monástico. 

 Nesse ambiente, Abelardo teve uma carreira que nos parece 

interessante. Em Saint-Denis, mosteiro que o recebeu, buscou reformar os 

costumes dos monges e do próprio abade, pois, segundo nos conta, viviam 

em concubinato e vendiam cargos. Por conta disso, tornou-se odioso e a 

convivência insustentável (GILSON, 2007, p. 99). Chegou a ser eleito 

abade em Gildas-Ruys, uma abadia afastada na Bretanha, onde a história se 

repetiu. Deste modo, o que poderia ser bom acabou se tornando desastroso. 

Os monges dessa abadia, segundo Abelardo, eram bárbaros, ladrões e 

também praticantes do concubinato. Ao tentar buscar uma vida mais 

conforme às escrituras, foi tido como um inimigo declarado dos monges, o 

que levou a mais de uma tentativa de assassinato. 

De maneira geral, parece-nos que Abelardo pode ser considerado 

como um reformador, mas algumas questões são patentes. Em suas obras, 

sempre há uma preocupação com o modelo de vida mais conforme ao 

cristianismo primitivo. No entanto, baseia-se também na filosofia pagã. O 

próprio título de sua obra de teologia moral muito nos revela nesse sentido. 

Intitulado Scito te ipsum ou Ethica, possui uma referência à filosofia pagã. 

D. E. Luscombe afirma que o termo “ethica”, no século XII, se referia 

diretamente à moralidade pagã (LUSCOMBE, 1979, p. XXXI). De maneira 

mais explícita, “scito te ipsum” nada mais é que a inscrição do oráculo 

délfico,
4
 o princípio da interioridade socrática (Idem). 

No entanto, tais referências não permanecem apenas no título. Esta 

obra baseia-se, fundamentalmente, a partir dos conceitos de vícios e 

                                                           
4
 O termo significa “Conhece-te a ti mesmo”. 
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virtudes, um vocabulário moral pagão (Idem, p. XV). Segundo Luscombe, 

Abelardo, ao definir a virtude como uma qualidade natural adquirida pelo 

homem através de seu esforço, acabou por se distanciar dos teólogos do 

período, sendo o primeiro a trazer as temáticas da moral pagã à teologia 

(Idem, p. XXV). De maneira geral, cabe ressaltar que a referência ao 

pensamento e aos modelos pagãos não se limita apenas ao seu Scito te 

ipsum. Em sua correspondência com Heloísa é um tema recorrente (Cf. 

GILSON, 2007;  LUSCOMBE, 1979) e em Dialogus inter Philosophum, 

Iuadeum et Christianum é um dos temas principais (Cf. LUSCOMBE, 

1979).  

É importante ressaltar que essa influência não passou despercebida, 

principalmente no que diz respeito aos seus perseguidores. São Bernardo, 

em carta endereçada a Inocêncio II, afirmou que Abelardo, ao tentar 

cristianizar Platão, acabou se paganizando e, por tal, é temerário.
5
 

 Por outro lado, mas em uma perspectiva semelhante, retomemos a 

referencia à interioridade socrática. É exatamente essa característica, a 

interioridade, que define, em grande medida, a obra de Abelardo. Este 

estabelece o primado da intenção sobre a ação, é a intenção o cerne de todo 

o pensamento moral do teólogo, a ação quase não possui valor algum em 

comparação a esta. 

Segundo Marie-Dominique Chenu, a linha abelardiana de 

pensamento estabeleceu à contrição um papel central, reduzindo, dessa 

maneira, o papel da absolvição e ameaçando o poder das chaves (CHENU, 

2006, p.19-28), que, segundo Abelardo, apenas residia nos apóstolos 

                                                           
5
 BERNARDO. Errores de Pedro Abelardo (carta de San Bernardo al Papa Inocencio II). In: 

ABELARDO, Pedro. Conócete a ti mismo. Tradução de Pedro. R. Santidrián. Madrid: Tecnos, 1990, 

p.133. 
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(ABELARDO, 1990, p.104). O homem deixava, então, de se redimir 

apenas pela absolvição dada exclusivamente por um eclesiástico para se 

redimir pela intenção. Isso se deu, pois, para Abelardo, o pecado residiria 

no consentimento ao mal e não na ação em si. Nesse sentido, a ignorância 

ou o conhecimento em relação ao ato ganhava grande importância no 

julgamento deste. Assim, ao impulsionar o foco para a intenção do ato, 

Abelardo foi um dos precursores de um processo de interiorização da vida 

espiritual, que, segundo Georges Duby, seria melhor observado no meio 

monástico (DUBY, 2009, p.533). Já para Jacques Le Goff, Abelardo teria 

sido um grande catalizador para mudanças no pensamento cristão como um 

todo, de modo que  

 

toda a vida espiritual e moral é daí em diante [das ideias de Aberlado] 

dirigida para a busca da intenção, para a pesquisa do voluntário e do 

involuntário, o acto consciente e o acto por ignorância. A noção de 

responsabilidade pessoal fica consideravelmente acrescida e 

enriquecida. A caça ao pecado inscreve-se “numa interiorização e uma 

personalização” da vida moral que reclama novas práticas 

penitenciais. (LE GOFF, 1993, p.256)  
 

  Embora seu pensamento tenha mudado a forma de se lidar com as 

ações humanas, Abelardo sofreu muita resistência. Lembremos da sua 

árdua trajetória como monge, bem como sua excomunhão por conta de seus 

posicionamentos. Tudo isso nos permite dizer, com certa segurança, que 

seu caso foge à regra daquela determinada pelas categorias de “Reforma 

Gregoriana” e “Reforma Monástica”. 

 

Uma possível saída 
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   Desse modo, pode-se fazer a questão novamente. É realmente 

possível pensar Abelardo como um reformador? Se sim, de que modo? 

Parece-nos que a melhor maneira de o fazer é partir de Giles Constable. 

Esse autor propõe uma visão distinta da Reforma. Em primeiro lugar, 

defende que dividir em fases bem distintas esse período reformador é uma 

generalização grosseira, visto que essas fases propostas se sobrepõem umas 

às outras. Ademais, não se pode pensar a partir da chave “crise”, na medida 

em que esse termo quase nunca aparece na documentação – e quando 

aparece, é dotado de um sentido diferente do nosso – e também pelo fato 

de, no período, haver um considerável crescimento de casas monásticas. 

  De maneira geral, Constable defende a hipótese de que a reforma não 

foi uniforme e que não tenha sofrido resistência (CONSTABLE, 1996, p. 

50), mas sim que houve uma pluralidade de propostas reformadoras, 

distintas entre si (Idem, p.111). De modo que essas propostas foram 

ecléticas e seus líderes selecionaram na tradição monástica elementos que 

ornavam com a sua visão da natureza da vida religiosa (Idem, p. 146). 

Embora essas propostas compartilhassem de muitos aspectos em comum, 

havia uma heterogeneidade de posicionamentos, o que possibilitou o 

surgimento de embates por conta das opções tomadas.  

Portanto, a partir desse referencial, parece-nos plenamente cabível 

pensar em Abelardo como um reformador. No entanto, é interessante notar 

esse aspecto de sua vida quase nunca é estudado. O que nos permite fazer 

algumas reflexões. 

 

Conclusão 
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Termos como “Reforma Gregoriana” são anacrônicos. Anacrônicos 

na medida em que não foram utilizados no período a que são referidos. 

Tratam-se de conceitos formados e definidos posteriormente para jogar luz 

a uma realidade histórica que nos é distante. Se nos atermos aos termos 

empregados por Reinhart Koselleck, são “categorias históricas”. Em outras 

palavras, são criações dos historiadores para servir como um instrumento 

heurístico para a produção do conhecimento histórico (KOSELLECK, 

2006, p.305). Embora sejam criações – dificilmente acharemos “Reforma 

Gregoriana” em um texto reformador do século XII –, estão dotados de 

concretude na medida em que possuem fundamentação que podem ser 

comprovadas nas fontes. Assim, a semelhança entre as propostas torna 

possível pensar em apenas uma reforma, a Gregoriana. 

Apesar de serem instrumentos necessários, seus usos exigem 

cuidados.  Deve-se distinguir categorias históricas de conceitos utilizados 

no período referente. Roger Chartier, em 1998, aponta que, desde os anos 

80, o tema do questionamento desta distinção, “a própria condição de um 

discurso científico sobre o mundo social”, surge à tona nos debates 

historiográficos (CHARTIER, 2002, p.9). Nesse sentido, parece-nos que tal 

distinção torna-se tênue ou, muitas vezes, inexistente quando lidamos com 

“Reforma Gregoriana”.  

 O exemplo que nos é mais caro são os estudos em história sobre 

Abelardo. Desde a década de 30, Gilson já alertava sobre a importância 

para o estudo das relações entre Abelardo e o monaquismo (GILSON, 

2007, p. 170 n.). Na década de 70, o alerta é feito novamente, mas dessa 

vez por David Luscombe. Salientando que os principais pontos que foram 

esquecidos pelos estudiosos são a relação entre um ideal monástico e a vida 
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dos filósofos antigos, a crítica de Abelardo aos monges e, por fim, a 

questão da obediência às dependências monásticas (LUSCOME, 1975, p. 

271-276). Como buscamos demonstrar, trata-se, de fato, de algo importante 

a ser feito. No entanto, parece-nos que tal não é feito justamente por se 

tratar de um caso que não se enquadra numa chave interpretativa de 

Reforma Gregoriana. 

À guisa de conclusão, acreditamos que os historiadores devem lutar 

– ou ao menos estarem atentos – para que as categorias históricas não se 

naturalizem. Pois de fundamentais instrumentos de análise, tornam-se fonte 

de incompreensão do saber histórico. Nessa comunicação, mais do que 

apresentar resultados concretos de uma pesquisa, buscamos propor uma 

metodologia de análise. Assim, partimos de Hannah Arendt, e acreditamos 

que grandes esquemas interpretativos, muitas vezes, obliteram a 

imprevisibilidade humana, produzem a ruína do particular (ARENDT, 

2005, p. 115-116). Os grandes modelos de análise da operação 

historiográfica são necessários, pois fornecem um processo de pesquisa e 

uma inteligibilidade da História, mas não são completamente verdadeiros 

(DE CERTEAU, p. 159). Nesse sentido, a história só é história na medida 

em que não consente nem no absoluto, nem na singularidade (RICOEUR 

apud LE GOFF, 1997, p. 159). O historiador não pode se eximir de suas 

categorias históricas, no entanto, não pode também buscar adequar a 

realidade à elas. Elas são e devem ser utilizadas como instrumentos para 

compreensão do conhecimento histórico. 
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project, supervised by Neri de Barros Almeida and co-supervised by Rossana Pinheiro. 

In it, we aim to discuss the relationship between Peter Abelard and monasticism. For 

this communication, we intend to focus on the use of the term "Gregorian Reform", its 

interpretations, uses and the possibility of its use on analyzing Abelard's case. 
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“DAS LENDAS PARA OS CONSOLES”: A (RE)PRODUÇÃO DAS 

REPRESENTAÇÕES DO CAVALEIRO MEDIEVAL EM JOGOS 

ELETRÔNICOS. 

 

Robson Freitas Cerqueira da Paixão
1
 

 

Resumo: A reprodução de estereótipos históricos mostra-se como um fenômeno frequente na 

sociedade. Assim como os outros meios de comunicação, tais como a mídia televisiva, o 

cinema e a literatura, etc. alguns jogos eletrônicos, notadamente os jogos de interpretação de 

personagens (RPGs), tendem a se apropriar de estereótipos criados sobre a Idade Média. 

Contudo, ao contrário dos exemplos midiáticos citados, a inserção dos jogos eletrônicos num 

quadro de análise historiográfica dá-se de forma lenta. Tendo encontrado poucas referências 

de interpretações propriamente historiográficas para tal, pretendo discutir esta ausência, 

destacando algumas razões para isso, e, paralelamente, propor também a inserção dos jogos 

eletrônicos no campo de análise da História, como dinâmica temporal e como saber científico, 

sem deixar de exemplificar seus usos e possibilidades com uma pesquisa em desenvolvimento 

e financiada pelo PIBIC/UFBA, orientado pelo Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima. Para isso, 

além da Idade Média, o foco deste texto também recairá em uma variável de análise 

específica: as representações do cavaleiro medieval. Para tal, debruçar-me-ei inicialmente 

sobre dois jogos. São eles: Castlevania – Lament of Innocence (Konami, 2003) e The Legend 

of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo, 1998). 

 

Palavras-Chave: Idade Média; Cavalaria; Representação; Jogos Eletrônicos. 

 

Europa, 1094 d.C. A noite era densa. As árvores, soturnas, lançavam 

sombras disformes no chão à medida que recebiam a luz da lua. Esta, cheia e 

imponente, mostrava-se rubra como sangue. Podia-se ver um castelo ao fundo 

da floresta. O som das grevas de um cavaleiro era estridente em virtude do 

choque com o solo. Corria um jovem cavaleiro, determinado e desarmado, em 

direção ao castelo. Sua esposa fora sequestrada e informantes tinham lhe dito 

que tinha sido levada à fortificação que tentava alcançar. Morcegos voavam sem 

                                                 
1
 Graduando em História pela Universidade Federal da Bahia e Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC-UFBa), 

sob a orientação do Prof. Marcelo Pereira Lima. Versões anteriores deste texto foram apresentadas nos seguintes 

eventos: III Encontro de São Lázaro, no dia 11/12/2012 e no I Encontro Nacional Vivarium: olhares sobre a 

Antiguidade e o Medievo, no dia 01/10/2013. Agradeço com grande carinho àqueles que me ajudaram nesta 

jornada: Lêda Paraguassu, Lara Gomes, Thiago Souza de Jesus, Júlio Sandes, Gleyka Teles, Daniel Vital, Lucas 

Vieira, Stephanie Nereu, Gustavo Camargo, Sávio Roz, Rodolfo Cajaíba e Daniel dos Santos; e aos professores 

Marcelo Pereira Lima, Edilece Souza Couto, Dênis Renan Corrêa e Daniele Gallindo Silva por terem visto 

possibilidade onde normalmente ver-se-ia nada. Muito obrigado a todas e todos. 
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direção, em virtude do barulho. Ele não tinha ideia de como seria o resgate, ou 

as dificuldades que surgiriam pelo caminho. Mas iria resgatá-la. 

Notadamente, nossa sociedade adotou tais tipos de narrativas como forma 

de entretenimento. Romances e poemas, encontrados em ambiente virtual, ou 

editados na forma de livros, bem como filmes recorrem a esta temática 

embebida de maiores ou menores níveis desejados de “retorno” ao medievo. 

Contudo, apesar de fazer referências a tais obras, a narrativa que fiz não 

pertence a nenhum destes suportes. Ela diz respeito ao jogo eletrônico.  

Algumas empresas especializadas na produção desses jogos, pelo menos 

nos últimos 20 ou 25 anos, tomaram tais temáticas para si e seguem no uso delas 

para encabeçar as narrativas de seus jogos e/ou continuam fazendo inúmeras 

referências a este mundo idealizado. Analisando os games nesse sentido, 

encontro uma série de estereótipos que circulam sobre o medievo e que 

terminam por reforçar determinados anacronismos e preconceitos sobre esse 

período no âmbito do senso comum. É comum, portanto, perceber variadas 

referências a este “medievo”, tais como presença recorrente de edificações, 

armamentos, etc. Contudo, mesmo na ausência destes exemplos citados, um 

estereótipo ainda se faz recorrente: “o cavaleiro”. Ou, melhor dizendo, a 

constante presença de representações dos cavaleiros supostamente medievais 

nestes jogos.  

Visando melhor perceber esta presença do cavaleiro nos jogos, traremos 

inicialmente um breve panorama de como os jogos eletrônicos são tratados pela 

academia; após isso, faremos uma breve análise do cavaleiro e da cavalaria 

como elementos históricos, e operaremos a comparação à luz do aparato 

conceitual da chamada História Cultural – mais especificamente as noções 

ligadas a Representação e Imaginário. Por fim, objetivamos conjecturar razões 

para a persistência deste estereótipo. Para tal, iremos nos debruçar sobre dois 
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jogos: Castlevania Lamment of Innocence (2003, Konami) e The Legend of 

Zelda: Ocarina of Time (1998, Nintendo). 

 

A academia e os games 

Com quase meio século de existência dos jogos eletrônicos, como a 

academia se porta diante disso? Detendo-nos em informações ligadas ao 

território nacional, é visível certo interesse das faculdades de educação, 

especialmente no que tange às possibilidades de utilizações pedagógicas de 

jogos eletrônicos com foco na dinâmica das relações de ensino-aprendizagem. 

Uma possibilidade soteropolitana de interface entre games e história foi 

feita pela equipe da professora Drª Lynn Alves, lotada no departamento de 

Educação da Universidade do Estado da Bahia. Com o nome de “Tríade – 

Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, o game é ambientado na revolução 

francesa e teve a participação de historiadores no seu processo de construção, 

visando dotar a ambientação e as personagens de verossimilhança com o período 

histórico escolhido, e fazer do game um agente facilitador do aprendizado. Em 

adição, artigos foram desenvolvidos sobre o processo de produção do Tríade.
2
 

Verificando uma revisão bibliográfica mais aprofundada, constatamos que 

outros campos desenvolveram trabalhos ligados ao estudo dos jogos eletrônicos. 

Alguns trabalhos, sem localização acadêmica específica, apresentam e/ou 

abordam alguns aspectos dos jogos eletrônicos em relação a seus usuários, 

mostrando que, por exemplo, há diversos impactos provocados nos jogadores 

pelos games.
3
 Durante o uso dos jogos, várias capacidades dos gamers seriam 

                                                 
2
 Ver, por exemplo: BEATRIZ, Isa; MARTINS, Jodeilson. O papel do Historiador na construção das 

narrativas para Jogos Eletrônicos [s.d., s.l., s.n.]; BEATRIZ, Isa; MARTINS, Jodeilson e ALVES, Lynn. A 

crescente presença da Narrativa nos Jogos Eletrônicos. [s.d., s.l., s.n.] 
3
 Entre variados artigos, podemos citar: VERDU, Remedios Martinez. Videojuegos, Cultura y Jovenes. In: 

Comunicación y Xuventude. [s.d., s.l., s.n.]; MUÑOZ, Yupanqui J. Por que ter Jogos Eletrônicos em sala de 

aula? In: ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópólis, 2009; LEÓN 

JARIEGO, Rodrigo. Los adolescentes y los videojuegos [s.d., s.l., s.n.]; ALVES, Lynn. Relações entre os jogos 
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utilizadas e aprimoradas, como concentração, raciocínio lógico, velocidade de 

resposta e níveis variados de aprendizado seriam perceptíveis. Mas as escolas 

não estariam preparadas para lidar com este tipo de tecnologia.4 

 Um outro grupo de artigos, por assim dizer, trabalha buscando entender 

a complexidade na qual os games estão inseridos. É interessante notar que parte 

destes artigos explora as possibilidades dos games enquanto suportes de 

narrativas, bem como as problemáticas envolvidas nisso.
5
 Estes textos se 

mostram essencialmente caros a esta pesquisa em desenvolvimento, já que 

partem do pressuposto que determinados tipos de jogos possuem narrativas a se 

desenvolverem com o desenrolar do jogo. Como diz Emmanoel Ferreira:  

 

Muitos desses jogos contam com um conteúdo textual que se assemelha ao 

de grandes obras literárias, com descrições detalhadas de seus personagens 

principais, suas histórias passadas, além de inúmeros diálogos. Entre outras 

finalidades, este conteúdo narrativo tem por objetivo ampliar a imersão do 

jogador no ambiente virtual do jogo, fazendo com que ele se sinta  “na pele” 

do próprio protagonista da história.
6 

 

 Entretanto, como já dito, há um silêncio em relação a possíveis 

abordagens/questionamentos dos games por parte dos estudos históricos. Entre 

outros aspectos, as motivações diversas perpassam por certa dificuldade e 

desconhecimento das academias de história para lidar com esta fonte. Em 

primeiro lugar, é necessário dizer que a bibliografia, mesmo com alguma 

                                                                                                                                                         
digitais e aprendizagem: delineando percurso. In: Educação, Formação & Tecnologias; v.1(2); p. 3-10, nov. de 

2008. Disponível em <http://eft.educom.pt>. Acesso em junho de 2014. 
4 

Ver: MUÑOZ, Yupanqui J. Por que ter Jogos Eletrônicos em sala de aula? ENPEC – Encontro Nacional de 

Pesquisa em Educação em Ciências. Florianópólis, 2009. 
5 

Exemplos: DE ABREU, Andre. Videogames – um Bem ou um Mal? Um breve panorama da influência dos 

jogos eletrônicos na cultura individual e coletiva. São Paulo, 2003 [s.l., s.n.]; FERREIRA, Emmanoel M. 

Games Narrativos – Dos Adventures aos MMORPGs. [s.d., s.l., s.n.]; DE FALCO, Alessandra. Jogos 

Eletrônicos – do real ao virtual e vice-versa. I Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação – 

construindo novas trilhas, GT2 – Jogos Eletrônicos e Narrativas. UNEB, Salvador – Bahia, outubro/2005; 

FARIA, Monica Lima de. A visualidade dos jogos virtuais como fomentadoras de um imaginário 

tecnológico. [s.d., s.l., s.n.]; DE FALCO, Alessandra. Jogos Eletrônicos – do real ao virtual e vice-versa [s.d., 

s.l., s.n.]. 
6
  FERREIRA, Emmanoel M. Games Narrativos – Dos Adventures aos MMORPGs. [s.d., s.l., s.n.] pg. 2. 

http://eft.educom.pt/
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produção de artigos, é escassa devido à conjuntura cronológica na qual os jogos 

eletrônicos se inserem, pois ela é muito recente. Por exemplo, dos dois jogos 

analisados neste artigo, um foi lançado em 1998 e outro em 2003. 

Além disto, essa escassez decorre da falta de espaço que poderia ser 

cedido a novos objetos e questionamentos. Percebo, assim, a construção de 

temas-chave dentro da academia, que variam de acordo com as especificidades 

de cada local, e que, em última instância, vê as temáticas que destoam desses 

“polos” com desconfiança, desprezo e/ou indiferença, já que o que difere do 

“padrão” não é dotado de legitimidade dentro do ambiente acadêmico.  

 Em adição, há certa recalcitrância no uso e estudo das novas 

tecnologias contemporâneas. Este mergulho raso que fazemos nelas/com elas, 

normalmente utilitário (coleta de fontes, auxiliar para revisão bibliográfica e 

afins), pode impedir tentativas de aproximação com o nosso passado 

recentíssimo. 

 À escassa bibliografia somam-se os aspectos que envolvem os jogos 

eletrônicos, que mostram com solidez posições que defendemos nesta pesquisa: 

1º – A crescente relevância dos jogos eletrônicos é notória. Constitui-se um 

mercado que movimenta bilhões por ano, com orçamentos que ultrapassam 

facilmente a indústria do cinema, e com um mercado cada vez mais competitivo 

e exigente;
7
 2º – Os jogos eletrônicos, além dos elementos narrativos, 

incorporam, em variados níveis, conhecimentos históricos e/ou narrativas de 

                                                 
7 

 Nota especial para o recém-lançado Grand Theft Auto V, (também conhecido como GTA) que acumulou um 

lucro de UR$ 1 Bilhão nos três primeiros dias de venda, e que teve um orçamento oscilando na casa de um 

quarto de bilhão de dólares. E também para o jogo Call of Duty: Ghosts que arrecadou a mesma quantia em um 

dia (apesar de o valor ter sido alcançado em vendas ao varejo, e não diretamente ao consumidor como foi o caso 

do GTA V).  Conferir “GTA V: Rockstar gastou 270 milhões a produzi-lo, em três dias encaixou mil 

milhões”. 2013, Pt Jornal. Disponível em <http://www.ptjornal.com/2013092318344/geral/tecnologia-

ciencia/gta-v-rockstar-gastou-270-milhoes-a-produzi-lo-em-tres-dias-encaixou-mil-milhoes.html>. Acesso em 

março de 2014. Conferir também BRASILIENSE, Rodrigo. “Call of Duty: Ghosts bate GTA V e fatura 1 

bilhão de dólares em um dia”. 2013, Abril. Disponível em 

<http://info.abril.com.br/games/noticias/2013/11/call-of-duty-ghots-bate-gta-v-e-fatura-1-bilhao-de-dolares-em-

um-dia.shtml>. Acesso em março de 2014. 

http://www.ptjornal.com/2013092318344/geral/tecnologia-ciencia/gta-v-rockstar-gastou-270-milhoes-a-produzi-lo-em-tres-dias-encaixou-mil-milhoes.html
http://www.ptjornal.com/2013092318344/geral/tecnologia-ciencia/gta-v-rockstar-gastou-270-milhoes-a-produzi-lo-em-tres-dias-encaixou-mil-milhoes.html
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cunho histórico. Apenas para exemplificar, temos a série Call of Duty, que, em 

seu início, deteve-se às duas guerras mundiais; temos ainda a série Age of 

Empires, que evidencia linhas interpretativas sobre a história geral, além de 

incorporar os considerados grandes marcos históricos, entre muitos outros jogos; 

e finalmente 3º – como demonstra Juan Alcázar, além das grandes guerras, um 

dos períodos históricos mais revisitados e (re)trabalhados é a Idade Média.
8
 

Assim sendo, essa produção de forma nenhuma pode ser vista como 

desprovida de interesses e atua também como construtora de interesses. Além 

disso, os games podem espelhar e/ou (re)apresentar problemáticas sociais, 

culturais, políticas. Logo, eles podem constituir uma nova porta de entrada para 

reflexões, interpretações e representações do nosso passado recente ou não, bem 

como do nosso presente e nossas questões. 

 

Alguns aspectos teórico-metodológicos 

Como já dito, estes games, bem como outros materiais culturais (destaque 

para a literatura e o cinema), tendem a fazer certos “retornos ao medievo”. 

Entretanto, este é um medievo que faz parte de conjuntos de conhecimentos que 

circulam sobre o senso comum sobre a época. Mitos como, por exemplo, o da 

“Idade das Trevas”, ou que cavaleiros seriam sempre bondosos e justos – 

tratando os que não procedessem de tal forma como indignos do título e/ou 

similares – circulam e (re)criam uma certa Idade Média idealizada. Estes 

conjuntos de conhecimentos relacionados ao medievo, que circulam pelo senso 

comum, sendo verificáveis ou não, é o que define, em resumo, a noção de 

medievalidade.  

Faz-se necessário comentar que os conjuntos de visões tenderam a variar 

                                                 
8
 ALCÁZAR, Juan Francisco Jiménez. Videogames and the Middle Ages, Imago Tempo, Medium Aevum III p. 

311-365, 2009.  
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de acordo com o período histórico, bem como as apropriações dessas visões e o 

suporte sobre o qual esta medievalidade seria aplicada, como mostra Alcázar no 

caso específico dos games: 

 

Com a premissa de que um game tem que ser atrativo e divertido, a 

qualidade do conteúdo medieval deve ser balanceada pelo aspecto do lazer, 

o qual favorecerá o valor do produto e os resultados que os jogadores 

poderão obter usando eles [os jogos].
9 

 

Assim sendo, pensamos que é mais adequado o uso desta noção no plural 

– medievalidades – e especificar qual medievalidade ou quais medievalidades 

foram ou estão sendo usadas. Um exemplo prático do que seria uma 

medievalidade: na chamada Idade Moderna, a Idade Média tornou-se alvo de 

pesadas críticas, resultando na criação da ideia mítica de ter se tratado de uma 

“Idade das Trevas”. Trevas estas relacionadas à falta de difusão de conhecimento 

crítico e hegemonia da Igreja Católica Apostólica Romana, que acabou se 

tornando malvista por alguns setores sociais na Idade Moderna. Obviamente, 

vários elementos contrários a este argumento foram varridos para a obscuridade, 

com o intuito de menosprezar a Idade Média enquanto período de construção de 

saberes e conhecimentos.
10

 

Um game agrega em si diferentes mídias e técnicas de produção cuja falta 

de familiaridade nos impede de fazer um estudo completo e aprofundado. Assim 

sendo, fizemos uma seleção prévia de qual conteúdo seria analisado, tentando 

não perder de vista que é o conjunto de variadas mídias e técnicas somadas com 

a programação que resultam num game. Pois, tal qual o cinema, temos que 

pensar que há uma construção das cenas que estão contidas no jogo. Músicas, 

                                                 
9 

“With the premise that a game has to be attractive and entertaining, the quality of the medieval content must be 

balanced by the leisure aspect, which will help to favour the value of the product and the results the players 

obtain from using it” (Grifo nosso). Idem, p. 365.  
10

 FRANCO JÚNIOR, Hilário. A idade média: nascimento do Ocidente. 2. ed. São Paulo, SP: Brasiliense, 

2001. Introdução. 
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ângulo de “câmera”, cores e suas tonalidades, roteiro, dublagem, estética das 

personagens e muitos outros elementos se somam ao fato extra: o controle da(s) 

personagem(ns) principal(is). Logo, a tão bem aclamada (e nem sempre 

utilizada) interdisciplinaridade invocada pela Escola dos Annales aqui é um 

pressuposto metodológico básico. 

Contudo, considerando que uma pesquisa implica em seleção – que 

implica em exclusão de outros elementos – e dado o objetivo de compreender a 

presença de representações dos cavaleiros medievais nestes jogos, selecionamos 

o elemento narrativo dos jogos elencados. Assim, novamente faz-se necessário 

notar que os recursos narrativos estão em franca ascensão nos games. São, 

atualmente, poucos os jogos, independentemente do seu estilo, que não fazem 

uso de narrativas próprias. Nestas construções narrativas é que nos foi 

possibilitado visualizar as características das personagens, bem como seu 

desenvolvimento durante o desenrolar dos jogos, e os elementos que nos 

forneceram subsídios para levantar determinadas hipóteses de pesquisa. 

As concepções advindas da semiótica peirceana ajudam a construir 

academicamente a questão. Entendendo – graças a Peirce – a narrativa eletrônica 

como um texto, é possível e, ao mesmo tempo problemático, o uso da noção de 

representação de Chartier, já que o conceito inicialmente foi desenvolvido para 

lidar com fontes escritas (livros, códices, etc.).  

Deixando claro: estamos entendendo representação inicialmente como 

“tanto substituição da coisa ou ser ausente, remetendo a outros sentidos, 

metaforicamente, e ser a evocação mimética daquilo que representa”, como 

lembra Sandra Jatahy Pesavento, em alinho com Chartier.
11

 Além disso, a 

                                                 
11 

Ver CHARTIER, Roger. “O mundo como representação”, in ______ À Beira da Falésia: A História entre 

incertezas e inquietude. Porto Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 2002. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. e 

PESAVENTO, Sandra Jatahy, História & literatura: uma velha-nova história. Nuevo Mundo Mundos Nuevos 

[En línea], Debates, Colocado online em 28/01/2006, consultado em 18/07/2013. URL: 
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própria Sandra Pesavento reelabora o conceito, entendendo representação como 

a base para a construção do conceito de imaginário, sendo este “sempre um 

sistema de representações sobre o mundo, que se coloca no lugar da realidade, 

sem com ela se confundir, mas tendo nela o seu referente”.
12

 

O que basicamente cria uma conexão básica: os “cavaleiros” dos jogos 

eletrônicos existem à sombra dos “factuais” - logo, como representação destes. 

Prestam reverência mimeticamente e lhes fazem presentes no mundo atual. 

Então, para entender como estes “cavaleiros virtuais” existem, é necessário que 

entendamos o locus de desenvolvimento da cavalaria, bem como o de suas 

primeiras idealizações: a Idade Média. 

 

A(s) Cavalaria(s) – O Cavaleiro 

 A cavalaria surgiu entre os séculos X e XI (XII para Jean Flori), devido, 

dentre outras razões, ao “boom” demográfico e agrícola do período, além da 

difusão de novas tecnologias de guerra.
13

 Anteriormente a este período, se 

fôssemos aplicar a expressão “cavalaria”, seria necessário usar a inicial 

minúscula obrigatoriamente, pois o termo só faria referência àqueles que 

combatem montados. A “origem” destes guerreiros também diverge muito do 

que entendemos como “cavaleiros” atualmente. Jean Flori indica, sem dúvidas 

ou provocações, que eram “as massas subordinadas que a abastecem, os milites 

comuns, e os que recrutam, armam, dirigem e empregam, a saber, os príncipes 

ou, em menor escala, os castelões”.
14

 Logo, temos grupos de camponeses que, 

                                                                                                                                                         
http://nuevomundo.revues.org/1560; DOI: 10.4000/nuevomundo.1560. 
12

 PESAVENTO, Sandra Jatahy, História & literatura: uma velha-nova história. Nuevo Mundo Mundos 

Nuevos [En línea], Debates. Disponível em http://nuevomundo.revues.org/1560; DOI: 

10.4000/nuevomundo.1560. Acesso em 18/07/2013. 
13

 FRANCO JÚNIOR, Hilário. “As estruturas demográficas” in ____. A idade média: nascimento do Ocidente. 

2. ed. rev. ampl. São Paulo, SP: Brasiliense, 2001. 
14

 FLORI, Jean. Cavalaria, in LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude. Dicionário temático do Ocidente 

medieval. 2.ed. São Paulo, SP: EDUSC: Imprensa Oficial, 2006, 2 v.,  p. 189. 
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devido aos laços de suserania e vassalagem, deveriam prestar o auxílio 

defensivo aos seus senhores, caso necessário fosse. Assim sendo, a conclusão é: 

a Cavalaria se nobilitou. Quem acaba argumentando melhor este processo é Jean 

Flori: 

[…]Os milites, auxiliares armados dos novos poderosos, ao mesmo tempo 

que escapam às exações, separam-se também da massa anônima dos 

trabalhadores da terra, de onde a maioria deles saiu. Rodeando a aristocracia 

a que servem de armas na mão, os cavaleiros tendem a dissolver-se nela pela 

combinação de costumes e mentalidades comuns, assim como pela elevação 

de sua condição socioeconômica, acelerada por alianças matrimoniais 

vantajosas. Sem se confundir ainda com a nobreza, que permanece questão 

de sangue, de nascimento, de linhagem, a cavalaria ganha em dignidade e 

logo compõe uma classe hereditária, que constituiu, por sua vez, uma 

aristocracia, na qual se entra por adubamento, rito cavalheiresco por 

excelência que se reserva cada vez mais apenas aos filhos de cavaleiro: só 

são armados cavaleiros os filhos de pai cavaleiro e de mãe nobre.
15 

 

  

 Todavia, o que era visto como costumeiro ou até mesmo necessário 

para a ética cavalheiresca – os combates, acúmulo de espólios de guerra, 

aventurar-se em busca de glórias ou vingar ofensas/perdas sofridas – passou a 

ser encarado de forma negativada por segmentos sociais que desejavam 

disciplinar estes homens de armas.  

 Segundo alguns clérigos, os combates, os espólios e correlatos eram 

nada menos que frequentes pilhérias e distribuição desmedida de violência. 

Neste sentido, setores eclesiásticos tentaram “domar” estes novos aristocratas ou 

pelo menos conduzir a “violência” que eles provocavam – que não era vista 

como tal para os bellatores – para outros alvos, como, por exemplo, os maus 

cristãos/inimigos internos e “o infiel”, no caso das cruzadas.  

 Tentativas foram feitas e chegaram-se aos termos da Paz de Deus e a 

Trégua de Deus, ambas limitadoras do comportamento dos cavaleiros. A Paz, 
                                                 
15

 Ibidem, p. 190. 
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“convidando” os cavaleiros a prestar juramento de não atacar, “extorquir” ou 

“roubar” quem não pode se defender, entrando neste rol: eclesiásticos, mulheres 

nobres não acompanhadas, camponeses e camponesas, pobres e desprotegidos 

em geral. A Trégua procurava limitar os eventos militares (guerras, exercícios de 

treino e competições) aos dias comuns, ficando salvaguardados os feriados 

santificados, datas solenes e o descanso semanal. 

 Este modelo de comportamento idealizado servia mais aos propósitos 

dos setores eclesiásticos que desejavam controlar os cavaleiros, do que servia 

aos cavaleiros – para estes últimos, implicou numa mudança de ética abrupta, e 

este era, no mínimo, muito complexo de ser atingido. Mas certos níveis de 

cristianização da cavalaria são sentidos como, por exemplo, o rito de sagração 

do escudeiro em cavaleiro passou a contar com a presença de clérigos, 

reforçando a sacralidade do ato e lembrando que, quando o escudeiro fosse 

investido em cavaleiro, sua espada deveria – pelo menos em tese – servir a 

Cristo. 

 Contudo, considerando a cavalaria enquanto um lugar social que se 

distingue dos outros na Idade Média, por ser aquele especializado no “warfare”, 

ou seja, no “fazer a guerra”, era possível esmaecer o fator “violência” de facto? 

Afinal, como mostra brevemente Tatyana Nunes Lemos, um dos idealizadores 

do comportamento do cavaleiro, Raimundo Llull, aprova/autoriza o uso das 

armas físicas por parte dos cavaleiros:  

Llull era partidário do uso das armas espirituais, ou seja, argumentos 

racionais em defesa da fé. Contudo, afirmava que se não fosse possível 

usar tais armas, quando não havia conhecimento de sua Arte, o uso das 

armas materiais deveria ser empregado (Grifo nosso).
16

 

                                                 
16 

LEMOS, Tatyana Nunes. O nobre e o “pobre” cavaleiro: duas perspectivas lulianas. Mirablia – Revista de 

História Antiga e Medieval n. 8. 2008. Disponível em 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8550>. Acesso em 25 jun. 2014. 
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Se tais proibições foram acatadas, não disponho de fontes para discutir essas 

possibilidades, mas podemos encará-las como possível ponto de partida para um 

dos elementos da visão idealizada presente nas fontes aqui estudadas a respeito 

dos cavaleiros medievais: o não ataque e a defesa das mulheres e desvalidos. E 

mesmo com este impulso a uma moralização, a cavalaria manteve certas rixas 

com o poder eclesiástico, como nos lembram Duby e Le Goff ao tratarem dos 

jogos e exercícios de simulações de batalhas.
17

 

 Além disso, é necessário destacar outro ponto de intercessão entre 

Igreja e Cavalaria, que acabou servindo para a constituição do que deveria ser o 

comportamento destes guerreiros: Século XI – Cruzadas. Os movimentos de 

controle da conduta cavalheiresca por parte de setores eclesiásticos acabaram 

por servir de base para a complexa questão da guerra cristã. Afinal, como um 

seguidor de Cristo poderia pegar em armas e guerrear – consequentemente 

trazendo a morte para seus adversários, quando as Escrituras dizem “Não 

matarás”?
18

 

 Mas, como demonstra Alain Demurger, há mais questões envolvidas no 

processo, mais complexas e que já eram levantadas desde o século III: 

A Igreja cristã primitiva rejeitava a violência e condenava a guerra. Não era 

uma posição de princípio, […], mas uma posição imposta pelo fato de que o 

Império Romano era pagão: podia o cristão, cidadão romano convocado 

pelo exército, prestar juramento a um imperador que se tomava por Deus? 

Soldados cristãos recusaram-se a fazê-lo e foram martirizados, sobretudo 

por ocasião da grande perseguição sob Dioclesiano (285-305). A conversão 

de Constantino em 312 e a imposição do cristianismo como religião do 

império em 395 obrigaram a igreja a se adaptar, os cristãos devendo daí para 

frente defender um império que defendia sua fé contra seus – e deles – 

                                                 
17 

DUBY, Georges. Guilherme Marechal, ou, O melhor cavaleiro do mundo. 2. ed. Rio de Janeiro: Graal, 

1988;  LE GOFF, Jacques. Heróis e maravilhas da Idade Média. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  
18

 Ex 20, 1-17, Dt 5:1-21, Mt 5:21 
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inimigos, os povos germânicos.
19 

 Seguindo o raciocínio de Demurger, é neste período que surgem as 

primeiras elaborações sobre a noção de “guerra justa”. O que seria? Elaborações 

advindas de diferentes pessoas foram feitas, mas que possuem argumentos muito 

semelhantes: “São ditas justas as guerras que vingam injustiças, quando um 

povo ou um Estado, a quem a guerra deve ser feita, deixou de punir os erros dos 

seus ou de restituir aquilo que foi saqueado em meio a essas injustiças”.
20

 

 Logo, é possível falar de certo sucesso dos teóricos/teólogos em 

incentivar a cavalaria a lugar contra “inimigos comuns”. Maus 

cavaleiros/salteadores/maus príncipes que usavam de seu poder em prol de sua 

cupidez e desejo de locupletar-se haveriam agora de ser combatidos em nome da 

guerra justa, pelos cavaleiros de Cristo. Mas, o que valia para os inimigos 

internos, valia para os inimigos externos? Aparentemente sim, e isso motivou 

Urbano II, em 1095, a conclamar as Cruzadas, fazendo/vivenciando uma mescla 

entre as ideologias de peregrinação/obra pia e guerra justa.  

 Obviamente, os cavaleiros foram convocados ao combate e partiram 

em 1096, sem muita demora. Se nos permitirem uma pequena ressalva, devemos 

dizer que esta Cruzada – a primeira – foi a única vencida pela Cristandade, mas 

falamos dela pelo fato de que sua vitória permitiu que pequenos grupos de 

cavaleiros se juntassem em prol de objetivos comuns, embora não unânimes: 

derrota do infiel e defesa dos peregrinos que se dirigiam à terra santa. Estes, 

diferentemente de seus “irmãos de armas”, com o tempo adotaram traços do 

“modo de vida eclesiástico”, por assim dizer.
21

  

 Mas, então, eram cavaleiros ou eram monges? Religiosos de tarefa 

                                                 
19

 DEMURGER, Alain. Os Cavaleiros de Cristo: Templários, Teutônicos, Hospitalários e outras Ordens 

Militares na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed; 2002, pag 20 
20

 Idem, Ibidem. 
21

 Idem. Ver capítulo 2 e 5. 
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militar ou militares de tarefa religiosa? É nesta encruzilhada de funções que se 

encontram as Ordens Militares. Mesmo dividindo opiniões, as Ordens Militares 

receberam apoio ideológico. Temos como exemplo o De Laude Novae Militiae, 

escrito por Bernardo de Claraval, em claro apoio aos Templários, exortando-os e 

distinguindo-os dos ditos maus cavaleiros. Eis um trecho: 

Ele de fato é um cavaleiro destemido, e seguro em qualquer parte, uma vez 

que sua alma está vestida com a armadura da fé assim como seu corpo está 

vestido com uma armadura de ferro. Uma vez que ele está bem protegido 

por ambos os tipos de armas, ele não teme demônio ou homem. Nem teme a 

morte, já que ele deseja morrer. Por quê deveria ele temer se vive ou morre, 

uma vez que para ele viver é Cristo e a morte é uma recompensa? Fielmente 

e livremente ele avançará em nome de Cristo, mas ele gostaria de ser 

dissolvido em Cristo: é a melhor coisa, obviamente. Então, avancem em 

segurança, cavaleiros, e expulsem os inimigos da cruz de Cristo com 

intenção destemida, certos de que nem a morte nem a vida podem separá-los 

do amor de Deus, o qual Jesus Cristo encarna; em cada momento de perigo, 

personifique em suas ações o princípio: 'Se nós vivemos ou se nós 

morremos, somos do Senhor.' Quão gloriosos são os vencedores que 

retornam da batalha! Quão abençoados são estes mártires que morreram em 

batalha! Alegrai-vos, bravo guerreiro, se você vive e conquista no Senhor;  

mas exulte e glorifique se morrer e unir-se com o Senhor. Vida pode ser 

frutífera e a vitória pode ser gloriosa; mas a morte sagrada é propriamente 

preferível à qualquer um, pois se 'são abençoados os que morrem no 

Senhor', não são eles muito mais assim dos que morrem em nome do 

Senhor?
22 

  

 Longe de embarcar no discurso ideológico de Bernardo de Claraval, é 

                                                 
22

  “He indeed is a fearless knight, and one secure from any quarter, since his soul is dressed in an armor of 

faith just as his body is dressed in an armor of steel. Since he is well protected by both kinds of arms, he fears 

neither the demon nor man. Nor is he afraid of death, since he longs to die. Why should he fear whether he 

lives or dies, since for him life is Christ and death is a reward? Faithfully and freely does he go forth on 

Christ's behalf, but he would rather be dissolved and be with Christ: such is the obviously better thing. So go 

forth in safety, knights, and drive out the enemies of the cross of Christ with fearless intention, certain that 

neither death nor life can separate you from God's love, which Jesus Christ embodies; in every moment of 

danger, fulfill through your own actions the principle: 'Whether we live or whether we die, we are the Lord's.' 

How glorious the victors returned from battle! How blessed those martyrs who died in battle! Rejoice, brave 

fighter, if you live and conquer in the Lord; but rather exult and glory, if you die and are joined to the Lord. 

Life can be fruitful and victory can be glorious; but sacred death is properly to be preferred to either, for if 

'they are blessed who die in the Lord,' are they not much more so who die on the Lord's behalf?”. Tradução 

livre. Apud LECLERCQ,  J.; ROCHAIS, H. M.(Eds)., Liber ad milites Templi de laude novae militiae, S. 

Bernardi Opera, v. 3 (Roma, 1963), 206-239. Tradução para o Inglês de David Carbon. Disponível em 

<http://faculty.smu.edu/bwheeler/chivalry/bernard.html>. Acesso em 30/03/2014. 

http://faculty.smu.edu/bwheeler/chivalry/bernard.html
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visível a expectativa que este monge criou sobre estes cavaleiros. Viver e morrer 

em prol da Cristandade, defendendo os peregrinos, bem como os lugares santos 

do Cristianismo – lembram muito da idealização primeira que foi feita pelos 

bispos que enunciaram os termos da Paz e Trégua de Deus. A mera possibilidade 

de um Cavaleiro de qualquer uma das ordens desviar-se do comportamento não 

é nem apresentada pelo texto do Abade de Claraval, sendo que os regimentos 

das ordens previam punições. 

 Mesmo entendendo que o discurso dele e as práticas dos templários 

fossem distantes uma das outras, eles podiam coexistir de forma contraditória e 

não necessariamente excludente. É necessário que se entenda que a fala 

exortativa do abade de Claraval idealizava a conduta dos cavaleiros templários 

de acordo com os ideais circulantes nos meios eclesiásticos – já citados 

anteriormente, e comentados acerca de sua dificuldade e complexidade de serem 

assumidos. Logo, tornando possível presumir que nem todos os membros das 

ordens assumiram atitudes/práticas que se alinham com tais idealizações. 

 Assim, creio que Jacques Le Goff destaca com exatidão aquilo que é 

uma das marcas sobre o estudo da cavalaria e a mola motriz desta pesquisa: 

“Pierre Bonnassie apontou de modo certeiro o problema do estudo da cavalaria 

medieval. Ele escreve: “No conceito de cavalaria, é bastante difícil distinguir a 

parte do mito e a parte da realidade”.
23

 

 

“O Cavaleiro Perfeito” 

 A cavalaria conseguiu impor sua imagem e imponência ao plano do 

imaginário com as narrativas de suas histórias de valor, honra, coragem, entre 

                                                 
23

 LE GOFF, Jacques. Heróis e maravilhas da Idade Média. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  
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outras virtudes, amalgamando partes do comportamento que era esperado dela, 

com o que eles esperavam deles mesmos.  

 Somando com certo destaque social que eles já possuíam e com a 

nobreza agregada ao estamento, isso tudo fez com que algumas narrativas destes 

e/ou sobre estes homens fossem protegidas contra a ação do tempo e 

posteriormente resgatadas na medida em que algum aspecto seu fosse julgado 

importante. Cavaleiros providos de maiores posses tendiam a solicitar a 

produção de uma Canção de Gesta em homenagem a si mesmo, tendendo 

enaltecer os próprios feitos e possivelmente aumentando em número e grau suas 

proezas. 

 Aqui, um dos melhores exemplos a serem citados é o de Guilherme, o 

Marechal. Reconhecido como “o melhor cavaleiro do mundo”, Guilherme saiu 

do anonimato cavalheiresco – era o quarto filho de pai nobre, logo não teve 

direito a herança, sendo mandado a outro cavaleiro para ser treinado – para 

servir a quatro reis, e assumir temporariamente a coroa da Inglaterra enquanto 

tutor de Henry III. E se seguirmos a canção feita em sua homenagem, tal sucesso 

deveu-se ao exercício incomparável das virtudes cavalheirescas, exemplificadas 

aqui por Georges Duby: 

Não possuía outra qualidade senão a de ter a fama de melhor cavaleiro do 

mundo – e aqueles que celebram as suas virtudes, falando por ele, 

retomando as suas próprias palavras, exprimindo aquilo de que ele próprio 

já estava convencido, nunca quiseram dizer outra coisa dele. É a excelência, 

e somente a ela, que se deve o fato de ter-se elevado tão alto. Graças àquele 

grande corpo incansável, potente, hábil nos exercícios cavaleiros, graças 

àquela mente aparentemente pequena demais para entravar o 

desenvolvimento natural de seu vigor físico com raciocínios supérfluos: 

poucos e curtos pensamentos, um apego teimoso, em sua força limitada, à 

ética grosseira dos guerreiros, cujos valores podem ser resumidos em três 

palavras: proeza, generosidade e lealdade. E sobretudo graças à sua 
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maravilhosa longevidade.
24 

  

 De qualquer sorte, é complexo pensar a esfera da idealização afastada 

da materialidade do cavaleiro medieval. Como já mostrado em pequenas doses, 

os movimentos de cristianização/disciplinarização cristã da cavalaria mostraram 

vias de comportamento que deveriam ser adotadas por estes homens de armas. E 

no caso de parte das idealizações sobre a cavalaria, esses padrões foram 

adotados na constituição do comportamento do miles Christi, também conhecido 

como o “Cavaleiro Perfeito”.  

 Logo, um amálgama: elementos da Paz e Trégua de Deus (não atacar, 

extorquir ou roubar quem não pode se defender, entrando neste rol: eclesiásticos, 

mulheres nobres não acompanhadas, camponeses e camponesas, pobres e 

desprotegidos em geral), honrar a palavra dada, senso de dever e fidelidade para 

com seu senhor, estoicismo perante a morte e o perigo, já que como São 

Bernardo alega, “Por quê deveria ele temer se vive ou morre, uma vez que para 

ele viver é Cristo e a morte é uma recompensa?”
25

 

 Em adição, temos também pessoas como Raimundo Lúlio (1232-1315) 

que, desejoso de preservar a ética cavalheiresca, escreve o Livro da ordem de 

Cavalaria (1275), indicando como um homem poderia ingressar à cavalaria, e – 

tão importante quanto – ser digno do título de cavaleiro. Neste, obviamente e 

inegavelmente, as virtudes ditas cavalheirescas são (re)lembradas e 

(re)afirmadas enquanto comportamento padrão daqueles que desejam ingressar 

na Cavalaria. Assim, analisando os escritos de Ramon Llull, Lellya Barbosa 

                                                 
24

 DUBY, Georges. Guilherme Marechal ou O melhor cavaleiro do mundo. 2. Ed. Rio de Janeiro: Graal, 

1988. 
25

 LECLERCQ, J.; ROCHAIS, H. M.(Eds)., Liber ad milites Templi de laude novae militiae, S. Bernardi 

Opera, v. 3 (Roma, 1963), 206-239. Tradução para o Inglês de David Carbon. Disponível em 

<http://faculty.smu.edu/bwheeler/chivalry/bernard.html>. Acesso em 30/03/2014. Tradução livre. 

http://faculty.smu.edu/bwheeler/chivalry/bernard.html
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afirma que 

Ao cavaleiro cabia também cumprir o seu ofício, do contrário estaria 

desrespeitando a vontade divina. Por isso, o cavaleiro deveria estar imbuído 

dos mais nobres ideais. Quais eram então esses valores que deveria 

apresentar? Fé, esperança, caridade, justiça, prudência, fortaleza, 

temperança. Essas são as virtudes que os cavaleiros deveriam conhecer e 

praticar. Além dessas, há outras que são apresentadas pelo beato: honra, 

lealdade, largueza e gentileza. Por meio da prática dessas virtudes, o 

cavaleiro desempenharia bem as suas funções.  

O combate aos vícios era necessário para que os cavaleiros fossem 

merecedores da honra terrestre e divina. Entre os vícios que deveriam ser 

evitados estavam: orgulho, avareza, mentira, deslealdade, preguiça, gula, 

perjúrio e luxúria (o mais abominável). Essa fama do cavaleiro virtuoso e 

consequentemente bom cristão era para servir de modelo à sociedade.
26 

  

 Então, o que esperar da contrapartida idealizada dos cavaleiros? A 

busca pela perfeição de caráter ou, no caso dos maus cavaleiros, a perversão das 

virtudes que ele deveria conservar. E estes textos – novelas de cavalaria, canções 

de gesta e outros – mais do que inspirar jovens a trilharem o caminho do 

cavaleiro, eram um código de conduta para eles. 

 Contribuindo para a elaboração de uma visão ideal da cavalaria, 

podemos contar também com os santos, principalmente São Jorge. Não se pode 

esquecer também do papel exercido pelas novelas de cavalaria que retratam as 

figuras mais presentes no nosso imaginário. Arthur, Percival, Carlos Magno, 

Rolando… Estes e muitos outros “heróis” medievais marcaram com os seus 

valores o imaginário sobre a cavalaria, contribuindo indiretamente para 

inculcação de valores criados originalmente pelos segmentos da Igreja que 

buscaram pacificar os cavaleiros. 

 Tomando como exemplo literário a “Demanda do Graal”, notamos a 

                                                 
26 

BARBOSA, Lellya Alves. Ramon Llull e sua proposta doutrinária em “O Livro da Ordem de Cavalaria”, A 

MARgem – Estudos, Uberlândia – MG, ano 1, n. 2, p. 74-8, jul./dez. 2008. 
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presença de elementos diretos e indiretos sobre a conduta cavalheiresca. Nesta 

aventura – conhecida por muitos apenas pela menção ao “Rei Arthur e Os 

Cavaleiros da Távola Redonda” – os cavaleiros da corte athuriana partem em 

busca do artefato conhecido como o Santo Graal, porém com uma premissa: 

apenas os bons cavaleiros poderiam chegar ao Graal. Mas o que seria o bom 

cavaleiro na Demanda? Tomando o exemplo de Galaaz (alguns podem conhecê-

lo por Galahad), Neila Matias de Souza delineia os contornos do que seria o 

miles Christi: 

 

 

 

 

GALAAZ 

LEALDADE 

FIDELIDADE 

CORAGEM 

FÉ 

COMPAIXÃO 

SANTIDADE  

VERDADE 

BONDADE 

MARTÍRIO 

HUMILDADE 

GRANDE HOMEM 

BEM-AVENTURADO 

SERVO DE DEUS 

VERDADEIRO 

CAVALEIRO 

SERVO DE DEUS 

ORAÇÃO 

JEJUM 

CONFISSÃO 

LINHAGEM BOA 

PRAZER 

ESPIRITUAL 

HONRA O CÓDIGO 

AMA OS 

COMPANHEIROS 

JUSTIÇA 

CARIDADE 

BOM CRISTÃO 

CARNE LIMPA 

Tabela extraída de: SOUZA, Neila Matias de. Modelando a cavalaria: uma análise da demanda do Santo Graal (século 

XIII). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

2011. p.147-148. Tabela adaptada pelo autor para otimização do espaço e propiciar melhor visualização. 

 Mesmo questionando seriamente a aplicabilidade destas virtudes, é 

necessário afirmar o óbvio: ser um cavaleiro era sinônimo de ser um bom cristão 

e é na confluência desses comportamentos que habita o “cavaleiro perfeito/miles 

Christi”. Também é nessa confluência que as idealizações sobre o cavaleiro/a 

cavalaria se deram – obviamente com adaptações para os diferentes momentos 

históricos. 

 Sem dúvida, as idealizações do cavaleiro não acabaram na Idade Média, 

apesar de toda a sua elaboração inicial ter se iniciado lá. Outros heróis com uma 
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ética semelhante atravessaram o (des)continuum temporal e chegaram a nós no 

século XXI... 

 

 

“Os Cavaleiros Virtuais” 

 Antes de iniciar propriamente este tópico, faz-se necessário lembrar 

algumas coisas: estamos trabalhando com jogos que se enquadram numa 

categorização de RPGs, também conhecidos como jogos de interpretação de 

personagens.  

 Apesar de estarmos valendo-nos da classificação emitida pelos próprios 

jogos, vale ressaltar que não há consenso se estes jogos eletrônicos podem ser 

chamados de RPGs ou não. A razão é: na sua acepção mais clássica, RPG refere-

se a um tipo de jogo que é necessariamente coletivo e focado no que podemos 

chamar de narrativa coletiva. Não há necessariamente um roteiro pré-definido, 

fazendo com que os jogadores, baseados em informações básicas, construam a 

trajetória de suas personagens e estes cooperem para a construção de uma 

narrativa na qual todas as personagens se insiram. 

 Nos videogames, este elemento de construção de uma narrativa coletiva 

não é sempre presente, podendo surgir em jogos como Phantasy Star Online ou 

Final Fantasy XI (que são RPGs de console que são jogados pela internet), ou 

dá lugar a jogos com características mais individuais, com personagens 

preestabelecidos, num contexto menos mutável – ambiente no qual os jogos 

selecionados se inserem. Em contrapartida, esses jogos buscam focar num 

aprofundamento da história pessoal de cada personagem e/ou enredo imersivo 

que dê conta das histórias de cada personagem inserido nele. 
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  E este é um elemento crucial neste artigo, pois é a partir da ênfase em 

determinados momentos dos jogos que comporemos nossas análises de base. 

Elas discutirão as cenas mais importantes para o enredo e as maneiras como as 

personagens selecionadas respondem a estes momentos. (Man)tendo isto em 

mente, como já falado, trabalharemos com três jogos, que serão melhor descritos 

nesta parte do artigo. 

 

 “O Lamento dos Inocentes” 

 Fazendo sua estreia em 1986, a franquia Castlevania (Do inglês: Castle 

– Castelo com Transilvânia; do japonês: 悪魔城ドラキュラ, Akumajō 

Dorakyura, lit. “Castelo Demoníaco do Drácula”), produzida pela Konami, é 

uma mostra de sobrevivência no mercado dos videogames, tendo lançado, em 

média, um jogo por ano desde seu lançamento. 

 Essa franquia, apesar de sua longevidade, apresentou poucas alterações 

de enredo.
27

 Basicamente, ele se resume a uma guerra “particular” entre uma 

família/clã intitulado 'Belmont' versus o “Senhor dos Vampiros”, o Conde 

Drácula. Segundo o enredo dos jogos, a cada cem anos Drácula reviveria para 

tentar destruir a humanidade, e os Belmonts seriam os únicos capazes de 

impedir tal fato. Contudo, partidários do conde descobriram formas de revivê-lo, 

descartando o século de espera e aterrorizando a espécie humana. 

 Vários elementos que podem ser atribuídos – graças à identificação das 

medievalidades – a uma estética medieval estão presentes na série: castelos, 

florestas e calabouços/masmorras – lugares normalmente associados ao foco de 

                                                 
27

 A alteração de enredo drástica deu-se em 2011, com o lançamento de “Castlevania: Lords of Shadow” sendo 

caracterizada como reboot, ou seja, foram aproveitados elementos de sucesso da franquia para recriar “do zero” 

o enredo do mesmo. 
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perigo e automaticamente de ação. E, como não poderia faltar – ou, pelo menos, 

é isso que está sendo posto em prova aqui – um heroísmo que lembra traços da 

cavalaria medieval… Assim sendo, dentre os mais de vinte jogos lançados para 

esta franquia, selecionamos um para análise: Castlevania – Lament of 

Innocence, lançado em 2003 para o console Playstation 2. 

 Temos neste jogo a figura de Leon Belmont. Este, ao retornar de uma 

campanha militar em idos de 1094 d.C, recebe a notícia de que sua esposa, Sara 

Trantoul, fora sequestrada e que um amigo e conselheiro de batalha – Mathias 

Cronqvist – havia desaparecido. Tentou, sem êxito, solicitar ajuda para o resgate 

de sua esposa. Após coletar informações sobre o paradeiro de Sara, Leon 

abandona seu título e terras e parte desarmado para o local onde sua esposa 

supostamente estaria: um castelo desconhecido, no meio de uma floresta. E, 

assim, o jogo começa, com Leon Belmont, correndo por essa floresta, buscando 

uma forma de chegar ao castelo. 

 Curiosa é a forma como o jogo caracteriza o período em que se passa o 

jogo, pois a série de jogos Castlevania também é conhecida por incorporar a 

nossa cronologia e situar jogos e acontecimentos relevantes para a série nela.
28

 

Eis uma tradução de parte do prólogo: 

Numa era há muito tempo atrás, enquanto as monarquias se enfraqueciam, 

senhores feudais locais se fortaleciam. Os primeiros cavaleiros 

simplesmente protegiam os domínios de seus lordes. Entretanto, com as 

reformas do século XI, os cavaleiros se tornaram protetores da paz. Eles 

valorizavam coragem e honra, lutando contra hereges e infiéis em nome de 

Deus.29 

                                                 
28

 Para mais detalhes e a linha do tempo completa ver <http://www.vgmuseum.com/mrp/cv-

por/bonusmaterial4.htm>, acessado em 08/07/2014 as 10:35 (apenas a título de esclarecimento, é feita uma 

referência ao ano de 1897. Este ano é o ano de lançamento do romance “Dracula”, de Bram Stocker que serviu 

de inspiração para criação da série de jogos). 
29

 Estamos usando aqui, scripts (diálogos transcritos) dos jogos em questão, como fontes, dada a impossibilidade 

tácita de trazer vídeos nos artigos. Tradução livre para: “In an era long past, as monarchies weakened, local 

feudal lords grew in power. The first knights simply protected their lords' domains. However, with the reforms of 

the late eleventh century, knights became protectors of the peace. They valued courage and honor, fighting 

http://www.vgmuseum.com/mrp/cv-por/bonusmaterial4.htm
http://www.vgmuseum.com/mrp/cv-por/bonusmaterial4.htm
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 Assim, o jogo já parte de uma premissa básica e estereotipada: os 

cavaleiros seriam os protetores da paz.
30

 Sem discussões! Se fosse cavaleiro, 

agirá enquanto tal. Interessante notar também que o período histórico usado pelo 

jogo “coincide” com o período que os medievalistas associam ao surgimento da 

cavalaria, embora não sem controvérsias. Há no trecho uma referência 

explicitada de como um cavaleiro deveria agir: “[…]os cavaleiros se tornaram 

protetores da paz. Eles valorizavam coragem e honra, lutando contra hereges e 

infiéis em nome de Deus”. Essas referências comportamentais estão alinhadas 

com os ideais de disciplinarização da cavalaria pensados pela Igreja, visto que 

elas resultaram em idealizações já comentadas, tais como as do Livro do Código 

da Cavalaria, ou a Demanda do Santo Graal. 

 O comportamento de Leon obviamente se encaixa neste padrão: como 

já dito, ele abandona seu próprio título em prol do resgate de sua noiva, já que 

não lhe fora permitido oficialmente desviar-se das campanhas. Suas virtudes 

também são explicitadas – proezas em combate e coragem não lhe faltam, como 

os trechos abaixo mostram: 

[…] 

RINALDO: Vampiros são amados pela noite, e essa floresta está trancada 

em escuridão eterna. Ele nunca foi derrotado. 

                                                                                                                                                         
heretics and heathens in God's name.” obtido em <http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=89902> e  

<http://www.castlevaniacrypt.com/games/loi/script.htm>, acessados em 06/04/2014 as 17:40. Grifo nosso. 
30

  Sobre o marco temporal do jogo aqui analisado, há uma dupla referência, mesmo que não intencional, devido 

ao fato do jogo se situar no século XI: A primeira e explicitada é o movimento cruzadista, no qual o protagonista 

faz parte. A segunda é à Reforma Gregoriana, que não é explicitada em nenhum momento do jogo, permitindo 

apenas entrevê-la quando o jogo alega que o comportamento dos cavaleiros mudou durante o século XI. 

Considerando a proficuidade do debate sobre a Reforma Gregoriana, decidimos por não nos imiscuir nele neste 

momento. Contudo, indicamos as seguintes referências: SILVA, Andréia Cristina Lopes Frasão da; LIMA, 

Marcelo Pereira. A Reforma Papal, A Continência e o Celibato Eclesiástico: Considerações sobre as práticas 

legislativas do pontificado de Inocêncio III (1198-1216). Texto publicado In: História: Questões e Debates. 

Instituições e poder no medievo, Curitiba: Programa de Pós-Graduação em História da UFPR / Editora da 

UFPR, (37), jul-dez 2002, p. 85-110. e SILVA, Andréia Cristina Lopes Frasão da; RUST, Leandro Duarte. A 

Reforma Gregoriana: trajetórias historiográficas de um conceito. Texto publicado In: História da 

Historiografia: Ouro Preto, nº 03 (set. 2009), págs.135-152. Disponível em 

<http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/62>, acessado em 08/07/2014, as 11:46. 

http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rlid=89902
http://www.castlevaniacrypt.com/games/loi/script.htm
http://www.historiadahistoriografia.com.br/revista/article/view/62
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LEON: Bem, isso pode ser, mas eu tenho que seguir em frente e 

enfrentá-lo. 
RINALDO: Ele… lhe tirou algo precioso? 

LEON: Sim… ele abduziu minha noiva. Como sabia disso? 

RINALDO: Esta é a forma como ele sempre começa o jogo. Você veio 

desarmado. Sua coragem me espanta. 
LEON: Eu tenho uma arma, só… não minha espada. Ela pertence à 

companhia, e eu deixei para trás quando desisti do meu título. 

RINALDO: Heh… honesto. 

LEON: Eu ouvi que muitos caçadores encontraram seu fim aqui. Se este for 

o caso, conseguir armas não será difícil. 

[…] 

RINALDO: Espere! Esqueci de te dizer uma coisa. A porta para a sala do 

trono é guardada por cinco monstros. 

LEON: Então eu preciso derrotá-los primeiro. 

RINALDO: Exato. Este, essencialmente, é o teste que você tem que 

passar para lutar com ele. 
[…] 

(Ao chegar a frente do castelo, a ponte levadiça começa a abaixar sozinha. 

Enquanto isso, Leon fala) 

LEON: Sara, espere por mim. Eu estou chegando para te salvar.
31

 

 

  Resistir, manter a fé, lutar por um objetivo justo, defender quem não 

pode se defender: inicialmente sua esposa. Posteriormente Leon saberá que 

Rinaldo também foi prejudicado por Walter, passando a lutar por ele também. 

                                                 
31

 Tradução livre para: […] RINALDO: Vampires are loved by the night, and this forest is locked in eternal 

darkness. He has never been defeated. 

 LEON: Well that may be so, but I must go ahead and face him. 

 RINALDO: Did he…take someone precious? 

 LEON: Yes…he abducted my betrothed. How did you know that? 

 RINALDO: It's what he always does when he starts the game. You came unarmed. Your courage 

astonishes me. 

 LEON: I do have a weapon, just…not my sword. That belongs to the company, and I left it behind 

when I gave up my title. 

 RINALDO: Heh…honest to a fault. 

 LEON: I heard that many hunters have met their end here. If that's the case, getting weapons shouldn't be 

hard. 

 […] 

 RINALDO: Wait a minute! I forgot to tell you something. The door to this throne room is guarded 

by five monsters. 

 LEON: So I will need to defeat them first. 

 RINALDO: That's right. That's essentially the test you must pass to fight him. 

[…] 

 Leon: Sara, wait for me. I'm coming to save you. 

 Idem Ibidem. Nota especial: Na última linha, descrevemos a cena entre parênteses, contudo, por 

alguma razão, esta cena que faz parte do jogo não se encontra em nenhum dos dois scripts citados anteriormente. 
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Assim, com a clara exceção da defesa da Igreja, os princípios da cavalaria são 

demonstrados nestes e em outros trechos do jogo, tornando nosso personagem, 

Leon, um cavaleiro com toda a propriedade. Passaremos para outra fonte. 

  

 “A Ocarina do Tempo” 

  Paralelamente ao lançamento da série Castlevania, outra série de jogos 

que viria a ser mundialmente conhecida também estreou em 1986, The Legend 

of Zelda (ゼルダの伝説, Zeruda no Densetsu, lit. “A Lenda de Zelda”) 

produzido pela Nintendo. Assim como o jogo descrito anteriormente, durante os 

mais de vinte anos da série, ela também conseguiu manter certa regularidade no 

lançamento de jogos. 

  Contudo, seu enredo enquanto série é um tanto quanto confuso, já que 

os jogos foram lançados sem uma linha cronológica específica. Apenas 

recentemente a empresa produtora preocupou-se em dar algum ordenamento e 

criar linhas de entendimento possíveis para os jogos da série.
32

 Mesmo assim, a 

premissa continua a mesma: toda vez que o reino fictício de Hyrule ficasse à 

beira de um colapso ou toda vez que uma relíquia sagrada conhecida como 

Triforce fosse ameaçada, um herói, brandindo a “Espada Mestra”, surgiria e 

salvaria o reino. E é neste sentido o jogo desta franquia vai ser analisado: The 

Legend of Zelda – Ocarina of Time, lançado em 1998 para o console Nintendo 

64.  

  E eis que o jogo mal começa e temos um monólogo por parte de uma 

das personagens, a Arvore Deku: 

Consegue sentir isso? 

O clima de mal descendo sobre este reino… 

                                                 
32

 Em 2011, homenageando os 25 anos do lançamento do primeiro jogo, a Nintendo (empresa produtora), criou 

o jogo “The Legend of Zelda: Skyward Sword” que tem detalhes importantes sobre a história do Reino de 

Hyrule e, o livro “Hyrule Historia”, que contém informações a respeito da sequência de acontecimentos do 

jogo/ ordenamento dos jogos dentro de linhas do tempo inteligíveis. 
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Forças malévolas, mesmo agora estão reunindo para atacar nossa terra de 

Hyrule… 

Por muito tempo, a Floresta Kokiri, a fonte da vida, permaneceu como uma 

barreira, impedindo forasteiros e mantendo a ordem do mundo…  

Mas… Diante deste poder tremendamente mau, mesmo o meu poder é como 

nada… 

Parece que o tempo chegou para o menino sem uma fada para começar 

a sua jornada…  

O jovem cujo destino é levar Hyrule ao caminho da justiça e da 

verdade… 
Navi… vá agora! Encontre o nosso jovem amigo e guiá-lo para mim… 

Eu não tenho muito tempo. Voe, Navi, voe! O destino da floresta, ou melhor, 

do mundo, depende de ti! 
33 

 

 De antemão já temos: forças do mal desejando atacar o reino de 

Hyrule; um locus específico servindo – mesmo sofrendo enfraquecimento – de 

barreira mágica para este mal; e o objeto específico de análise: um jovem cujo 

destino é guiar Hyrule para o caminho da verdade e da justiça. Este jovem 

chamado Link, no momento inicial do jogo, ou seja, logo após as falas 

mostradas, é um garoto que vive na Floresta Kokiri e que tem apenas sete anos. 

 Ele é acordado pela fada Navi e, logo após um pesadelo/sonho 

premonitório, tal fada o alerta que a já dita Arvore Deku o convocara por 

intermédio dela. Com o jogador já tendo assumido o comando do personagem e 

já tendo que executar algumas tarefas dentro do vilarejo (entre elas conseguir 

uma espada e um escudo), quando esses personagens se encontram, ocorre o 

                                                 
33

 Tradução livre para: “Dost thou sense it? 

 The climate of evil descending upon this realm... 

 Malevolent forces even now are mustering to attack our land of Hyrule... 

 For so long, the Kokiri Forest, the source of life, has stood as a barrier, 

 deterring outsiders and maintaining the order of the world... 

 But...before this tremendous evil power, even my power is as nothing... 

 It seems the time has come for the boy without a fairy to begin his journey... 

 The youth whose destiny it is to lead Hyrule to the path of justice and truth... 

 Navi...go now! Find our young friend and guide him to me... 

 I do not have much time left. Fly, Navi, fly! The fate of the forest, nay, the world, depends upon thee!” 

Script do jogo The Legend of Zelda – Ocarina of Time. 

David Butler. The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Quote FAQ. 2001. Disponível em 

<http://www.gamefaqs.com/n64/197771-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time/faqs/11321>. Acesso em 

06/04/2014. Grifos nossos. 

http://www.gamefaqs.com/n64/197771-the-legend-of-zelda-ocarina-of-time/faqs/11321
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seguinte: 

[…] 

Oh… Navi… 

Tu retornaste... 

Link ... 

Bem-vindo ... 

Ouça com atenção o que eu, a Árvore Deku, estou prestes a dizer-te ... 

Teu sono estas luas passadas deve ter sido agitado e cheio de pesadelos ... 

Como os servos do mal ganhando força, um clima vil espalha-se na terra e 

provoca pesadelos para aqueles sensíveis a ela... 

Em verdade, tu sentiste... 

Link... 

Chegou a hora de testar a tua coragem... 
Eu fui amaldiçoado... 

Eu preciso de você para quebrar a maldição com tua sabedoria e 

coragem. 

Tu tens coragem suficiente para realizar essa tarefa? 
34 

 

 Relacionando o pesadelo com possíveis situações catastróficas para o 

reino de Hyrule, Link (ou melhor dizendo, o jogador) é convidado ao seu 

primeiro desafio, um teste de coragem, que teria por objetivo salvar a Arvore 

Deku de uma maldição. Link consegue, sob os comandos do jogador, quebrar a 

maldição aplicada n’Árvore Deku. Porém, completa seu desafio tarde demais, 

contudo, sua missão apenas teria começado: 

[…] 

Tu nunca deves permitir que o homem do deserto em armadura negra ponha 

suas mãos na sagrada Triforce… 

                                                 
34 

Tradução livre para: Oh… Navi… 

 Thou hast returned... 

 Link... 

 Welcome... 

 Listen carefully to what I, the Deku Tree, am about to tell thee... 

 Thy slumber these past moons must have been restless, and full of nightmares... 

 As the servants of evil gain strength, a vile climate pervades the land and causes nightmares to those sensitive 

to it... 

 Verily, thou hast felt it... 

 Link... 

 The time has come to test thy courage... 

 I have been cursed... 

 I need you to break the curse with your wisdom and courage. 

 Dost thou have courage enough to undertake this task? 

Idem Ibidem. Grifos nossos. 
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Tu não deves perecer para que este homem, com seu coração maligno, entre 

no Reino Sagrado da lenda… 

Este homem que conjurou a maldição de morte em mim e minou meu 

poder… 

Por causa dessa maldição, meu fim está próximo… 

Apesar dos seus esforços corajosos para quebrar a maldição terem sido 

bem-sucedidos, eu já estava condenado antes que você começasse. 

Sim, eu irei morrer logo… 

Mas não se aflija por mim… 

Eu fui capaz de lhe falar sobre estas questões importantes… 

Esta é a esperança final de Hyrule… 

Link… 

Vá agora para o Castelo Hyrule… 

Lá, tu irás certamente encontrar a Princesa do Destino… 

Leve esta pedra com você. 

A pedra que aquele homem desejava tanto, que conjurou a maldição em 

mim… 

(recebe a Esmeralda Kokiri, Pedra Espiritual da Floresta) 

O futuro depende de tu, Link.... 

Tu és corajoso… 
Navi, a fada… 

Ajude Link para realizar minha vontade… 

Eu lhe suplico… Navi… 

Adeus…
35 

                                                 
35 

Tradução livre para: Thou must never allow the desert man in black armor to lay his hands on the 

 sacred Triforce... 

 Thou must never suffer that man, with his evil heart, to enter the Sacred Realm 

 of legend... 

 That evil man who cast the death curse upon me and sapped my power... 

 Because of that curse, my end is nigh... 

 Though your valiant efforts to break the curse were successful, I was doomed 

 before you started... 

 Yes, I will pass away soon... 

 But do not grieve for me... 

 I have been able to tell you of these important matters... 

 This is Hyrule's final hope... 

 Link... 

 Go now to Hyrule Castle... 

 There, thou will surely meet the Princess of Destiny... 

 Take this stone with you. 

 The stone that man wanted so much, that he cast the curse on me... 

 (receive Kokiri's Emerald, Spiritual Stone of the Forest) 

 The future depends on thee, Link... 

 Thou art courageous... 

 Navi the fairy... 

 Help Link to carry out my will... 

 I entreat ye... Navi... 

 Good...bye... 

Idem Ibidem. Grifos nossos. 
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 Alertando sobre o objetivo do “homem do deserto em armadura negra” 

- que virá a ser conhecido pelo seu nome, Ganondorf - Link (lembremos que ele 

é uma criança) é incumbido com a tarefa de defender o “Sacred Realm” ou pelo 

menos impedir que Ganondorf o alcance. Percebendo as atitudes de Link perante 

Hyrule, no caso específico a missão na qual é entregue a ele com tão pouca 

idade, não foi difícil perceber seu comportamento definido pelo script do jogo: 

ele é filho de toda esta tradição dedicada à formação ideológica da cavalaria. A 

referência mais próxima disso são as menções à coragem de Link, que não ficam 

limitadas a este trecho específico do jogo, pelo contrário, se estendem até o seu 

derradeiro fim. 

 Então, a pergunta que permanece é: se os jogos eletrônicos estudados 

não têm nenhuma obrigação de ser fidedignos com a história, pois eles podem 

ser alterados ao sabor da imaginação dos seus produtores, por que a imagem do 

cavaleiro continua aparentemente tão fixa em algumas configurações 

estereotipadas? 

 

Considerações finais 

 Por ser uma figura recorrente nas obras que invocam as medievalidades 

(sejam livros, filmes, jogos, quadrinhos etc.), o cavaleiro já se apresenta a partir 

de perspectivas estereotipadas entorno das quais o público têm certas 

expectativas. Expectativas essas que giram em torno normalmente de sua 

moral/comportamento e obviamente se tal elemento coaduna-se com o enredo 

do jogo. 

 Logo, é possível encontrar pontos de cruzamento entre as virtudes 

idealizadas da cavalaria com o desenvolvimento das personagens selecionadas 

no decorrer da narrativa do jogo, mesmo que, e é necessário dizer isto, nem 
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todos os aspectos tenham sido observados neste artigo. Existem algumas 

variantes que exigem maior observação como, por exemplo, pontos associados 

às armas, armaduras, descrições dos cenários – já que a performance 

cavalheiresca depende de itens como estes – não foram abordados no presente 

artigo. 

 Sendo assim, Leon Belmont, ou Link, bem como outras personagens, 

são representações de “cavaleiros” que possuem múltiplas temporalidades que 

incluem as associadas à Idade Média. Logo, defendemos a hipótese de que a 

ideia de cavaleiro medieval recebeu variados (res)significados durante o tempo e 

estes acabaram se amalgamando e/ou se acumulando, alterando-se no imaginário 

social, e características suas foram representadas nestes jogos. Sem dúvida, as 

imagens relacionadas a eles podem ser invocadas de variadas formas sem se 

perder as referências idealizadas e estilizadas sobre os cavaleiros medievais. Tais 

referências serão mais ou menos fugidias a depender das variáveis 

possibilidades de construção midiática que, neste caso, foram veiculados aos 

jogos eletrônicos. 

 Assim, apenas temos uma pergunta respondida: é possível falar de 

representações de cavaleiros nos jogos trabalhados? Sim, é possível. Uma 

segunda pergunta é: por que os produtores usam estas representações? 

 A hipótese que sustentamos é que há uma carga simbólica atribuída ao 

período medieval, que permanece pelas suas representações discursivas  

provenientes das medievalidades difundidas em mídias diversas e, obviamente, 

pelo seu imaginário. Logo, a carga de expectativas sobre as medievalidades já se 

torna relativamente grande em virtude disto.  

 Em adição, há um processo de identificação entre o jogador e o jogo, 

potencializado pela grande capacidade imersiva que os jogos eletrônicos 

dispõem. Afinal, qual seria a margem de sucesso e vendas que um jogo teria 
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caso ele não dispusesse de algum ou alguns elementos com os quais o jogador se 

identifique? 

 Logo, pelo menos até o presente momento, podemos identificar uma 

dupla motivação para a recorrência dessas representações. Em específico, por 

um lado, pode-se destacar a fundamental e potencial identificação com o 

público-alvo e, por outro, o evidente lastro mercadológico, pois o apelo a tais 

representações também estão vinculadas às motivações lucrativas. Tendo em 

mente que os jogos abordados têm mais de vinte anos no mercado, sustentando-

se relativamente, fica fácil entender a razão para o apelo às representações que 

fazem parte do imaginário contemporâneo claramente ligado às medievalidades 

cavalheirescas. Assim sendo, ao menos no nível virtual, acreditamos que seja 

pouco possível falar de uma “morte” absolta da cavalaria. Ela está viva e 

presente! Só que de modo mais… Divertido. 
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Abstract: The reproduction of historical stereotypes shows up as a frequent phenomenon in society. 

Like other media, such as television media, film and literature, etc. some electronic games, especially 

role-playing games (RPG), tend to take ownership of stereotypes about the Middle Ages. However, 

unlike the media examples quoted, the inclusion of electronic games in a framework of 

historiographical analysis occurs slowly. Having found a few references properly historiographical 

interpretations of such, I intend to discuss this absence, highlighting a few reasons for this, and, in 

parallel, we also propose the inclusion of electronic games in the field of analysis of history as 

temporal dynamics and how scientific knowledge, while to illustrate its uses and possibilities with a 

research and development funded by PIBIC/UFBa and supervised by Prof. Dr. Marcelo Pereira Lima. 

For this, besides the Middle Ages, in general, the focus of this text will also be given in a specific 

variable analysis: representations of the medieval knight. To end this, I will dwell initially on two 

games. They are: Castlevania – Lament of Innocence (Konami, 2003) and The Legend of Zelda: 

Ocarina of Time (Nintendo, 1998). 
 
Key-words: Middle Ages; Chivalry; Representation; Electronic Games. 
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THOR: DA MITOLOGIA NORDICA AO MERCADO DE 

QUADRINHOS  
 

 

Sávio Queiroz Lima
1
 

 

 

Resumo: O presente artigo investiga questões simbólicas de representação e apropriação de um 

arquétipo mitológico originário do norte da Europa com o personagem de história em quadrinhos 

de mesmo nome. Através de interdisciplinaridades, entre estudos sobre mitologia e reflexões sobre 

arquétipos da psicanálise junguiana, o trabalho busca compreender os elementos que resistiram e os 

que mudaram na adaptação de uma mitologia da sociedade Viking dentro do imaginário e da 

contemporânea mitologia dos super-heróis das Histórias em Quadrinhos. Fundamenta-se, para isso, 

na comparação analítica do mito original de Thor, encontrado na coleção escrita dos Eddas, 

aproximadamente no século XII, e na origem e no histórico do personagem Thor da norte-

americana Editora Marvel de 1962 até a atualidade.  

 

Palavras-chaves: Mitologia; História em Quadrinhos; Arquétipo. 

 

 

Introdução 

O mercado de quadrinhos americano encontrou seu início no ano de 1939. A 

segunda Guerra começou em pouco menos de dois anos depois do surgimento do 

primeiro super-herói, carro chefe de um novo olhar temático para o instrumento 

chamado quadrinhos. Logo o presidente Franklin Roosevelt convocou as editoras a 

auxiliarem os soldados na guerra com reduções de impostos e uma dose de sedução 

ideológica. Super-heróis entraram oficialmente na guerra. 

Uma editora apostou com vigor nessa tendência e numa publicação pretensiosa 

e corajosa lançou o personagem Capitão América na revista estreante com seu nome 

como título em 1941. A editora criada pelo editor de Pulps, Martin Goodman, de 

nome Timely Publications, de 1939, apostou na nova temática literária dentro dos 

quadrinhos. Já havia publicado revistas como Marvel Science e Marvel Tales, de 

ficção científica, e apostou em super-heróis em Marvel Comics 1, em  outubro do ano 

                                                 
1
 Autor, graduado em História com licenciatura e bacharelado pela Universidade Católica do Salvador no segundo 

semestre de 2008. 
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acima citado, com o Tocha Humana e Namor, príncipe submarino. 

Muitos personagens já haviam experimentado a Segunda Guerra Mundial em 

publicações da Timely, mas foi o Capitão América quem enfrentou convictamente os 

nazistas e foi a publicação onde a editora obteve maior sucesso. Na sua estreia, em 

março de 1941, a capa apresentava-lhe socando Hitler. Em 1942, a editora intensifica 

sua participação ideológica na guerra, após o ataque de Pearl Harbor, com 

publicações e até mesmo com membros importantes, artistas e editores, servindo 

efetivamente nas forças armadas. 

Com o fim da guerra, muitos heróis voltaram às suas atividades urbanas de 

outrora, voltaram a enfrentar problemas dentro de seus mundos citadinos. Não tardou 

a muitos que foram criados ou que serviram melhor na guerra serem esquecidos pelo 

público consumidor e em muitos casos entregues ao claro ostracismo editorial. O 

público voltava sua atenção para publicações infantis de animais engraçados e belas 

moças atrapalhadas como personagens principais.  

Revistas apostavam em histórias fantásticas, entre umas e outras publicações 

direcionadas ao público infantil e ao público feminino, uma variedade de material 

com contos macabros e crimes hediondos fez parte de seu material. Logo essas 

revistas rentáveis seriam alvo de críticas. Uma era chegou ao fim. 

O início da era seguinte foi de perseguições e castrações ideológicas e de 

mercado, para editoras, criadores e leitores. O senado americano persegue e investiga 

editoras entre acusações de comunismo e de rupturas nos valores educativos e 

familiares. Fogueiras imensas queimaram montanhas de quadrinhos com a 

justificativa de que eram um mal às crianças.  

Defendendo-se da imagem negativa diante do público, a Comics Association of 

America, organização que defendeu os interesses comuns das publicações de 

quadrinhos em solo norte-americano, elaborou o chamado Comics Code Authority em 

1955. A editora Timely mudou seu nome para Atlas quando Goodman decidiu 

publicar as próprias revistas. O selo do código estava estampado nas capas das 
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revistas, agora fiscalizadas pelos próprios pais e com suas histórias cuidadosamente 

feitas para não romper com nenhuma das ordens estabelecidas. 

Goodman levou adiante sua filosofia de publicação desde sempre: Seguiu a 

tendência do momento, fazendo a reformulada editora investir em publicações menos 

pretensiosas e distantes de tudo que possa ser usado para atingi-las. Seja o “caça às 

bruxas” ideológico do senador Joseph MacCarthy, na primeira metade da década de 

50, seja as condenações de má influência e apologia à violência feitas pelo doutor 

Fredric Wertham no mesmo período.
2
  

Para sobreviver à depressão de vendas de suas publicações motivadas pelas 

perseguições ideológicas que culminaram na criação do Comic Code, a editora tomou 

medidas radicais, desde a publicação de material que não chocasse diretamente com o 

código bem como o afastamento de assuntos outrora entendidos como perigosos. 

Logicamente muitas publicações foram canceladas e outras mudaram completamente 

sua produção. 

O ano de 1960 demonstrava essa tendência bem aproveitada do editor Martin 

Goodman, com revistas de velho oeste como New Rawhide Kid, de romances como o 

caso de My Own Romance, cômicas como Millie the Model e de suspense com 

monstros como Journey Into Mistery. Num total,  as publicações de humor vendiam 

mais e por isso eram em maior número, sendo reduzido, na ordem, para velho-oeste, 

revistas de monstros, romance e por fim uma única edição de histórias de guerra. Os 

anos dourados da história norte-americana marcaram as tendências das publicações e 

seus assuntos dentro de limites estabelecidos.  

No ano seguinte, a editora rival, do mercado de quadrinhos norte-americano, 

publicou com fabuloso sucesso uma revista de super-heróis, retomando um feito de 

outrora. Nos anos 40, a editora DC Comics lançou um grupo de personagens 

chamado Sociedade da Justiça, que participou ativamente da Segunda Guerra 

                                                 
2 Joseph MacCarthy inflamou os ânimos nos Estados Unidos com uma perseguição ao chamado “perigo vermelho”, 

buscando livrar a sociedade americana das influências do comunismo. Fredric Wertham iniciou uma perseguição do 

puritanismo norte-americano aos quadrinhos acusando-os de serem incentivadores da delinquência infanto-juvenil. 
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Mundial. Então, nos anos 60, a editora surgiu com um novo grupo, atualizado, com 

personagens reformulados para os novos tempos de ciências. Assim, surgiu no 

primeiro semestre de 1960 a Liga da Justiça da América. 

De acordo com uma história já muito repetida pelos que dela participaram, 

enquanto jogava golfe com um não mencionado executivo da DC Comics, o sucesso 

do grupo de heróis Liga da Justiça incentivou Goodman a exigir de Stan Lee que essa 

nova tendência fosse acrescentada ao material publicado pela Marvel.  

Mas não foi um processo de plágio, pois Stan Lee, então editor da empresa, 

decidiu criar um grupo longe de ser uma “liga” como no beisebol e sim um tipo 

pitoresco de família: O Quarteto Fantástico. O processo se deu com uma relativa 

segurança, pois inseriu o grupo dentro de um contexto sólido de revistas fantásticas, 

de monstros, com relativo abuso de um conhecimento vulgarizado das ciências 

físicas, mesmo que neste mesmo ano tenha sido um russo o primeiro homem a sair da 

terra num veículo. Se a empreitada não fosse bem sucedida, com muita sagacidade a 

editora poderia voltar sua atenção para histórias científicas ou com figuras 

monstruosas. 

Os anos seguintes foram de acertos, a todo o momento super-heróis eram 

criados dentro de um contexto cientificamente explicável, e as publicações de 

suspense foram palco para diversos nascimentos. Entre ciência e monstruosidade, é 

criado no ano de 1962 o Hulk, bem como o cientista Hank Pym que posteriormente 

se chamou Homem-Formiga. Foi o ano do surgimento do Homem-Aranha, que evitou 

o cancelamento da revista Amazing Fantasy no seu número 15. O ano em que 

Marilyn Monroe morreu, que se instaurou a crise dos mísseis cubanos, do governo de 

John Kennedy. Foi em agosto desse ano que a editora Marvel publicou na revista 

Journey Into the Mistery a fantástica história do Thor. 

 

Thor: do mito ao mercado 

Ou melhor, foi nessa publicação que a editora Marvel se apropriou de um 
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personagem da mitologia nórdica europeia e o atualizou para seu público. Como parte 

da estratégia de aproveitar publicações já em trânsito, a editora utilizou a revista 

Journey Into the Mistery no seu número 83, em agosto de 1962, para publicar a 

origem da vivência de um super-herói que também fora divindade. Na verdade, nesta 

edição a história publicada narra quando seu alter ego civil ganhou poderes através 

da posse e manuseio de sua emblemática arma mágica. 

Um rudimentar cajado, encontrado numa caverna, transformara-se no mítico 

martelo mágico do Deus Thor, o Mjolnir, dando poderes e estrutura física e visual 

fantásticos ao homem que o encontrou. O doutor Donald Blake transforma-se no 

poderoso Thor ao bater com o cajado contra o solo. E o coxo doutor encontrou o 

cajado numa caverna enquanto fugia de terríveis alienígenas com planos de 

dominação da terra.  

A publicação apresenta um personagem apropriado de uma mitologia antiga 

inserido num novo mundo; para que sua apresentação torne-se plausível é preciso que 

seu público consumidor identifique-se e que sua representação atenda alguns pré-

requisitos. Para começar é preciso que o personagem exista enquanto super-herói e 

não como divindade, ou melhor, que seja um super-herói antes mesmo de ser um 

deus. 

O mito contemporâneo precisa atender a ideologia, atender as expectativas 

culturais na sua definição enquanto super-herói. Para isso, é preciso abrir mão de sua 

conduta divina e dividir palco com fraquezas e imperfeições úteis nas construções de 

histórias e na produção de clímax. A utilização de um alter ego é o construto mais 

prático e claro na reconfiguração a ser pretendida, e não a toa esse alter ego é um 

homem fragilizado por uma deficiência física. São construções simbólicas e práticas 

dentro da literatura em quadrinhos que justificam seus mitos e por essa razão são 

sedimentados demais para serem alterados ou excluídos.  

Por uma questão de conforto mercadológico, as temáticas ampliavam seus 

horizontes sem desprender-se completamente de lugares seguros. Por conta disso, a 



Sávio Queiroz Lima 

290 

 

história contada apresenta como problema principal a presença de monstros 

alienígenas, elementos fundamentais em histórias de ficção científica que eram 

bastante apreciadas.  

 Mudanças sociais e culturais dentro dos Estados Unidos da América 

possibilitaram a apropriação e aceitação dessa figura para o público leitor de 

quadrinhos de super-heróis.
3
 Seu público, ainda que jovem, cada vez mais 

amadurecido e inserido num contexto de contracultura, agradou-se com o tipo de 

narrativa estabelecida por Stan Lee, que protagonizou o levantar editorial da Marvel 

nos anos 60 e transformou seu fascínio em mitologia nórdica em elemento 

combustível para sua produção criativa. Os textos das narrativas de Stan Lee 

apresentam um romantismo característico e suas opções de humanização dos 

personagens garantem-lhe acertos. 

A mitologia que inspirou o trabalho do entusiasmado Stan Lee é oriunda de 

povos da região norte da Europa, os chamados povos escandinavos. Tradições orais, 

certamente, elaboraram mitos diversos que foram posteriormente registrados em duas 

coleções, uma em poesia e a segunda em prosa, chamadas Edas. A primeira datada 

em 1056 e a segunda em 1640, talvez, tenham nas escolhas de seu formato textual, 

poesia e prosa, respectivamente, a pista de sua origem em tradições orais, pois os 

povos de onde esses mitos existiam tinham no papel social do bardo o seu contador e 

preservador de histórias. Os chamados escaldos eram verdadeiramente os 

“depositários de todas as narrativas históricas”, suas composições, as Sagas, foram 

uma “descrição fiel do estado da sociedade na época a que se refere (BULFINCH, p. 

402). 

O Edas conta, assim como muitas mitologias fazem, a origem do mundo onde 

o povo que dela usufrui faz parte. Com razões simples, os elementos naturais, 

geográficos e de fauna e flora, correspondem aos presentes na vivência da sociedade 

                                                 
3
 Do meu mais denso trabalho, de natureza monográfica, e naturalmente dentro de contextos diversos de todos os 

artigos comunicados que produzi, essa linha de raciocínio sempre esteve presente e fundamenta minhas pesquisas. 
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do mito. Assim, o mito é particular, um acordo entre seus narradores, seus ouvintes, 

um discurso com especificidade cultural. O mito é o passado idealizado dos atores da 

interlocução (ROCHA, 1996). 

O mito em questão, nórdico, escandinavo, apresenta características de seu local 

natural, com uma criação de mundo do frio e do gelo, com a baixa temperatura e o 

congelamento de rios e lagos fundamentais na sua explicação. Os gelos do mundo se 

derretem e abrem espaços para gigantes e bestas, e por fim os deuses. Como 

conceitualiza Everardo Rocha, “O mito é, pois, capaz de revelar o pensamento de 

uma sociedade, a sua concepção da existência e das relações que os homens devem 

manter entre si e com o mundo que os cerca.” (ROCHA, p.4). 

Como os povos que se valiam desse arcabouço mitológico estavam inseridos 

em situações políticas permissíveis a pequenas e intensas guerras, suas divindades 

não teriam características que não as bélicas e sua moral e ética não conflitavam com 

posições e ações dentro de um contexto de vivência militar. Seu panteão é formado de 

deuses e deusas muitas vezes seguidos de suas armas características. Assim, depois 

de matar o mais ameaçador gigante gélido, o deus Odin, a divindade principal dentro 

do mito, e seus irmãos, usaram suas partes e pedaços para fazer o mundo. Seus filhos, 

deuses e deusas, surgiram guerreiros. Thor, então, carrega um pesado e imponente 

martelo. 

Na transcrição resumida dos mitos mais importantes dentro da construção do 

imaginário religioso e pragmático dos escandinavos apresentada por Thomas 

Bulfinch, temos uma representação original do Thor que difere da apropriação nos 

quadrinhos da Marvel. Thor era a divindade mais apreciada pelos nórdicos nas 

tradições religiosas representadas no Edas. 

O mais popular deus para os escandinavos, filho mais velho de Odin, tem sua 

aparência robusta e carrega como elementos representativos de seu poder três 

instrumentos fantásticos: o martelo conhecido na mitologia por ter uma tradição em 

destruir crânios de monstros, gigantes e homens, o cinto de força que lhe redobrava o 
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poder e um par de luvas que, numa expressão do próprio Bulfinch, “Tor usava para se 

tornar mais eficiente”(BULFINCH, p. 383). 

Como o intuito de análise está estabelecido dentro da construção mitológica do 

Thor e sua apropriação para dentro do mercado de quadrinhos dos Estados Unidos, e 

por conseguinte outros países como Brasil, apenas uma rápida ambientação do mito 

se faz necessária. As divindades vivem em um dos nove reinos estabelecido 

caracteristicamente, sua cidade principal, dentro de um mundo mítico que é a 

representação da realidade dos povos contemporâneos ao procedimento de 

germinação do mito encontrado no Edas. 

O mito dos escandinavos não é algo tão distante da realidade norte-americana, 

pois sua presença, oriunda das influências coloniais dos anglo-saxões na formação do 

povo nos Estados Unidos, está desde a linguística à formação de algumas práticas 

culturais. As formações de muitas palavras e a semântica permite concluir que é um 

passado indireto dentro de uma cultura contemporânea, onde elementos como os dias 

da semana, num rápido exemplo, carregam essa carga mitológica dentro do 

vocabulário do estadunidense. 

Essa herança comum perpetrada pela linguística cria um laço indireto 

facilmente aproveitado, um laço de patrimônio comum entre o recém-nascido 

universo imaginário da sociedade dos Estados Unidos com seu contato cultural mais 

direto e histórico que é o universo imaginário inglês, anglo-saxão, e suas raízes e seu 

universo imaginário específico dos escandinavos. Uma linha tênue, porém resistente 

pela escrita, pela palavra, sobrevivendo na atualidade. 

Mas mesmo com essa ligação direta era preciso que o mito fosse reintegrado ao 

contexto, que ele saia de seu passado idealizo para o presente também, mas não 

igualmente idealizado. Como o espaço em questão é o da literatura em quadrinhos, de 

um mercado cultural particular ao mundo norte-americano, mesmo que 

pretensiosamente global, o mito se “americaniza” e se reconfigura a atender as 

exigências judaico-cristãs presentes nessa sociedade. Mesmo que seja “a primeira 
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nação do mundo que se edificou com base na razão, não no espírito guerreiro” 

(CAMPBELL, p. 39).  

Como fizeram ao deus judaico-cristão, tenderam a fazer com tudo que é 

metafísico, construindo para si a sua própria leitura da realidade. A sociedade norte-

americana sempre buscou elaborar seus próprios valores e criar sua origem própria, 

distante, em muitos momentos, de sua forma europeia. Dessa forma, reelaboraram o 

conceito de herói para a contemporaneidade, como um cowboy em total acordo com o 

modelo judaico-cristão de indivíduo, com o modelo solitário, individualista, de 

indivíduo atualizado. Thor não pode ser mais o deus guerreiro dos escandinavos. 

Thor foi a apropriação de um mito mais bem sucedida dentro do mercado de 

quadrinhos. A mesma editora Marvel tem no seu panteão mitológico particular a 

apropriação do herói da mitologia greco-romana, Hércules. O super-herói Hércules 

foi inserido numa edição especial juntamente com Thor em setembro de 1965. A 

deusa Vênus estreou revista própria em 1948, escondendo sua verdadeira identidade 

divina sob o alter ego de nome Victoria Starr, durou pouco e obteve pouca 

expressividade.  

Os anos foram passando e o personagem vivenciava histórias em Asgard, 

cidade divina no reino dos deuses imortais, e histórias em Midgard, o mundo dos 

mortais, a realidade humana. Dois espaços e tempos, um sagrado e um profano, 

foram estruturados dentro da mitologia readaptada, justificando a existência de ambos 

os mundos. Vários elementos do mito original que foram assimilados nessa nova 

literatura tiveram que alterar suas posições e condutas, para melhor atender as 

expectativas de seu público consumidor.   

Na mitologia do Thor da editora Marvel, uma parceria familiar de Stan Lee e 

seu irmão de sangue Larry Lieber com a peculiar arte de Jack Kirby, a partir de 1962, 

os elementos dos originais escadinavos foram inseridos como corpos dos enredos, 

enriquecendo cada história. Em dois meses de sua primeira publicação, seu meio-

irmão Loki é apresentado, fundamentando novamente a rivalidade entre ambos, desde 
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sua mitologia original, no emblemático duelo antagônico. 

Para condensar uma diferenciação desse enredo mitológico contemporâneo, 

refletido no original antigo, definiu-se um estilo narrativo, com uso de uma 

linguagem menos coloquial e mais rebuscada, romantizando ainda mais sua função 

arquetípica. Com uma linguagem mais formal, como comumente é usado em textos 

religiosos, como na maioria das Bíblias, a narrativa segue apoteótica e separando a 

divindade do homem comum. Esses se aproximam na problemática, muitas vezes 

com definição em valores humanos.  

O discurso polido marcou o personagem durante todos os anos de sua 

publicação, rendo-lhe jargões característicos e fortalecendo o seu laço com o mito 

original. Uma questão filosoficamente paradoxal, já que a reflexão da vinda do mito 

de um caminho da tradição oral ao registro escrito se inverte quando o registro escrito 

busca um afastamento com a oralidade espontânea.
4
 

Apesar da permanência do uso da linguagem, a apropriação foi perdendo seu 

caráter meramente alegórico para tornar-se estrutural dentro do mito adaptado. Entre 

o fim dos anos 60 e início dos anos 70, o personagem registrou encontros com outros 

super-heróis e vilões, fortalecendo laços narrativos e saciando o público consumidor 

com embates e provações de poder. Entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, sua 

história ganhou mais proximidade com o mito original e uma maturidade exigida pelo 

seu público consumidor. O personagem é um membro de peso e importante no grupo 

de super-heróis conhecido como os Vingadores desde setembro de 1963. 

Na edição The Mighty Thor Annual de número 5 no ano de 1976, lançada aqui 

no Brasil na edição Marvel Especial 3, pela editora Abril, em outubro de 1987, a 

história original é amalgamada com a história do Thor contemporâneo. A construção 

narrativa tem por objetivo deixar claro que se trata de um mesmo personagem: ela 

reformula sua narrativa para além de atualizar e oferece um novo patamar ao leitor 

                                                 
4
 Essa conduta voltaria com o personagem Surfista Prateado, mas em vez de rebuscamento formal da linguagem eram as 

reflexões filosóficas com um tom comparado pelo seu público e críticos como influenciado pelo teatro shakespeariano. 
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maduro. 

Com a mudança de olhar, o mito apropriado não tem mais as funções que 

exercia quando servia como suporte de compreensão da realidade e rede de 

significação cultural. A sua primeira função, de natureza mística, não mais se 

justifica, pois não faz parte da ritualística do povo original. A sua função de dimensão 

cosmológica também não encontra espaço com o avanço das ciências e a sua 

hegemonia dentro do espaço do conhecimento. 

A terceira função do mito é que sobrevive dentro dessa apropriação, ora 

meramente alegórica, ora densa em reflexão e narrativa. A terceira função é 

sociológica, que difere da mitologia que liga o homem à compreensão de seu espaço 

natural e das adversidades do seu espaço-tempo, liga os indivíduos “a uma sociedade 

em particular”, no caso de uma sociedade guerreira que é romantizada na 

contemporaneidade, tornando o seu identificado consumidor parte de um grupo em 

particular (CAMPBELL, p.37).  

Mas o Thor da Marvel, mesmo recebendo a cada ano, mesmo aproximando a 

cada década, do mito original, conscientemente atualizado em narrativa e significado, 

ainda assim segue seu oposto, afastando-se do Thor mítico original. Seu aspecto 

visual é claramente uma mescla da jovialidade da contracultura e da figura de Thor e 

outras deidades nórdicas em peças teatrais como no caso de Crepúsculo dos Deuses, 

composta por Richard Wagner, projetada pela primeira vez em 1876. Stan Lee, Jack 

Kirby e Joe Sinnot provavelmente receberam inspiração de peças teatrais e não de 

estatuetas ou iluminuras do período do mito original. 

 Quando, numa das histórias míticas originais, um gigante depois de planejar 

uma barganha, disfarçado de artífice, teve sua identidade descoberta, rapidamente os 

asgardianos, os deuses, chamaram Tor para que esse tomasse uma providência. Seu 

conhecido martelo foi usado mais uma vez, sem piedade, para estourar com violência 

o crânio do descoberto inimigo. Quando o deus dos raios e tempestades, Tor, perdeu 

seu martelo para um gigante de nome Thryn, a solução não pareceu simples. Num 
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mirabolante plano de Loki, seu ardiloso meio-irmão, Tor substituiu a deusa do amor, 

Freia, usando suas veste para ludibriar o gigante e recuperar seu martelo. O 

pagamento para o chefe gigante e sua horda não foi diferente do já sabido. 

Visitando Jotunheim, a terra dos gigantes, com seu servo e seu meio-irmão, Tor 

se deparou com um gigante incomum tanto no tamanho quanto no poder físico. Sua 

luva foi confundida por um castelo e quando golpeado pelo martelo de Tor enquanto 

este dormia, nada sentiu além de um leve incomodo depois de acordado. Seguiu 

viagem para um reino prodigioso em tamanho de suas construções e de seu povo, 

logo disputaram com seus nativos proezas físicas, sendo os viajantes derrotados. 

Depois de descoberto os embustes, Tor só não ceifou o enganador, tamanha era sua 

ira, pois o mesmo desaparecera. 

 A compaixão e o controle da ira são elementos fundamentais nos super-heróis 

contemporâneos, dentro de uma estrutura arquetípica de origem judaico-cristã ao 

herói. Nos quadrinhos, Thor poucas vezes usou de brutalidade exacerbada, sem um 

controle e dosagem, e a morte pelo seu martelo rareou muito de 1962 para cá. 

Quando muito, monstros, gigantes e alienígenas, facilmente aceitáveis e justificáveis 

em todos os casos extremos. Nos anos 90, quando Thor mata Loki, seu povo o 

condena ao banimento, como repúdio ao ato impensado. 

 Tor e Thor precisam ser diferentes pela complexidade inerente às suas 

existências, mesmo que em essência sejam simbolicamente o mesmo objeto. 

Entendamos o Tor escandinavo como um ideal a ser alcançado pelo povo que de sua 

tradição mítica se reproduz e o Thor da editora Marvel como um ideal 

contemporâneo com seus valores construídos pela sociedade que o consome enquanto 

produto. São,  ambos os casos, arquétipos com semelhanças e diferenças. 

É, inicialmente, uma definição dentro de seus moldes filosóficos, pois se 

configura como uso de ideais a serem compreendidos como modelos sociais. 

Entretanto são modelos com receptividades diferentes, onde um justifica-se na 

sociedade que lhe convém enquanto construto religioso e o outro se adapta ao modelo 
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não declarado de conduta e formação. No caso do conceito inserido na psicanálise de 

Carl Gustav Jung, nos deparamos com bases comuns em ambos os casos, de natureza 

inconsciente, acrescidas de informações culturais e sociais específicas para cada um. 

O mito é objeto de reflexão sempre presente nos dois casos de arquétipos pela 

sua natureza de dispersão e a sua clara interiorização ao humano. Assim, para os 

seguidores das teorias junguianas, “os mitos estão todos numa região da mente 

humana, a que chamam inconsciente coletivo, uma espécie de repositório que todos 

possuímos da experiência coletiva. Neste lugar, os mitos se encontram” (ROCHA, p. 

4).  

O inconsciente coletivo é o espaço onde nascem as bases de formação do 

conceito de herói, de fundador de um ideal e uma conduta idealizada, obedecendo, 

quando se torna consciente, critérios sociais e culturais próprios. “A interpretação dos 

mitos na linha junguiana só pode ser entendida quando relacionada à sua noção de 

inconsciente coletivo” (ROCHA, p. 17), e este inconsciente coletivo encontra-se tanto 

no deus herói fundador do mito original quanto a sua apropriação contemporânea. 

Ambos são arquétipos, “são ideias elementares, que poderiam ser chamadas ideias 

“de base”” (CAMPBELL, 1996, p. 62). 

Olhando da segura distância da superficialidade, tanto o Tor deus quanto o 

Thor super-herói são a mesma figura arquetípica, segurando um simbólico martelo e 

enfrentando diversidades, “a partir desse solo comum, constitui se o que Jung chama 

de arquétipos, que são as ideias em comum dos mitos” (CAMPBELL, 1996, p. 62). 

Quando nos aproximamos, deixando um inconsciente de lado e abraço a consciente 

reflexão, percebemos condutas distintas, suas funções claramente não são as mesmas 

e os universos culturais que os produziram exigem, cada um, certas especificidades 

que não condiz ao outro. 

A razão escatológica, de desfecho, para a mitologia escandinava se chama 

Ragnarok e compreende a batalha final entre forças antagônicas, uma que 

corresponde aos ideais sociais estabelecidos, o bem, e a outra aos vícios condenados 
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pela mesma sociedade, o mal. Como construções sócio-culturais, esses papéis 

também atendem determinações específicas, pois a ideia de bem e mal, mesmo neste 

contexto claramente demarcado na guerra do fim do mundo, “é uma ideia zoroástrica, 

como tal introduzida no judaísmo e no cristianismo. Em outras tradições, o bem e o 

mal são relativos à posição em que você se coloca” (CAMPBELL, p. 78).  

O Ragnarok está profetizado não apenas como algo que é certo que virá a 

existir, como se conhece totalmente a ordem dos eventos e como eles se darão. O 

claro papel de Thor é a morte ao enfrentar a serpente de Midgard, pois mesmo com a 

morte da besta seu veneno tira-lhe a vida. O fim da existência é algo 

assustadoramente apoteótico demais para ser menosprezado pelo produto quadrinhos 

na sua intensa apropriação de elementos e símbolos do mito original.   

Nos anos 70, Thor já havia enfrentado diversos inimigos poderosos e até 

mesmo um primeiro combate, um ensaio, contra Surtur, uma espécie de gigante-

demônio presente no Ragnarok do mito original. Nas revistas do Thor, do número 

274 ao número 278, entre agosto e dezembro de 1978, Thor contempla um falso 

Ragnarok. Enfrentando outros deuses, alienígenas, leviatãs e até mesmo o demônio 

encarnado, os anos 80 ofereceram Ragnaroks em cada saga ou evento. O mundo dos 

deuses asgardianos foi destruído e restaurado diversas vezes, e a cada período de 

tempo surgiam desfechos apoteóticos num cíclico Ragnarok. 

 A natureza cíclica do Ragnarok fundou enquanto estratégia narrativa de 

construção de épicos a serem aproveitados com o objetivo de ganhar a atenção de seu 

público consumidor. Com o passar dos anos, o que antes era uma estratégia bem 

sucedida, tornou-se engrenagem desgastada, mesmo com uma reformulação do 

personagem e seu universo no segundo semestre dos anos 90. Com a morte de Odin 

contra Surtur, numa saga, Thor torna-se rei de Asgard, mas isso não impede a 

natureza cíclica de sua epopeia. 

Para que o mito sobreviva, no mercado cultural dos quadrinhos, é preciso 

satisfazer anseios e atender exigências de seu público, pois “à medida que envelhece, 
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você precisa de uma mitologia mais consistente” (CAMPBELL, p. 151), e é 

exatamente o que acontece na mitologia do Thor dos quadrinhos. Quando Thor 

lobrigou a realidade de que o Ragnarok (todos os que vivenciaram desde os anos 60) 

alimenta forças mais poderosas que os deuses, o deus do trovão decidi quebrar a roda 

de repetições e encerra com esse ciclo interminável. 

Toda essa construção, apropriação, reconfiguração e pretensa ruptura, apenas 

dizem respeito aos pormenores da mitologia do Thor dos quadrinhos Marvel. 

Mudando de acordo com seu mercado, seu consumo, assim como Martin Goodman 

fez nas primeiras décadas da editora. No caso de um mito com funções além do 

entretenimento, como o mito original dos escandinavos, o trato tem claro objetivo de 

perpetuação de ideias e sentidos, seus valores são de fundação e fundição de 

sociedade, existe ethos, ou seja, uma identidade social. 

O Thor da Marvel não tem a pretensão de ser alicerce de uma cultura, dos seus 

elementos mais genuínos e pitorescos. Obvio que enquanto produto cultural ele 

responde questões sobre sua sociedade consumidora, e o tempo que lhe alternou as 

características visuais ou literárias fornece ainda mais informações. O mito dos 

quadrinhos é precioso no fornecimento de um imaginário sobre o mito original, e sua 

apropriação é reflexo de uma curiosidade, que seja, diante do mito original 

sobrevivente. 

 

Conclusão 

O arquétipo reelaborado justifica-se quando a apropriação transforma aquilo 

que idealizadamente é respeitado como antigo e atende exigências sócio-culturais 

daquilo que é compreendido como novo, como contemporâneo. A definição de super-

herói, uma especificação da tradição do herói da Antiguidade, muda de acordo com a 

sociedade e os valores onde são inseridos. Nessas questões entram aspectos 

ideológicos de natureza social, política e religiosa. 

Nas reflexões sobre mito, a chamada Visão Naturalista “transforma os mitos 
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em uma espécie de tradução narrativa das mais variadas peripécias das forças da 

natureza” (ROCHA, p.11), o que abre espaço a sugerir que as divindades explicam os 

fenômenos naturais e justificam uma religiosidade onde a força da natureza é 

expressão do mundo sobrenatural. Sem comungar ou necessariamente discordar, a 

Visão Historicista vai compreender o mito como mecanismo representativo de uma 

realidade histórica, acrescentada, talvez, de uma alegoria simbólica.  

Seja na personificação dos elementos da natureza pelo animismo de Taylor
5
 ou 

na compreensão do mito em relação ao fato histórico, ambos os mitos, o antigo 

original e a apropriação contemporânea, carregam em si essências históricas próprias 

e refletem os mundos específicos de onde são escritos, espaço e tempo, denunciados 

em leituras nos pormenores. 

O Tor dos escandinavos serviu como herói fundador e mantenedor de 

idealizações fundamentais para a cultura que o usufruiu. Não diferente, o Thor da 

Marvel atende as exigências de seu público consumidor, e quando não faz isso, perde 

audiência e para sobreviver enquanto produto deve reelaborar-se na busca da sua 

existência no mercado cultural. Entretanto, não tem uma função mística e muito 

menos faz parte de um cabouco onde se depositam elementos culturais.  

O original fundamentou-se enquanto construção cultural, de natureza religiosa, 

com um teor de condensador de valores tradicionais da cultura antiga dos povos do 

norte, enquanto o segundo é a apropriação do primeiro, reelaborada ao público que o 

consome enquanto entretenimento. A fidelidade ao mito original seria o mais ideal, 

mas “os mitos estão tão intimamente ligados à cultura, a tempo e espaço, que, a 

menos que os mitos e as metáforas se mantenham vivos, por uma constante recriação 

através das artes, a vida simplesmente os abandona” (CAMPBELL, p. 72), tornando 

sua fidelidade irrelevante no espaço de produto literário cultural que são os 

quadrinhos de super-heróis dos Estados Unidos. 

As mudanças simbólicas e práticas, desde o comportamento do personagem até 

                                                 
5
 Sir Edward Bunnett Taylor, antropólogo vitoriano, importante contribuinte para a antropologia contemporânea. 
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sua figura visual, roupas, cabelos, e beleza, são regras próprias para serem inseridas 

no mundo dos super-heróis. Por que o super-herói, quando criado, é sempre um 

representante de ideais culturais e por essa mesma razão precisa respeitar esses 

acordos e modificar-se somente quando necessário. Mas a vivência desses modelos 

arquetípicos pré-definidos e os originais míticos precisam “ser adaptados ao tempo 

que você está vivendo; acontece que o nosso tempo mudou tão depressa que o que era 

aceitável há cinquenta anos não o é mais, hoje” (CAMPBELL, p. 26), o que 

compreende nas mudanças do Thor dos quadrinhos durante seus anos de publicação. 

A assimilação de valores culturais, de modo de pensar, de comportamento e 

noções de ética são elementos necessários para que o mito modernizado sobreviva. 

Sua configuração original pode ser interpretada de forma não esperada ou mesmo os 

ensinamentos e valores de sua essência podem não fazer um sentido que atenda aos 

sentidos das ideologias sociais e culturais presentes na contemporaneidade. Assim 

como o mito do Tor original possa ter significado mal compreendido, o mito do Thor 

da Marvel é recebido da mesma forma quando em choque com uma cultura fora da 

pretensão contemporânea globalizante. É o verdadeiro “choque de civilizações” tão 

comentado por Peter Burke.
6
  

O Tor dos escandinavos muitas vezes soa agressivo em demasia e suas atitudes 

sem compaixão são categoricamente condenadas numa sociedade com valores morais 

diferentes, como é o caso da sociedade contemporânea ocidental. Nisso, o Thor da 

Marvel atende com mais eficácia, tanto dentro da construção ideológica do que é o 

herói, o super-herói, quanto do que deve ser o indivíduo ideal no seu mundo de 

desfrute. Os dois arquétipos, nas profundidades de suas entranhas, seriam 

excludentes, antagônicos, com o Thor justo da Marvel sendo o bem em oposição ao 

irático Tor dos “bárbaros”. Entretanto, “chamar alguém de herói ou monstro depende 

de onde se localize o foco da sua consciência” (CAMPBELL, p. 141). 

                                                 
6
  O Historiador relata na introdução de seu livro “O Que é História Cultural?” que o foco de conflito muda diante da 

reflexão de que são agora de natureza cultural e não meramente política e econômica. O cientista político Samuel P. 

Huntington é o pivô de tal explanação ao mudar sua visão “paradigmática”. 
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Dentro dos estudos sobre mitologia o Tor dos escandinavos é uma clara 

representação de uma fundação cultural e pode ser claramente conceitualizado 

enquanto herói. Como define Joseph Campbell, ao analisar o papel do herói na 

mitologia, “na essência, pode-se até afirmar que não existe senão um herói mítico, 

arquetípico, cuja vida se multiplicou em réplicas, em muitas terras, por muitos, 

muitos povos” e é onde encontramos um eixo de ligamento entre Tor e Beowulf ou 

mesmo Tor e Hércules. Heróis fundadores e ideais a serem enaltecidos pelas suas 

culturas (CAMPBELL, p. 150). 

Como permissividade metodológica de encaixar conceitos para melhor 

entender aquilo que não pode ser simplesmente compactado em definições pré-

concebidas, temos no herói mítico e na mitologia original, no Tor dos escandinavos, 

um representante do conceito dentro dos estudos sobre os mitos de tradições 

anteriores ao mundo cultural em choque pelas relações sociais, políticas e 

econômicas de hoje. Entretanto, cabe submeter uma especificidade conceitual e dizer 

com segurança que um novo conceito de mito se justifica para compreender a 

mitologia e o papel de super-herói do Thor da Marvel.  

São conceitos de mitos diferentes para conceitos de heróis diferentes dentro de 

mitologias próprias e culturalmente singulares. Thor da Marvel tem uma mitologia 

própria e responde requisitos tanto de seu espaço cultural quanto do seu mercado. Tor 

é um mito inserido num construto cultural próprio e obediente às idealizações do 

povo que tem sua posse. Assim, para ambos os casos, com suas claras 

especificidades, “o mito está, efetivamente, ligado à possibilidade de ser 

interpretado” (ROCHA, p.4). 

 Quando Joseph Cambell relata que em nossa sociedade, ou as sociedades que 

fazem parte de nossa realidade cultural (plural ou não) e histórica, não existe a 

possibilidade de fundamentar mitologias por conta da rapidez das 

coisas(CAMPBELL, p. 44),  ele se refere basicamente à função e teor das mitologias 

das culturas fechadas do passado. As mitologias dos ícones contemporâneos são 
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fugazes, raramente aprofundam raízes e quando o fazem é para um grupo específico 

dentro de um espaço e tempo específicos mesmo num universo cultural plural. 

 Para os dois casos do mito, o Tor feroz e guerreiro dos povos escandinavos no 

seu espaço social e religioso, ou o Thor castigado para aprender a humildade e 

condenado a viver entre os mortais nos produtos literários do mercado de quadrinhos 

da Marvel, estarão de mãos dadas e em acordo num ponto: a necessidade da 

humanidade em ter heróis (ou super-heróis). Justificada “porque ela tem necessidade 

de uma constelação de imagens suficientemente poderosa para reunir, sob uma 

mesma intenção, todas essas tendências individualistas” (CAMPBELL, p. 147). Se 

não são reflexos perfeitos um do outro, são reflexos proveitosos na compreensão do 

modo de idealizar valores de seus universos culturais. 
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Abstract: This paper investigates symbolic questions of representation and appropriation of a 

mythological archetype originated in northern Europe with the comic book character of the same 
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name. Through interdisciplinarity, between studies of mythology and reflections on archetypes of 

Jungian psychoanalysis, the paper seeks to understand the elements that resisted and that changed in 

the adaptation of a mythology from Viking society and imagery within the contemporary mythology 

of superheroes from comics. Based, for that, on the analytical comparison of the original myth of 

Thor, found in the writing of the Edda collection, approximately on the XII century, and the origin 

and history of the Thor character of American Publisher Marvel from 1962 to the present.  

 

Keywords: Mythology; Comics book; Archetype. 



Telma Ferreira de Carvalho 

305 
 

 

TESTEMUNHOS DE UM CENÁRIO ALIMENTAR 

SAGRADO E PROFANO: ANÁLISE 

ICONOGRÁFICA DO UNIVERSO POMPEIANO1
 

 

 

Telma Ferreira de Carvalho
2
 

 

 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo apresentar o levantamento de objetos e 

iconografias relacionados à alimentação presentes na cultura material do sítio 

arqueológico de Pompeia. Considerando-os como suporte de informação histórica, 

buscou-se elaborar uma análise dos objetos que eram utilizados para a alimentação 

cotidiana dos pompeianos. Para tanto, foram necessárias algumas etapas de trabalho 

fundamentais à sistematização dos elementos representativos de cada objeto: 

catalogação e indexação das imagens dos objetos, descrição da iconográfica em fichas e 

leitura sistemática de textos que tratam da mitologia e sociedade romana, para uma 

melhor compreensão da temática. 

 

 

Palavras-chave: Sítio Arqueológico de Pompéia. Alimentação. Artefatos. Catalogação. 

Iconografia.  

 

 

Introdução 

A cultura material é ferramenta singular para a construção e 

alimentação do conhecimento histórico, e são significativas as 

contribuições da Arqueologia para o estudo da antiguidade romana. Este 

estudo é específico sobre Pompeia – cidade romana localizada na 

Campânia, perto de Nápoles, que em agosto de 79 d. C. foi coberta pelas 

cinzas e lava do vulcão Vesúvio. Assim, Pompéia possui uma quantidade 

significativa de material arqueológico e é fonte riquíssima de pesquisa 

                                                           
1
 Texto desenvolvido para ser apresentado no I ENCONTRO NACIONAL VIVARIUM: olhares sobre a 

Antiguidade e o Medievo. Universidade Federal da Bahia - 1, 2 e 3 de outubro de 2013. É resultado das 

pesquisas desenvolvidas para o projeto: Cultura Material e Alimentação em Pompéia, coordenado pela  

Profª. Drª. Marina R Cavicchioli, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, através 

da bolsa de iniciação científica, PIBC/UFBA. 
2 Bolsista PIBIC/UFBA. 
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sobre a vida cotidiana e religiosa dos antigos romanos. Deste modo, a 

análise da cultura material é um campo metodológico que possibilita a 

reunião de objetos carregados de símbolos que dão testemunho de relações 

sociais presentes nos rituais cotidianos de uma determinada sociedade. 

Analisar um determinado grupo social através dos objetos e dos símbolos 

produzidos e usados por eles, sobretudo no contexto da alimentação, é 

interligar as relações sociais diversas.  

Muito mais que um momento do “comer”, a alimentação é um fator 

muito importante à sociabilização e no caso da cultura romana, é também 

um ritual que demarca os lugares sociais dos convivas (CAVICCHIOLI: 

2007,51). É possível perceber esses elementos na análise da distribuição 

dos objetos e lugares que as pessoas ocupam nos banquetes romanos, ritual 

de grande importância para a sociedade romana. Os conjuntos de objetos 

analisados nesta pesquisa permitem-nos afirmar que muitos apresentam 

narrativas do universo antigo; cenas do cotidiano romano no campo da 

alimentação e concomitantemente narrativas da mitologia; uma integração 

entre o sagrado e profano, característica da sociedade pompeiana que 

perpassou os séculos. Nessa medida, o hábito de alimentar-se excede a 

questão da necessidade nutricional, é também um momento de lazer, de 

troca, de encontro de pessoas e ideias – um espaço de civilidade. “A 

alimentação é um complexo sistema simbólico de significados sociais, 

sexuais, políticos, religiosos, éticos, estéticos etc.” (CARNEIRO, 2003: 1). 

A monumentalidade das construções privadas e sofisticação dos objetos 

utilizados no contexto da alimentação, bem como, a maneira como são 

representados na prataria utilizada nos banquetes em Pompéia, é outro fator 

enriquecedor à pesquisa acerca da vida cotidiana e/ou social dos 

pompeianos. De acordo com Paul Veyne, “o banquete, para todos os usos, 

é a circunstancia em que o homem privado desfruta do que ele de fato é e o 
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mostra veridicamente a seus pares” (VEYNE, 2009:171). O banquete é 

uma característica muito marcante da cultura romana.  

As representações de cenas de banquetes aparecem com frequência 

nos jogos de prataria. Além disso, há coincidência de representações de 

divindades nos edifícios públicos e privados; divindades que também são 

muito encontradas nos objetos de uso cotidiano das casas. Nesta pesquisa, 

as divindades encontradas com muita frequência nos dois espaços são: 

Mercúrio e Dioniso, além de outros seres mitológicos como Centauro e 

Cupido, e seres marinhos a exemplo de Nereida e Tritão. As representações 

iconográficas destes seres também são frequentes em mosaicos nos 

interiores das grandes casas. São divindades associadas à prosperidade e 

sorte, e em alguns casos também à fertilidade, daí a importância dessas 

representações nesses dois espaços. Portanto, é possível afirmar que das 

muitas referências aos seres da mitologia romana no contexto da 

alimentação observou-se a predominância de três temas principais: 

elementos que remetem ao culto de Dioniso (vide ficha em anexo), à 

guerra, como é o caso da iconografia do deus Marte com a deusa Atena em 

triclinum e o erótico, a exemplo das representações de Eros. 

O objetivo deste texto é sintetizar os resultados parciais das 

atividades em desenvolvimento para o projeto: Cultura Material e 

Alimentação em Pompéia: os deuses, os mitos e os alimentos. Foram 

identificadas e catalogadas 187 imagens sendo que 49 destas possuem 

representações da mitologia e do cotidiano romano. Esses objetos foram 

analisados e classificados em fichas, totalizando 94 fichas com descrição 

das imagens relevantes à temática. Essa etapa será de extrema relevância 

para o processo de leitura da iconografia. 

A partir do levantamento das imagens acerca da cultura material 

referente ao sítio Arqueológico de Pompeia foi feita a catalogação dos 



Telma Ferreira de Carvalho 

308 
 

utensílios da alimentação. Nesse sentido, foram utilizados métodos de 

classificação de coleções; a cada imagem foi atribuída um número e 

algumas possuem ainda uma letra adicional para os detalhes da mesma 

imagem quando relevantes. Essa forma de indexação dos dados possibilitou 

uma organização sistemática destes e facilitará de forma significativa o 

estudo dos símbolos presentes em tais artefatos. 

Para uma melhor visualização dos resultados os dados do 

levantamento foram organizados em uma tabela geral (Figura 01) com os 

respectivos números classificatórios dos objetos, agrupados por funções 

semelhantes ou iguais, especificando a iconografia. Esta tabela é um 

suporte de extrema importância para identificar com facilidade os objetos e 

seus dados ao longo da pesquisa e servirá de guia para a montagem do 

catálogo; outro objetivo do projeto. Durante o processo do levantamento foi 

possível perceber que determinadas peças em conjunto formam uma 

narrativa, que muitas vezes há uma junção de cenas da alimentação 

concomitantes com a mitologia, além, de outras referências à natureza. 

 

Objetos N. Classificação R. Iconográfica 
 

 1 Taça  (Cantharus) 

 

 

 

 

 Detalhe da taça 

 

 

 

 

 

 1 Taça (Cantharus) 

 

 

 

 

 

 1 taça (Cantharus) 

 

 

 

02.1.0 

 

 

 

 

02.1.2 

 

 

 

 

02.2.0 

 

 

 

 

 

22.0 (numero atualizado) 

29.0 (numero antigo) 

 

 

 

 Sacerdotisa segurando 

dois cachos de 

uva,oferecendo um 

deles a um galo; 

 Representação da 

prataria e mobiliário 

na  taça(Cantharus). 

 

 Sacerdote com objeto 

circular e uma pia à 

sua direita; 

 

 

 Centauro com 

Cupido, vasos e 

elementos vegetais 

 

 Centauro com  

Cupido, instrumentos 

musicais e elementos 
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1 taça (Cantharus)  

 

 

 

 

 

 

 

23.0 (numero atualizado) 

30.0 (numero antigo) 

 

 

 

 

 

 

da natureza; 

Figura 01: Detalhe da Tabela Geral 

 

Neste recorte da tabela geral, figura 01, observam-se cinco taças e 

em todas há representações de sacerdotes e referências ao vinho e a 

natureza.  Há um destaque para as representações de Centauro e Cupido, 

figura mitológica também identificada neste 

levantamento (Figura 02). A forma como os 

Centauros são representados nesta prataria 

difere das representações mais conhecidas deste 

e inclusive da sua característica. Na prataria 

pompeiana os Centauros apresentam fisionomia 

serena e não aspectos de monstros selvagens 

como é comum em representações de Centauros. Nas cenas em questão o 

Centauro parece apresentar uma relação de cumplicidade e/ou proteção 

para com Cupido. Há, por outro lado, gravação da prataria e mobiliário na 

própria prataria. Na figura 03 detalhe de uma taça (Figura 03.1) representa 

vários elementos da alimentação: uma mesa com pata de animal e sobre ela 

alguns recipientes. É interessante observar que os pompeianos não 

utilizavam muitos móveis, mas este estilo de mesa é muito frequente nas 

representações de cenas de banquetes.  

 

Figura 02: Taça 
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Figura 03.1: Taça  

 

A taça acima Cantharus
3
 possui representação em baixo relevo de 

uma sacerdotisa segurando dois cachos de uva e oferecendo um deles a um 

galo sobre um pedestal à sua direita. No verso desta taça existe a 

representação de um sacerdote segurando um objeto esférico na mão direita 

e também uma pia estilizada a sua direita. A taça ao lado (Figuras 04 e 4.1) 

apresenta cenas que fazem 

referencia ao deus Dioniso. Feita 

em prata com duas alças sinuosas 

laterais e haste com friso pontilhado 

em tamanho médio circular, 

apresenta decoração próxima à 

borda do recipiente seguido de friso 

sinuoso (liso). Há representação de 

duas cenas que remetem ao mundo 

dionisíaco; na cena central (verso) há alguns elementos que ratificam esta 

afirmação. Na figura 04.1 no primeiro plano centralizado e em relevo Eros, 

deus do amor, aparece montado em uma Pantera, animal ligado ao deus do 

vinho, Dioniso. Em segundo plano, também em médio relevo, há duas 

                                                           
3 Numero de classificação 02.1.0. 

Figura 03: Detalhe da taça 

Figura 04: Taça face 1 

Figura 04: Taça face 1 
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máscaras depositadas sobre um pequeno 

pedestal, um cálice e também 

instrumentos musicais, vasos sacros, 

“Cráteras e Oinochol Vannus”. Na face 1 

da taça nota-se uma segunda cena onde os 

elementos presentes também remetem ao 

universo dionisíaco, entretanto, são 

acrescentados outros elementos; Eros aparece montado não mais em uma 

pantera e sim em um Boi. Embora LISTA (2006:168;) descreva este animal 

como sendo uma cabra, nota-se, pelas características físicas do animal, que 

este se assemelha muito mais a um boi. Há também, em alto relevo, três 

cabeças humanas, uma serpente, e também vasos em médio e baixo relevo. 

A forma de gravar os objetos na superfície da taça parece denotar a 

importância de algumas figuras em relação às demais; uma vez que 

algumas figuras aparecem centralizadas em alto relevo enquanto que outras 

são colocadas em tamanhos menores, sem destaque.  

Percebemos ao longo desta pesquisa sobre a prataria de Pompeia a 

importância do universo religioso no momento 

da alimentação na cultura romana. Muitas das 

representações observadas nessa pesquisa 

parecem testemunhar a grandiosidade e 

ostentação dos pompeianos, ou melhor, dos 

senhores mais abastados.  De acordo com 

BERRY (2007: 160/161) os pompeianos muito 

ricos jantavam com taças e pratos de prata, mas 

poucos eram ricos o bastante para ter um serviço de prata completo. Dois 

exemplos de conjuntos de mesa completos em prata identificados nesta 

pesquisa pertencem às coleções encontradas em Boscoreale e na Casa do 

Figura 04.1: Taça face 2 

Figura: 05. 
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Menandro. Além dos grandes jogos de jantar há peças com gravações 

isoladas, em geral com representações da natureza ou frutos, como no caso 

da figura 05 são azeitonas, uma referência ao universo da alimentação dos 

pompeianos, como mostra a figura ao lado e relevantes ao estudo da 

alimentação desta sociedade. 

 Após a catalogação das imagens foi necessário criar uma tabela auxiliar 

(figura 06) para melhor visualizar as temáticas da iconografia. Nesta tabela 

foram feitas duas colunas: na primeira da esquerda para a direita, está a 

relação das divindades na iconografia com o total das repetições gravadas 

na prataria. 

 

Tipologia das representações  

 

Total  

Dioniso  

 

6 

Eros 

 

2 

Mercúrio 

 

1 

Marte e Atena  1 

 

Centauro 

 

2 

Cupido 

 

5 

Guerra 

 

3 

Elementos fitomorfos (estilização de elementos da 

natureza): folhas de oliveira/ azeitonas/ animais 

estilizados 

 

21 

Representação de cabeças feminina 

 

4 

Outros temas  4 

Total geral das representações (Σ) 49 
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Considerações finais 

Este artigo teve por finalidade apresentar alguns resultados parciais 

das atividades em desenvolvimento para o projeto Cultura Material e 

Alimentação em Pompeia. Os resultados apresentados nesta pesquisa 

ratificam a importância e riqueza de informações que a iconografia dos 

artefatos utilizados para armazenamento ou consumo de alimentos da 

sociedade pompeiana nos fornecem acerca da história desses antigos. 

Portanto, é importante reafirmar a importância do estudo da cultura 

material aliado às especificidades da Arqueologia como fonte significativa 

para a construção do conhecimento histórico.  

 

 

ANEXO  ― Ficha Classificatória.  

 

Tema 
Cantharus 

Classificação 
77.0 

Figura06: Relação das representações 
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Descrição 
Cantharus com duas alças laterais estilizadas, externamente 

possui cena dionisíaca: Cupido montado um boi, cabeças 

humana, taça de vinho, serpente. 

Dimensões 
Alt.12,1cm; diam. boca 

10cm. 

 

 

 

 

Tipologia 
Prataria 

Datação 
Primeira met. do século I 

d. c. 
Proveniência 
Pompeia: Casa de Inácio e Io (VI, 7, 19). 

Local de Conservação 
MANN; inv. 25381 (ant. 

inv. 383). 

Referência Bibliográfica 
LISTA, 2006:168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referência da Imagem   
GUZZO, 2006: 170, Im. 

217. 

Citações  

Observações  
O autor descreve o animal que Cupido monta como cabra, entretanto se assemelha a um 

boi. 

89.0 (numero antigo) 
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Abstract: This paper aims to present a survey of objects and iconography related to 

food present in the material culture of the archaeological site of Pompeii. Considering 

them as support of historical information, we attempted to prepare an analysis of the 

objects that were used for everyday feeding of Pompeii. Thus, we need some key to the 

systematization of the representative elements of each object work stages: cataloging 

and indexing of images of objects, the iconographic description in chips and systematic 

reading of texts that deal with mythology and Roman society, for a better understanding 

of theme.  

 

Keywords: Archaeological Site of Pompeii;  Power;  Artifacts; Cataloging; 

Iconography.  
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AS CARTAS DEMÓTICAS E OS ESTUDOS DE 

GÊNERO: OS DESAFIOS DE UMA NOVA 

EGIPTOLOGIA
1
 

Thais Rocha da Silva2
 

 

 

Resumo: As cartas demóticas têm sido estudadas de modo sistemático há menos de uma 

década, porém mantendo-se fiel às abordagens filológicas e linguísticas. Para os estudos de 

gênero, as cartas foram utilizadas como um documento que dava “acesso especial” às 

mulheres, assumindo ideias de indivíduo e mesmo de um “universo feminino”. Tais fontes 

foram construídas com o propósito de dar voz às mulheres que, silenciadas no contexto 

público, tinham essa forma de escrita como modo de se expressar. Tal abordagem foi 

transposta ao mundo antigo, desconsiderando contextos específicos da produção desses 

textos. As cartas egípcias do período ptolomaico, em grego e em demótico, foram utilizadas 

pelo viés do gênero de forma a provar o confinamento e a exclusão das mulheres, ou sua 

emancipação. O pequeno número de cartas de mulheres e para mulheres em demótico 

praticamente justificou o abandono do tema do gênero entre demoticistas, deixando o foco das 

análises apenas para o material em grego. Proponho discutir algumas abordagens que podem 

auxiliar a pesquisa das cartas demóticas e pensar novas possibilidades para os estudos de 

gênero no Egito antigo.  

 

Palavras-chave: Gênero; Egiptologia; Helenismo 

 

Everybody allows that the talent of writing  

agreeable letters is peculiarly female  
(Jane Austen, Northanger Abbey, 1818) 

 

 

 Os estudos das cartas egípcias tiveram seu foco dirigido às traduções e 

análises filológicas, sobretudo as do período faraônico. Mesmo os trabalhos 

mais amplos, como os de Wente (1990) e Bakir (1976), não avançaram nas 

investigações sobre os modos de sociabilidade dos egípcios. De modo geral, os 

pesquisadores se limitaram a utilizá-las como exemplos simplificados da vida 

cotidiana e as chamadas cartas “oficiais”, produzidas pela chancelaria ou pelo 

próprio faraó, se encaixaram nos estudos da história política e diplomática do 

Egito antigo.  

                                                 
1
 Este estudo foi também apresentado no evento Fazendo Gênero 10 e o presente texto é uma versão modificada, 

com adaptações voltadas para as discussões propostas pelo I Encontro Nacional Vivarium: olhares sobre a 

Antiguidade e o Medievo.  
2
 Mestre pelo Programa de Estudos Judaicos e Árabes,  FFLCH-USP, São Paulo, Brasil.  
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 Os textos egípcios tardios, como os do período ptolomaico, produzidos 

em papiros e óstracos, apresentam  outras características que precisam ser 

levadas em conta, sobretudo no que diz respeito ao seu contexto de produção. 

Nesse período, a combinação de referências culturais, egípcias e gregas, apesar 

de serem a princípio, conflitantes, possibilitam refletir sobre modelos de 

organização social e das relações entre homens e mulheres. Pesquisas sobre 

esses textos do período ptolomaico foram realizados com foco nos documentos 

jurídicos, como contratos de casamento, divórcio, herança etc., apoiados num 

modelo dicotômico (gregos vs egípcios; homens vs mulheres).  Em meio a esse 

corpus, as cartas em grego e em demótico permitem questionar os modelos 

tradicionais estabelecidos para os estudos do  período helenístico no Egito, 

demonstrando que a presença da nova administração grega não implicou 

necessariamente em mudanças no modo de produzir cartas.  

 O grande número de trabalhos sobre gênero, baseados em textos 

demóticos, ocorreu na década de 1990,
3
 com o acréscimo de traduções, 

comentários e análises sobre as leis vigentes no período pós-Alexandre. Os 

trabalhos dedicados às cartas viriam apenas na década seguinte, mas restritos a 

seus aspectos formais e à análise filológica.  

 Mark Depauw (2006) foi quem produziu o maior estudo sobre a 

epistolografia egípcia em demótico, inclusive comparando com o material em 

grego. Depauw demonstra que os textos apresentam diversos formatos e 

propostas, mas que se utilizam da fórmula epistolar. Ao se referir às mulheres, 

Depauw apresenta pouco mais de meia página sobre o assunto. Suas 

considerações limitam-se ao letramento feminino, baseados nas fórmulas, na 

paleografia, e na descrição de suas atividades cotidianas.  

                                                 
3
 O jornal Enchoria apresenta uma listagem bibliográfica, na seção Literaturübsersichst, com a produção sobre o 

material em demótico em todo o volume publicado.  Essa listagem é atualizada todo ano e permite acompanhar o 

desenvolvimento dos principais temas.  
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 As cartas em demótico, escritas por mulheres, chegam a menos de 1% do 

total (DEPAUW, 2006). Essas fontes são utilizadas para confirmar a participação 

das mulheres em determinadas atividades, mas não para compreender como as 

categorias de feminino e masculino operavam numa sociedade com múltiplas 

referências culturais. Assim, outras cartas, escritas por homens sobre mulheres, 

como as questões aos oráculos e aos deuses, e algumas cartas aos mortos, ficam 

de fora. O entendimento dos estudos de gênero, restrito ao estudo das mulheres, 

isola parte significativa da documentação que nos ajuda a compreender a visão 

egípcia sobre os gêneros e como eles se articulavam nessa sociedade.  

 A questão da autoria das cartas é um outro problema. Primeiramente, é 

preciso considerar a participação de terceiros na redação dos textos, mesmo que 

aquele que ditasse a mensagem soubesse ler e escrever. Havia serviçais 

especializados e outros com níveis distintos nessas habilidades. Ditar a carta 

para não familiares ou amigos mais íntimos era uma prática comum e a 

saudação feita pelo próprio autor garantia sua participação e envolvimento.  

 O Egito durante a ocupação grega, até o surgimento do copta, viveu um 

sistema multilinguístico: um egípcio dessa época teria que escrever em grego, 

ditar em grego, ou encontrar alguém que o fizesse por ele. Apesar da aparente 

separação, é possível encontrar elementos de importação em ambas as línguas.   

 O pequeno número de cartas de mulheres em demótico pode ser a 

justificativa para que os estudos de gênero não façam parte das preocupações 

dos demoticistas. Períodos anteriores da história egípcia, como a época 

ramessida, apresentam um número maior de textos produzidos por mulheres. Na 

vila de Deir el-Medina, por exemplo, das 470 cartas encontradas, quase 6% 

foram escritas por mulheres (BAGNALL e CRIBIORE, 2006, p. 15). Sweeney 

(2001) foi a primeira pesquisadora a sistematizar questões de gênero 

relacionadas às cartas. Apoiada na linguística, verifica que as cartas do período 
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ramessida não apresentam distinções de gênero, nem mesmo dos conteúdos, o 

que vai permanecer até certo ponto em períodos posteriores.  

 Contudo, a aparente insignificância dessa documentação revela outros 

problemas e afirmações precipitadas. A primeira delas, mais óbvia, é de que 

pouco se produziu em demótico. A segunda, é que as mulheres não sabiam 

demótico e as cartas delas eram todas redigidas em grego, como parece indicar a 

obra de Bagnall e Cribiore (2006). Contudo, observando a documentação e a 

produção historiográfica sobre ela mais de perto, podemos perceber que o 

aspecto central do problema é a escolha dos papirologistas. A antiga crença na 

helenização do Egito, associada ao isolamento dos estudos demóticos - e talvez 

de seu quase esquecimento até a década de 1970 - pode  oferecer parte da 

explicação. Paralelamente, é preciso salientar que, apesar da abundância da 

documentação em demótico, os textos não foram analisados à luz dos estudos de 

gênero, com raras exceções (DEPAUW, 2007; JOHNSON, 1994, 1999, 2003). 

 De outro lado, é notável a apropriação que a documentação 

epistolográfica sofreu pelo movimento feminista. De certo modo, as cartas 

serviram para legitimar a presença das mulheres na história. Através desses 

textos, historiadores e feministas identificaram a mulher como sujeito histórico, 

com “voz”, “visão”, “fala”, “sentimentos” e “pensamentos”. Era como se pela 

primeira vez as mulheres tivessem autoria sobre algo sem a intermediação dos 

homens. Contudo, as cartas não podem ser vistas como exclusivamente como 

autobiográficas. Mesmo que o texto esteja em primeira pessoa, não se pode 

atribuir levianamente noções de indivíduo (self).  

 A capacidade de leitura (e de escrita) das mulheres, na visão feminista, 

colocou as mulheres em oposição aos homens, mas a partir de critérios 

“masculinos” de posicionamento social. O fato das mulheres terem tido suas 

diferenças naturalizadas no século XVIII (LAQUEUR, 1990), justificaria, 

posteriormente o desenvolvimento de uma ideia de que elas seriam naturalmente 
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propensas a uma escrita “mais leve”, “delicada”, em que o esforço intelectual é 

desnecessário. A capacidade de ler e escrever, masculinizada no contexto 

iluminista, serviu para moldar um espaço próprio para as mulheres, bem como 

para as suas atividades,
4
  cujos desdobramentos seriam consolidados no século 

XIX.  

 Em se tratando do mundo antigo, tais transposições são perigosas. 

Primeiramente, é preciso verificar que, apesar do texto epistolográfico ser um 

tipo de comunicação por escrito, não significa que todas as sociedades entendam 

escrita e comunicação da mesma forma, nem operem essas categorias do mesmo 

modo. O Egito é um exemplo disso. Escrever na sociedade egípcia tinha também 

propriedades mágicas. No contexto funerário, por exemplo, registrar o nome do 

morto era uma das maneiras de garantir que ele vivesse pela eternidade. Ainda 

que o acesso à leitura e à escrita fossem restritos a uma elite minoritária, havia 

alternativas aos menos abastados. Isso tinha um impacto direto sobre quem se 

relacionava através das cartas e, sobretudo, como as pessoas se relacionavam 

através desse tipo de fonte.  

 O trabalho de Clark e Spender (1992) sobre a vida das mulheres 

australianas entre os séculos XVIII e XIX enfatiza a carta como modo das 

mulheres se expressarem. Num contexto colonial, em que o acesso aos grandes 

centros, à informação e mesmo à educação eram limitados, o conhecimento das 

mulheres sobre as letras eram essenciais para alavancar a produção colonial. 

Nesse contexto em que muitos maridos ficavam meses distantes, cabia a elas a 

administração da casa e da produção, bem como de escravos e funcionários. 

Curiosamente, a leitura era uma atividade não recomendada. O esforço 

intelectual era advertido pelos médicos como algo nocivo e a leitura e a escrita 

                                                 
4
 O trabalho de Carvalho (2001) sobre a constituição de gêneros no espaço doméstico  em São Paulo, em fins do 

século XIX e começo do XX, aponta o modo como o jogo de forças centrífugas e centrípetas atuam no espaço da 

casa, relacionadas aos modelos de gênero instituídos. Nesse esquema, a leitura feminina, e suas outras 

atividades, estão alojadas no espaço da invisibilidade. Assim, “a baixa capacidade de individualização feminina 

facilita a produção, pela mulher, de uma identidade que não é a sua mas da família que representa”. (p. 79).  
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foram tidas como causas possíveis para doenças uterinas e distúrbios cerebrais 

(p. 22). Deste modo, as cartas se tornam o principal meio de comunicação das 

mulheres, não apenas um passatempo, mas uma necessidade no Novo Mundo. 

Elas precisavam escrever cartas: para se manter em contato com parentes e 

resolver a aquisição de bens que a colônia não podia prover (CLARK e  

SPENDER, 1992, p. 25).  

 O trabalho de Daybell (2006, p. 145) apresenta a gestação desse modelo 

na corte dos Tudor em que o letramento das mulheres começa a ser proeminente, 

criando a ideia da figura feminina como mediadora de uma rede de relações 

sociais. A questão em torno do letramento das mulheres e de suas atividades 

relacionadas à produção de textos, em especial as cartas, vai esbarrar também 

em formulações sobre as noções a respeito do ambiente doméstico. A 

identificação de um espaço para as mulheres, de confinamento, isolamento e 

cuidados com a família não podem ser universalizados. 

 Em linhas gerais, as cartas são meios que materializam e corporificam as 

relações de gênero e as relações sociais: a natureza e a qualidade dos laços de 

família, o nível de intimidade entre os indivíduos e as diversas hierarquias 

presentes nessas relações. As cartas não representam apenas a construção de um 

universo feminino privado e recluso, elas não falam só de mulheres, mas 

potencializam a compreensão de uma enorme gama de relações que, analisados 

sob a ótica do gênero, podem ampliar a compreensão também em torno da 

masculinidade.  

 Os textos epistolográficos, discutidos à luz do conceito de agência 

(AHEARN, 2001), nos permitem entender as cartas para além dos mecanismos 

de subversão e manifestação individual, que as mulheres poderiam resistir e 

reagir à opressão. Mais ainda, poderiam agir para transformar as práticas sociais 

às quais estariam constrangidas. Parte da tradição anglo-americana que se 

dedicou aos estudos das mulheres , e também ao gênero, foi exposta a trabalhos 
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que defendiam uma cultura literária feminina, uma domesticação da leitura, 

apontando para o potencial criativo e mesmo subversivo das mulheres nas 

atividades ligadas à escrita (STAVES, 2006; CHEDGZOY, 2007; SAUNDERS, 

2009). 

 Uma questão fundamental colocada pelos estudos de gênero, no caso 

específico  das cartas, associada à habilidade das mulheres para ler e escrever, é 

de que maneira o letramento feminino representou, de fato, um movimento 

emancipatório para elas.
5
 Mesmo identificando nas colônias do Novo Mundo 

uma necessidade, isso não significa que a escrita tenha retirado as mulheres do 

modo como a sociedade as via. Para Daybell  (2006), ler e escrever na corte dos 

Tudor representavam uma mudança social em que o tipo de envolvimento com o 

poder se dá através da e na escrita, o que não pode ser transposto para o mundo 

antigo.  

 A presença de escribas nas sociedades antigas, em especial no Egito, faz 

pensar se de fato essa escrita teria relevância para a socialização das mulheres 

em novos espaços. Sabemos que a maior parte da população egípcia não era 

letrada, sobretudo as mulheres, que não eram admitidas na carreira de escriba. 

Acredita-se que apenas 1% dos egípcios tinha acesso à leitura e escrita durante o 

período faraônico (BAINES e EYRE, 1989). O advento do helenismo não 

parece ter alterado esses números. De acordo com Janssen (1992), 

independentemente do número de letrados que existiram ao longo da história 

egípcia, estamos falando de uma sociedade letrada (literate society): exposta aos 

sinais, à monumentalidade da escrita, ao seus efeitos mágicos e, claro, ao seu 

aspecto instrumental. Assim, é preciso separar o letramento dos indivíduos do 

seu uso como ocupação (BAINES, 1983). 

 Num outro segmento, se as mulheres escreviam/ditavam as cartas e não 

estavam confinadas numa dimensão privada, de que forma o seu papel não se 

                                                 
5
 Não se trata da alfabetização das mulheres como um programa nacional instituído, mas, nesse caso ainda, o 

letramento de algumas mulheres.  
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tornava público? Dito de outro modo, não é a escrita que insere a mulher num 

tipo de vida púbica, mas também aquilo que era considerado público não excluía 

nem se opunha à casa.
6
  

 Estudos sobre o espaço doméstico no Egito antigo são raros. Autores 

como Meskell e Koltsida se propuseram a uma análise dos espaços da casa, 

associados aos estudos de gênero, mas ainda ficam restritos às mulheres e a uma 

abordagem descritiva das fontes. Homens e mulheres são colocados dentro ou 

fora da casa, sem questionar, por outro lado, o que era uma casa egípcia 

(DEMARÉE, 2006). A universalização da categoria “mulheres” na Egiptologia 

parece ter impactado o desenvolvimento de toda uma gama de estudos  que 

também universalizaram outras categorias importantes para os estudos de 

gênero, tais como “casa”, vida “privada”, “espaço doméstico”. 

 Os estudos de gênero na Egiptologia são recentes e muitos dos avanços 

teóricos do debate feminista em outras disciplinas ainda estão chegando à 

disciplina. Há pesquisas sobre masculinidade, sobre mulheres, mas o gênero 

como instrumental teórico ainda precisa sair dos paradigmas polêmicos 

encontrados nos trabalhos de Lynn Meskell (1999, 2000). Num certo sentido, o 

gênero ainda é compreendido pela grande maioria dos egiptólogos como uma 

variante da História das Mulheres.  

 As mulheres egípcias eram diferentes em muitos aspectos. Tinham a 

possibilidade de auto-representação nas cortes, o direito ao pedido de divórcio e 

da administração dos negócios da família. É por essas e outras razões que os 

estudos de gênero no Egito possuem especificidades que precisam ser incluídas 

em pautas mais amplas, não contempladas pelas disciplinas que 

tradicionalmente se ocupam nem do gênero, nem do Egito. E nessa linha, o 

estudo das cartas pode catalisar esse processo de revisão. Contudo, é preciso 

                                                 
6
 O trabalho de Marta Mega de Andrade (2000) discute a separação entre os espaços público e doméstico na pólis 

clássica. Trabalhos com foco nessa questão são mais raros para períodos tardios, sobretudo na região leste dos 

reinos helenísticos.  
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ficar atento para não colocar as egípcias, e tudo o que for associado a elas, no 

pacote do exotismo, principalmente durante o período ptolomaico, em que os 

contrastes de egípcias e gregas parecem ser evidenciados pela historiografia.  

 O crescimento das traduções dos textos demóticos por volta da década de 

1970 permitiu que os helenistas reconsiderassem a soberania do material grego. 

Paralelamente, os egiptólogos se viram na obrigação de dar mais importância à 

“escrita das letras”.
7
 A nova fase da papirologia, com a tradução de coleções 

completas, permitiram que uma nova gama de textos viesse à tona: contratos de 

propriedades, casamentos, pedidos de divórcio, poesias e as cartas. Esse novo 

tipo de documento era o que faltava aos estudos de gênero: evidências que 

pudessem colocar a mulher numa outra situação social, contrabalançando o viés 

helenizante. Ao mesmo tempo, a própria ideia de uma sociedade polarizada 

entre homens e mulheres passaria a ser questionada com o acesso a esses 

documentos.  

 A documentação epistolográfica no Egito não é homogênea. 

Primeiramente, não há consenso sobre o que era uma carta egípcia, dada a 

diversidade dos tipos (e propósitos) dessa comunicação. Os pesquisadores 

apresentam diferentes definições e recortes temáticos, incluindo aqui os 

exercícios de escribas, e costumam separar as cartas reais das cartas fictícias 

(WENTE, 1990; SWEENEY, 2001; DEPAUW, 2006).
8
 Assumindo que todas as 

cartas são verdadeiras, reais, uma vez que pretendem comunicar algo a alguém, 

é preciso levar a discussão a outros termos. Depauw (2006) chama a atenção 

para o fato de que as cartas demóticas precisam ser estudadas levando em conta 

as tradições egípcias anteriores,
9
  já que muitas das cartas possuem semelhanças 

                                                 
7
 De acordo com a denominação grega do demótico, “escrita popular”. Para os egípcios, era a “escrita das letras” 

(sX n Sa.t).  
8
 Depauw (2006) chama a atenção para os exercícios dos escribas como uma forma de manutenção do estilo e 

das características próprias de uma carta, o que prejudica a compreensão do contexto da produção de uma carta 

“original”.  
9
 Cf. DEPAUW (2006, p. 287). O autor retoma brevemente a quantidade do material disponível por período e por 

tipo de escrita.   
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formais com outros documentos, como petições, contratos etc. que se utilizam 

das fórmulas epistolográficas, mas têm finalidade e conteúdo distintos 

(DEPAUW, 2006; VANDORPE, 2008).  

 Alguns pesquisadores têm percebido que as cartas poderiam oferecer um 

novo tipo de amostragem sobre a sociedade egípcia. No que diz respeito às 

mulheres, “as cartas são o único gênero no qual as mulheres definitivamente 

expressam-se em favor próprio e não através de um homem que controla a 

representação dos seus pensamentos” (BAGNALL; CRIBIORE, 2006, p. 10). 

No entanto, os egiptólogos interessados no gênero e os demoticistas ainda 

deixaram escapar a mulher como tema da carta, preocupando-se com a mulher 

como produtora/autora do texto. Esse tipo de enquadramento deve levar em 

conta que, entre as elites em geral, quem sabia escrever, não escrevia. Nos 

grupos mais abastados, as cartas eram ditadas e o autor se dava ao trabalho de 

assinar ou registrar sua marca. Assim, a noção de privacidade das cartas toma 

outros contornos (VERHOOGT, 2009).  

 Alguns autores chamam a atenção para o fato da escrita não pertencer ao 

universo das atividades femininas (BAGNALL e CRIBIORE, 2006). Num 

sentido mais amplo, a linguagem poderia ser utilizada como meio de 

diferenciação social, mas não de maneira simplista.
10

 É preciso lembrar que a 

habilidade de ler não pressupõe a de escrever. Havia serviçais (no caso das 

elites) que se encarregavam desse tipo de atividade, mesmo que o destinatário 

soubesse ler.  A presença das assinaturas não indica necessariamente o aumento 

dos índices de letramento. O argumento de Bagnall e Cribiore (2006) ao afirmar 

o desejo das mulheres em deixar sua própria marca é frágil, pois há a suposição 

de que as mulheres tivessem esse tipo de necessidade na época. Mais ainda, de 

                                                 
10

 Os documentos em grego não são necessariamente, gregos, e os textos em demótico também não são 

necessariamente egípcios. Tais atribuições de identidade e marcações no Egito helenístico são muito 

problemáticas, sobretudo pelos diversos indícios de uma egipcianização da administração macedônica ao 

incorporar escribas egípcios como funcionários. Do mesmo modo, do ponto de vista jurídico, era possível 

recorrer aos dois sistemas, o que dificulta a análise dos textos.  
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que o suporte da escrita, pela carta, era o meio pelo qual elas ganhassem 

visibilidade social. Sabemos que a escrita era um marcador de distinção social, 

mas não necessariamente um marcador de gênero.   

 Todavia, não se pode crer que todos tivessem escribas disponíveis. 

Podemos identificar as diferenças entre as grafias claramente. Os escribas em 

geral tinham mais velocidade e habilidade na grafia das letras, outros não. Havia 

um grupo de pessoas – muitos eram serviçais – com diferentes habilidades que 

também incluía a redação das cartas. Sua habilidade – e tarefa – principal não 

era a escrita, o que se pode perceber pela qualidade de alguns papiros, muito 

semelhante à grafia de estudantes.  No caso dos grupos menos abastados, era 

comum o uso de outras pessoas para ler e escrever. Se isso é fato, como inserir 

essa documentação no debate sobre uma identidade de gênero? Se as cartas 

tinham uma circulação maior do que entre dois indivíduos (o remetente e o 

destinatário), como afirmar que elas expressam uma voz feminina numa 

sociedade masculina?  

 A atividade de escrita não emancipa as mulheres, mas tão pouco as 

confina ao interior da casa. Cribiore reforça que a educação das mulheres não 

era um ornamento (2001, p. 76) que agregava valor à figura feminina, como era 

o caso da sociedade burguesa em fins do século XIX. O “controle” que às vezes 

entende-se que as mulheres tinham sobre “suas próprias vidas” não se dá porque 

elas tinham acesso aos negócios e às propriedades do marido. Não se trata de um 

privilégio, mas de algo que integrava sua posição social. Em outras palavras, 

não é a educação que vai permitir às mulheres determinadas atividades, mas são 

as suas atividades, imbricadas ao seu status social que vão lhe exigir um 

determinado nível de educação, suficientes para perfomar.  

 O trabalho de Verhoogt (2009) sobre as cartas apoia-se numa experiência 

de pesquisa etnográfica no Mali. O autor procura identificar o aspecto social da 

leitura e escrita das cartas através dos papiros, analisando especialmente as 
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saudações das cartas ao final do texto, como uma das evidências de que a 

mensagem era ditada. Um outro exemplo é a presença de correções no texto, que 

indicam possivelmente a participação de uma outra pessoa, visível na caligrafia. 

Alguns estudiosos assumem que se trata do remetente realizando algum tipo de 

personalização da carta (VERHOOGT, 2009, p. 11) produzida por um escriba 

profissional ou secretário com habilidade de escrever.  

 Um outro elemento que corrobora para a destituição dessas imagens em 

torno da autoria e dos atributos de gênero é o fato de que a caligrafia não 

representava qualquer marca de identidade. É possível identificar, pela 

paleografia, tipos de caligrafia, mas não ao ponto de identificar um único 

indivíduo (CRIBIORE, 2001; DAYBELL, 2006; DEPAUW, 2006). As análises 

paleográficas permitem notar diferenças entre aqueles que participavam da 

redação das cartas, mas é muito difícil atribuir qualquer identidade aos textos.  

 Um dos aspectos a ser considerado para pensar o modo que as mulheres 

agiam socialmente através das cartas é refletir sobre o modo pelo qual 

determinado grupo social lida com as mulheres, ou com categorias de feminino, 

o que pode ser visualizado no tipo de mensagem. Haveria uma chance de 

investigar, por exemplo, a eficácia das mensagens enviadas? Isso pode resolver a 

velha abordagem feminista que atribui às mulheres um poder maior de 

manipular os homens e agirem às escondidas. Assim, mais uma vez, questões 

em torno da auto-representação podem ser interessantes para ampliar o debate.  

 Assim, por exemplo, os questionamentos em torno de uma “intimidade” 

podem indicar uma convenção epistolar (DAYBELL, 2006), o que desmobiliza 

o enquadramento que necessariamente impõe às cartas femininas um tom e 

lugares mais específicos, determinados a priori. No caso das cartas do período 

ramessida, por exemplo, a lista interminável de saudações, elogios e 

cumprimentos ao destinatário é uma convenção. O motivo da mensagem às 

vezes é um simples “como vai você?” mas que é antecedido por essas 
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saudações, demonstrando apreço e respeito a quem a carta se destina. Em que 

medida o respeito e a ideia de uma textualização das emoções pode ser vista 

como uma expressão genuína de sentimentos? Pode-se partir do princípio que há 

uma “sinceridade” nas cartas (DAYBELL, 2006)? As análises linguísticas de 

Sweeney (2001, 2008) não indicam, nas cartas do Novo Império, por exemplo, 

um “estilo feminino”; as mulheres não escrevem de forma mais “educada” ou 

“poética” do que os homens.   

 No período da década de 2000, as pesquisas sobre gênero no Egito antigo 

- sobretudo no período ptolomaico - entraram em declínio. O tema ainda é visto 

hoje como “coisa de feminista” e de pouco interesse à Egiptologia. Mesmo os 

esforços de pesquisadores como Richard Parkinson, a fim de trazer o tema da 

masculinidade e ampliar o debate do gênero, ficam isolados. Cabe perguntar se 

há de fato na disciplina um espaço para uma nova abordagem sobre o material, 

já que se esgotou a capacidade descritiva do status, da participação na vida 

pública, da sexualidade, dos “sim” e “não” conferidos às mulheres. Se isso for 

verdade, as cartas podem apontar para outros construtos de gênero, para além de 

uma auto-representação feminina, tema estudado na documentação funerária. Se 

o objetivo é sair da armadilha das polarizações, como deixar o gênero sair da 

atribuição de identidades? 

 É curioso notar que o número de demoticistas mulheres é tão reduzido 

quando a maior parte dos textos começou a ser traduzido. A Prof
a
 Janet Johnson, 

por muitos anos, ao lado de Carol Andrews e Dorothy Thompson figuraram 

entre as poucas estudiosas do campo com reconhecimento internacional. 

Recentemente, o número de pesquisadoras é maior, bem como os temas ligados 

ao gênero.
11

 É sintomático, portanto, que o crescimento das demoticistas e dos 

estudos ligados ao tema tenham ocorrido quase que paralelamente. O ponto é 

                                                 
11

 Observação feita a partir do último congresso internacional de demotistas, em 2001, em Oxford. Veja que o 

número de mulheres é expressivo, mas não chega a 50%. Os dados estão disponíveis na página do evento: 

http://www.orinst.ox.ac.uk/conferences/11th_demotic_congress/index.html. 

http://www.orinst.ox.ac.uk/conferences/11th_demotic_congress/index.html
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notar que a atribuição do conhecimento do demótico às mulheres egípcias na 

Antiguidade ainda é motivo de debate entre os demoticistas.  

 A atribuição de valores de gênero ao texto epistolográfico, como vimos é 

uma construção recente. Mulheres que escreviam estavam conscientes das 

marcações de gênero e se manifestavam sobre isso? O modo como as cartas são 

estudadas, divididas em categorias a fim de facilitar a análise não estão 

dissociadas de uma feminilização dessas fontes por parte também dos 

estudiosos? Temas como amizade, crianças, educação, amor, cuidados com a 

casa, doenças, guerra, conforto aos familiares, vida cotidiana não são já em si 

“espaços” em que as mulheres estão inseridas, mas separadas dos homens? Por 

que as mulheres precisam escrever em demótico? Por que elas precisam escrever 

para ter sua materialidade legitimada nas cartas? 

 A Egiptologia vive, em especial na Inglaterra, um resgate de uma parceria 

mais efetiva com a antropologia. Curiosamente, essa retomada não veio pelo 

viés do gênero. As contribuições de Lynn Meskell, por exemplo, ficaram à 

berlinda. Para muitos, houve teoria demais e pouca aplicabilidade nas fontes 

egípcias. De certa forma, os equívocos ou a pouca acuidade nas análises, 

motivaram o distanciamento do tema. Contudo, se a antropologia puder desfazer 

outras categorias universais, problematizando aspectos sociais específicos do 

mundo egípcio, o gênero pode emergir conjuntamente com essas novas 

pesquisas. É preciso que os egiptólogos compreendam que o feminismo está 

muito além de “coisas de mulher”.  

 Apesar disso, é preciso também que o debate feminista veja na sociedade 

egípcia algo mais do que a sociedade exótica e estagnada no tempo. É preciso 

que as complexidades e particularidades dos antigos egípcios sejam trazidos 

para dentro do debate feminista e da antropologia - em especial no Brasil - se 

abra para um novo interlocutor. Se os egiptólogos precisam das teorias de 
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gênero, é preciso que esses estudiosos abram as portas a fim de não deixar a 

Egiptologia órfã de teorias.  
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Abstract: Demotic letters have been studied systematically for less than a decade and are still 

based on philological and linguistic approaches. For Gender Studies, letters have been used as 

a special document because of its "special access" to women, assuming the existence of the 

individual and even a "feminine universe." Such sources were joined to give voice to women, 

who were silenced in the public context and had this form of writing as a way to express 

themselves. This perspective had been projected to Ancient World, disregarding specific 

contexts of letter writing. Egyptian letters from Ptolemaic period (Greek and Demotic) were 

used in order to prove either the confinement or the exclusion of women as their 

emancipation. The small number of demotic letters from women and for women virtually 

justified the abandonment of gender issues among demoticists and the focus of analysis was 

only to the Greek material. I intent to discuss some approaches to research demotic letters and 

think new possibilities for Gender Studies in ancient Egypt. 

 

Keywords: Gender; Egyptology; Hellenism 
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O RELIGIOSO EM MEIO AO FANTÁSTICO: REPRESENTAÇÕES 

DE RELIGIÕES E RELIGIOSIDADES EM A GUERRA DOS 

TRONOS 

 

Thiago Souza de Jesus
1
 

 

Resumo: O presente texto refere-se à comunicação Mulheres, religiões e religiosidades: 

a Idade Média construída por George R. R. Martin apresentada no dia 1º de outubro de 

2013 no I Encontro Nacional Vvarium Nordeste: olhares sobre a Antiguidade e o 

Medievo, realizado na Universidade Federal da Bahia. O artigo versa sobre a forma que 

o autor George R. R. Martin se apropria do medievo e trabalha com as questões 

relacionadas às religiões e religiosidades consideradas medievais em sua obra. 

 

Palavras-chave: A Guerra dos Tronos; Idade Média; Literatura; Representação; 

Religião; Religiosidade. 

 

 

Introdução 

A Idade Média por vezes teve espaço de destaque nas produções 

culturais ao longo de diversos períodos históricos: as referências ao 

medievo estão presentes no cinema, na música, na televisão, vídeo games, 

literatura entre outros. Essas referências na maioria das vezes se 

apresentam carregadas daqueles já conhecidos estereótipos e preconceitos, 

surgidos no século XVIII, que dão à Idade Média a alcunha de “Idade das 

Trevas” e que, embora já estejam sendo combatidos há muito tempo nos 

meios acadêmicos, ainda se mantêm com certa força nos meios midiáticos. 

Outra forma bastante comum utilizada pelas produções culturais para 

representar o medievo é enxergá-lo como um período mágico, povoado por 

seres dotados de poderes mágicos como fadas, magos, bruxas ou por seres 

fantásticos como dragões, unicórnios etc. 

                                                           

1
 Graduando em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e bolsista de Iniciação Científica 

UFBA/FAPESB, sob orientação professor Dr. Marcelo Pereira Lima. 
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No presente artigo, utilizarei como base a obra As Crônicas de Gelo 

e Fogo – A Guerra dos Tronos,
2
 de autoria do estadunidense George 

Raymond Richard Martin, e buscarei analisar como o autor utiliza-se do 

medievo, com um enfoque maior nas representações das religiões e 

religiosidades medievais presentes na obra. 

Para tanto, usarei conceitos que auxiliem em minha pesquisa tais 

como os conceitos de Medievalidade, colocando-o em comparação ao 

conceito Medievalística, Representação, Experiência Religiosa, 

Religiosidade e Religião, além de traçar um breve histórico da legitimação 

da História das Religiões e realizar uma análise de trechos da obra calcada 

nos conceitos trabalhados. 

 

As Crônicas de Gelo e Fogo e por que estuda-las 

Em minha pesquisa, debruço-me sobre a obra A Guerra dos Tronos, 

escrita originalmente em 1996 pelo estadunidense George Raymond 

Richard Martin, sob o título original de A Game of Thrones. Segundo o 

próprio Martin, ele teria começado a escrever As Crônicas, porque se sentia 

incomodado pela forma que a literatura contemporânea retratava o 

medievo, já que não existia uma verossimilhança entre o que estava nas 

obras e o que teria sido o medievo, em aspectos como expectativa de vida, 

por exemplo. Para construir o mundo d’As Crônicas, Martin teria se 

inspirado bastante nas Cruzadas, na Guerra dos Cem Anos e na Guerra das 

Rosas. 

Para minha pesquisa, utilizo-me com maior ênfase do primeiro 

volume da saga, mas sempre que necessário recorrerei aos outros quatro 

                                                           

2
 Do inglês: A Song of Ice and Fire – A Game of Thrones. 
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volumes já lançados: A Fúria dos Reis (do inglês A Clash of Kings), A 

Tormenta de Espadas (do inglês A Storm of Swords), O Festim dos Corvos 

(do inglês A Feast for Crows) e A Dança dos Dragões (do inglês A Dance 

with Dragons). Em minha pesquisa, debruço-me sobre a temática das 

religiões e religiosidades existentes na obra, porque identifico que existe 

uma forte presença delas no desenvolvimento d’As Crônicas. Assim, busco 

analisar como as religiões e religiosidades medievais são representadas na 

obra, bem como as relações entre duas delas: a Fé dos Sete e a religião dos 

Deuses Antigos. Para isso, utilizo as seguintes variáveis de controle: tipo de 

religião, lugar de culto e autoridade sacerdotal. Além disso, busco 

identificar como se dá o culto a uma determinada religião fora de seu lugar 

de origem. 

No Brasil, o primeiro volume foi intitulado como A Guerra dos 

Tronos e foi publicado pela primeira vez em 2010 pela editora LeYa. Nesse 

primeiro volume, o leitor é introduzido ao universo de Westeros, 

conhecendo os principais personagens da história como o rei Robert 

Baratheon, que assumira o trono após uma batalha travada contra o antigo 

rei Aerys Targaryen, o louco; a filha de Aerys, Daenerys Targaryen, que 

juntamente com seu irmão, inicia a história buscando montar um exército 

para retomar o Trono, além do nobre Eddard Stark, amigo de Robert 

Baratheon que o ajudou a tirar o “Rei Louco” do poder.  

A disputa pelo trono se inicia quando o rei Robert Baratheon morre e 

existem suspeitas de que os filhos da rainha Cersei Lannister não seriam 

filhos de Robert, mas, sim, produto do incesto da rainha com seu irmão 

Jaime Lannister, suspeitas confirmadas por Eddard Stark, que acaba sendo 

morto por crime de traição para que a farsa não fosse desmascarada. 
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Medievalística e Medievalidade 

Diante da imensa quantidade de produções acerca do medievo, foram 

elaboradas duas noções que passaram a abarcar os diferentes tipos de 

trabalhos que abordam ou se baseiam na Idade Média para as respectivas 

produções. 

O primeiro deles é o conceito de medievalística que está relacionado 

às produções acadêmicas referentes ao medievo e que procuram fugir de 

qualquer estereótipo, seja ele positivo ou negativo acerca do período. O 

objetivo das produções da medievalística é analisar, estudar e investigar o 

período conhecido como Idade Média, procurando evitar criar juízo de 

valor. Em suma, a medievalística procura analisar o medievo de forma 

crítica com a maior precisão possível entre o medievalista e seu objeto de 

estudo. 

O outro conceito a ser abordado é o de medievalidade, que, 

diferentemente da medievalística, refere-se às produções (filmes, video 

games, músicas, literaturas etc.) que se utilizam do período medieval, mas 

que, diferente das produções medievalísticas atuais, incorporam os 

estereótipos ainda presentes acerca do medievo e costumam desenhar a 

Idade Média através do rótulo de “Idade das Trevas” ou como um período 

habitado por seres fantásticos como fadas, bruxas, dragões, elfos entre 

outros. 

As primeiras tentativas de estudar o medievo esbarraram justamente 

na imensa quantidade de preconceitos existentes acerca do período. 

Segundo Hilário Franco Jr., “(...) foi o século XVI que elaborou tal 

conceito [o de Idade Média]. Ou melhor, tal preconceito, pois o termo 



Thiago Souza de Jesus 

337 

 

expressava um desprezo indisfarçado em relação aos séculos localizados 

entre a Antiguidade Clássica e o próprio século XVI.” (JUNIOR, 2006, 

p.11) 

 Ainda segundo Hilário Franco Jr., o século XIX será responsável por 

modificar essa visão acerca do medievo. Para esse autor, “O Romantismo 

da primeira metade do século XIX inverteu, contudo, o preconceito em 

relação à Idade Média. O ponto de partida foi a questão da identidade 

nacional, que ganhara forte significado com a Revolução Francesa.” 

(JUNIOR, 2006, p.12) 

 É importante frisar que, embora tenha se deixado de veicular uma 

imagem negativa do medievo, o século XIX persistiu construindo uma 

imagem acerca do período, uma imagem tão veiculada a seus interesses, 

quanto o era a imagem veiculada pelos renascentistas e iluministas. 

 

História Cultural e Representação 

A década de 80 do século XX presenciou o surgimento de um novo 

ramo da História: a História Cultural. Este novo ramo, também decorrente 

da revolução na Historiografia ocasionada pela Escola (ou Movimento) dos 

Annales, surgiu para contrapor a uma ameaça representada pela relação 

entre as Ciências Sociais e conhecimentos oriundos, inclusive, das ciências 

exatas, buscando novas áreas de atuação, como  

 

as atitudes perante a vida e a morte, os rituais e as crenças, as 

estruturas de parentesco, as formas de sociabilidade, os modos de 

funcionamento escolares etc. — o que significava constituir novos 

territórios do historiador pela anexação de territórios alheios (de 

etnólogos, sociólogos, demógrafos). (CHARTIER, 1991, p. 45) 
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Como novo ramo, a História Cultural passou a estabelecer novos 

conceitos, categorias e noções. Um dos conceitos mais conhecidos, e que 

será fundamental para esta comunicação, é o de Representação. De acordo 

com o historiador Roger Chartier, ele estaria relacionado às práticas de uma 

determinada sociedade, contribuindo, assim, para a construção de sua 

identidade.
3
 

Assim, as representações têm a função de aproximar a ficção 

(originalmente pensada como apenas literatura, mas que hoje já se estende 

a outras áreas) da realidade, daquilo que está nos livros da academia e que 

poderia ter tido alguma relação com um determinado período histórico, ou 

uma determinada característica do mesmo. 

A História Cultural e o conceito de representação terão grande 

importância em minha pesquisa como forma de auxiliar-me a compreender 

as práticas religiosas medievais e como as mesmas foram incorporadas à 

literatura fantástica contemporânea, mais especificamente, As Crônicas de 

Gelo e Fogo. 

 

Os estudos sobre as religiões 

As religiões e religiosidades, incontestavelmente, são um importante 

traço social desde os primórdios da humanidade, responsáveis pelo 

estabelecimento, em muitas sociedades, principalmente nas teocráticas, 

mas não apenas, de regras e normas importantes para a vida em sociedade. 

Em artigo publicado para o livro Domínios da História (CARDOSO & 

VAINFAS, 1997), organizado por Ciro Flamarion Cardoso e Ronaldo 

                                                           

3
 Ver: CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e representações. Rio de Janeiro, RJ: 

Bertrand Brasil, Lisboa, PT: Difel, 1990. 239p 



Thiago Souza de Jesus 

339 

 

Vainfas, a historiadora Jacquelinne Hermann analisa, por meio do texto 

História das Religiões e Religiosidades (HERMANN, 1997, p. 474-507), o 

processo que garantiu a esses dois aspectos da sociedade como objeto de 

estudo da História. 

De acordo com Hermann, antes de a História demonstrar interesse 

pelas religiões e religiosidades, teóricos das mais diversas áreas buscaram 

compreender os fenômenos religiosos, mas sempre calcados numa análise 

etnocêntrica, evolucionista e teleológica. Auguste Comte propôs a teoria 

dos três estados na qual ele afirmava de forma evolucionista que 

 

(...) a humanidade passara por três estados ou atitudes mentais ao 

tentar conceber a realidade do mundo e da vida: o teológico, em que 

predominaram as forças sobrenaturais; o metafísico, caracterizado 

pela crítica vazia e pela desordem, fruto de um liberalismo mal 

concebido; e o positivo, que superaria as explicações insuficientes do 

mundo ao substituir as hipóteses religiosas e metafísicas por leis 

científicas inquestionáveis. (HERMANN, 1997, p. 475) 
 

E. B. Taylor, por sua vez, propôs que o animismo – crença de que 

todas as coisas são dotadas de alma – seria a característica original das 

religiões, permitindo a evolução do politeísmo para o monoteísmo.
4
 

A Sociologia Clássica, estabelecida em finais do século XIX, trouxe 

conceitos importantes para a compreensão dos fenômenos religiosos. Junto 

com os conceitos, trouxe também novos teóricos que complementaram os 

estudos sobre religião realizados anteriormente: Durkheim, ainda de forma 

evolucionista e positivista, atribui ao totemismo – crença que dá a um 

animal, vegetal, ou outro objeto o significado de símbolo de uma 

                                                           

4
 Ver em: HERMANN, Jacqueline. História das Religiões e Religiosidades. In: CARDOSO, Ciro 

Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História: Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de 

Janeiro: Campus, 1997, p. 474-507. 
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coletividade – o papel de forma de religiosidade fundamental.
5
 Max Weber, 

por sua vez, utiliza a “sociologia compreensiva” como forma de análise dos 

fenômenos religiosos, garantindo grandes avanços na área.
6
 

 Durkheim e Weber não foram os últimos a buscar uma forma de 

compreender os fenômenos religiosos; muitos outros teóricos das mais 

diferentes áreas deram suas contribuições para auxiliar a entender a ligação 

dos homens com o plano sobrenatural; embora divergissem na forma de 

raciocínio, uma coisa havia em comum: a existência da relação sagrado e 

profano como parte fundamental dos sistemas religiosos. 

Depois de percorrer um longuíssimo caminho, a História das 

Religiões encontrou no romeno Mircea Eliade (1907-1986) um dos grandes 

nomes responsáveis por uma consolidação sistemática dos estudos 

referentes a esse campo, principalmente após a obra O Sagrado e o 

Profano, a essência das religiões, na qual Eliade “espalha bem a opção dos 

que entenderam ser mais importante a análise das estruturas do fenômeno 

religioso para a compreensão da essência da religião (...), do que decifrar a 

sua história.” (HERMANN, 1997, p. 483) 

Embora fosse importante, essa perspectiva proposta por Eliade, ao 

buscar a essência religiosa, vai de encontro ao que é proposto pela História 

das Religiões que, segundo Hermann, tem como objetivo estudar “a origem 

das religiões, de um lado, e a essência da vida e do homem religioso, do 

outro.” (HERMANN, 1997, p. 483) 

 

Experiência Religiosa, Religião e Religiosidade 

                                                           

5
 Idem. 

6
 Idem. 
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Dentre os conceitos que norteiam a pesquisa, aqueles que mais se 

destacam são os conceitos referentes à Experiência Religiosa, Religião e 

Religiosidade. Embora à primeira vista pareçam três formas diferentes de 

abordar a mesma coisa, que é o contato com um plano sobrenatural, tratam-

se, na verdade, de três formas diferentes de como esse contato é realizado. 

O teólogo e filósofo José Lisboa Moreira de Oliveira realiza uma 

discussão acerca desses conceitos, além de trazer definições bastante 

proveitosas para cada um dos conceitos trabalhados. José Oliveira define 

experiência religiosa como “a experiência do transcendente e da 

transcendência, ou seja, aquela ‘capacidade, típica do ser humano, de sair 

para fora de si, do seu corpo, da sua situação humana, através da reflexão, 

do pensamento, do sonho, da imaginação’. ” (OLIVEIRA, 2012, p. 5) Os 

casos de experiência religiosa mais conhecidos são o Nirvana para os 

budistas e os métodos praticados por algumas tribos indígenas da América 

com o uso de chás de ervas como o ayahuasca. 

A História Cultural das Religiões enxerga essas experiências 

religiosas como traço característico de cada uma das religiões, sendo 

fundamental para a construção da identidade de uma determinada cultura à 

qual a religião está atrelada.  

 Na obra analisada, a experiência religiosa se apresenta nos momentos 

em que o personagem Bran Stark passa por um processo em que ele sai de 

dentro de si, passando a controlar seu lobo de estimação e a viver de dentro 

de seu lobo. Em outros momentos, Bran, em seus sonhos, se vê ao lado de 

um corvo de três olhos com o qual ele conversa e que lhe dá conselhos 

sobre os caminhos que deve seguir.  
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O chão estava agora mais perto, ainda distante, a um milhar de milhas 

de distância, mas mais perto do que estivera. Ali, na escuridão, fazia 

frio. Não havia sol, nem estrelas, apenas o solo, lá embaixo, que subia 

para esmagá-lo, e as névoas cinzentas, e a voz sussurrada. Desejou 

chorar. 

 Não chore. Voe. 

- Não posso voar - disse Bran. - Não posso, não posso... 

- Como sabe? Alguma vez já tentou? - A voz era aguda e fraca. Bran 

olhou em volta para ver de onde vinha. Um corvo descia com ele, em 

espiral, longe de seu alcance, seguindo--o na queda. 

- Ajude-me - disse. 

- Estou tentando. - respondeu o corvo.
7
 (MARTIN, 2010, p. 119) 

 

Na obra, a experiência religiosa é tida como uma habilidade especial 

que algumas pessoas possuem de realizar esses contatos com animais seja 

involuntariamente durante os sonhos ou mesmo voluntariamente, quando 

Bran troca de corpo com seu lobo de estimação. 

O segundo conceito a ser trabalhado é o de Religiosidade, que o 

autor define como sendo “(...) a manifestação da experiência religiosa, da 

experiência da transcendência, feita por pessoas e grupos e expressa nas 

suas diversas formas de manifestações individuais e culturais (orações, 

crenças, festas, celebrações, símbolos, ritos, rituais, etc).” (OLIVEIRA, 

2012, p. 5) 

Já o Historiador Ivan Aparecido Manoel define religiosidade como 

sendo  

(...) um atributo humano de busca do sagrado, sem especificar o que 

seja esse sagrado, tanto como fuga, quanto como explicação para o 

real vivido, ou ainda mesmo para negociações e entendimentos com a 

                                                           

7
 Do Inglês: “The ground was closer now, still far far away, a thousand miles away, but closer than it had 

been. It was cold here in the darkness. There was no sun, no stars, only the ground below coming up to 

smash him, and the grey mists, and the whispering voice. He wanted to cry. Not cry. Fly. “I can’t fly,” 

Bran said. “I can’t, I can’t”. How do you know? Have you ever tried?  The voice was high and thin. 

Bran looked around to see where it was coming from. A crow was spiraling down with him, just out of 

reach, following him as he fell. “Help me,” he said. I’m trying, the crow replied.” 
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ou as divindades na procura de resoluções de problemas cotidianos. 

(MANOEL, 2007, p. 3) 

 

Diante dessas duas definições, pode-se dizer que religiosidade é a 

busca pelo contato com o sagrado, que pode se dar de diversas formas. Em 

geral, o que diferencia religiosidade de religião é o fato de a segunda ser 

acentuadamente institucionalizada. 

Em A Guerra dos Tronos, a religiosidade está presente em ambas as 

crenças religiosas analisadas, tanto na Fé dos Sete quanto no culto aos 

Deuses Antigos: enquanto os povos do norte oram aos Deuses Antigos nos 

“represeiros”, também chamados de “árvore-coração”, outra parcela da 

sociedade Westerosi vai ao septo orar ao Deus de Sete Faces, conforme os 

trechos a seguir: 

 

O bosque sagrado era uma ilha de paz no mar de caos em que 

Winterfell tinha se transformado. Hodor abriu caminho através dos 

densos maciços de carvalho, pau-ferro e árvores - sentinelas até a 

lagoa parada junto à árvore-coração. Parou sob os ramos nodosos do 

represeiro cantarolando. Bran ergueu os braços acima da cabeça e 

alçou-se para fora do assento, fazendo passar o peso morto das pernas 

através dos buracos do cesto. Ficou pendurado por um momento, 

oscilando, com as folhas vermelho-escuras roçando-lhe no rosto, até 

que Hodor o pegou e o abaixou até a pedra lisa ao lado da água.
8
 

(MARTIN, 2010, p. 405) 

(...) 

Bran sempre gostara do bosque sagrado, mesmo antes, mas nos 

últimos tempos achara-se cada vez mais atraído para lá. Até a árvore-

coração já não o assustava como costumava antes. Os profundos olhos 

vermelhos esculpidos no tronco claro ainda o observavam, mas, de 

algum modo, agora tirava conforto disso. Os deuses olhavam por ele, 

dizia a si mesmo, os deuses antigos, deuses dos Stark, dos Primeiros 

                                                           

8
Do inglês: “The godswood was an island of peace in the sea of chaos that Winterfell had become. Hodor 

made his way through the dense stands of oak and ironwood and sentinels, to the still pool beside the 

heart tree. He stopped under the gnarled limbs of the weirwood, humming. Bran reached up over his head 

and pulled himself out of his seat, drawing the dead weight of his legs up through the holes in the wicker 

basket. He hung for a moment, dangling, the dark red leaves brushing against his face, until Hodor lifted 

him and lowered him to the smooth stone beside the water.” 
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Homens e dos Filhos da Floresta, os deuses do seu pai. Sentia-se 

seguro à vista deles, e o profundo silêncio das árvores o ajudava a 

pensar. Bran tinha passado a pensar muito desde a queda; a pensar, a 

sonhar e a falar com os deuses. 

- Por favor, façam com que Robb não vá embora - rezou em voz baixa. 

Moveu a mão pela água fria, criando ondinhas que atravessaram a 

lagoa. 

- Por favor, façam com que ele fique. Ou, se tiver de ir, tragam-no a 

salvo para casa, com a mãe e o pai e as meninas. 
9
(MARTIN, 2010, p. 

406) 

 

- Rezei para que isso acontecesse - disse ela em voz baça. – Ele era o 

meu rapazinho especial. Fui até o septo e rezei sete vezes aos sete 

rostos de deus para que Ned mudasse de idéia e o deixasse aqui 

comigo. Por vezes as preces são respondidas.
10

 (MARTIN, 2010, p. 

72) 

 

  

No primeiro trecho de fala, o personagem Bran Stark ora aos seus 

deuses, os Deuses Antigos, para que estes impeçam seu irmão mais velho 

Robb Stark de partir para a guerra que está para acontecer e, com isso, ele 

(Bran) tenha de ficar sozinho com seu irmão menor, Rickon Stark, em 

Winterfell. 

O segundo trecho de fala é uma prece de Catelyn Tully ao deus de 

Sete Faces para que seu marido Eddard Stark não levasse Bran Stark para 

Porto Real (Kingslanding), capital de Westeros, enquanto Bran estivesse 

acamado depois de cair de uma das torres de Winterfell. 

                                                           

9
 Do inglês: “Bran had always liked the godswood, even before, but of late he found himself drawn to it 

more and more. Even the heart tree no longer scared him the way it used to. The deep red eyes carved into 

the pale trunk still watched him, yet somehow he took comfort from that now. The gods were looking 

over him, he told himself; the old gods, gods of the Starks and the First Men and the children of the 

forest, his father’s gods. He felt safe in their sight, and the deep silence of the trees helped him think. 

Bran had been thinking a lot since his fall; thinking, and dreaming, and talking with the gods. “Please 

make it so Robb won’t go away,” he prayed softly. He moved his hand through the cold water, sending 

ripples across the pool. “Please make him stay. Or if he has to go, bring him home safe, with Mother and 

Father and the girls.” 
10

  Do inglês: “ ‘I prayed for it,’ she said dully. ‘He was my special boy. I went to the sept and 

prayed seven times to the seven faces of god that Ned would change his mind and leave him here with 

me. Sometimes prayers are answered.’” 
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 O último conceito abordado é o de Religião que consiste justamente 

na “(...) institucionalização da experiência religiosa e da religiosidade, a 

padronização do caminho para a relação com o Transcendente, feito por um 

grupo social ou cultural.” (OLIVEIRA, 2012, p. 5) 

 

Religiões e Religiosidades em A Guerra dos Tronos 

Dentre as inúmeras produções contemporâneas, que vêm utilizando o 

medievo como inspiração e cenário, está a saga As Crônicas de Fogo e 

Gelo. Ela foi escrita desde 1996 pelo estadunidense George Raymond 

Richard Martin e passou a ser adaptada para série de TV em 2011 pelo 

canal estadunidense HBO com o nome de Game of Thrones, referente ao 

nome em inglês do primeiro livro da saga.  A história d’As Crônicas gira 

em torno de uma disputa pela posse da coroa do reino de Westeros, um 

território fictício que possui grande semelhança com uma suposta Inglaterra 

medieval. Proximidade notada nas formas de atuação das personagens, que 

encarnam valores e práticas vistos como medievais, como por exemplo a 

lealdade das casas ao rei Robert Baratheon,  

 

 - Em nome de Robert da Casa Baratheon, o Primeiro do seu Nome, 

rei dos Ândalos e dos Roinares e dos Primeiros Homens, Senhor dos 

Sete Reinos e Protetor do Domínio, pela voz de Eddard da Casa Stark, 

Senhor de Winterfell e Guardião do Norte, condeno-o à morte – e 

ergueu a espada bem alto sobre a cabeça. 
11

(MARTIN, 2010, p. 16) 
  

 Neste trecho, o personagem Eddard Stark, senhor da região de 

Winterfell, demonstra sua fidelidade ao rei Robert Baratheon quando fica 

                                                           

11
Do inglês: “‘In the name of Robert of the House Baratheon, the First of his Name, King of the Andals 

and the Rhoynar and the First Men, Lord of the Seven Kingdoms and Protector of the Realm, by the word 

of Eddard of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, I do sentence you to die.’ He 

lifted the greatsword high above his head.” 
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responsável por realizar uma execução por um crime ocorrido nas terras 

que estão sob seu domínio. 

Outro ponto que aproxima bastante a Idade Média de Westeros da 

Idade Média inglesa é a prática do julgamento por combate, na qual a 

condenação de um determinado indivíduo se daria não por um julgamento 

como nos moldes atuais, com provas, testemunhas e júri, mas sim por um 

combate no qual a manutenção da vida do acusado, ou do seu 

representante, seria a manutenção de sua liberdade, como uma expressão da 

vontade divina: 

 

Os deuses conhecem a verdade da minha inocência. Desejo o seu 

veredicto, não o julgamento dos homens. Exijo um julgamento por 

combate. 
12

(MARTIN, 2010, p. 298) 

 

- Os deuses acharam por bem proclamá-lo inocente, filho. Não temos 

outra escolha que não seja libertá-lo - ergueu a voz. - Guardas. Levem 

o senhor de Lannister e o seu... a sua criatura para longe da minha 

vista. 
13

(MARTIN, 2010, p. 314) 
 

Embora dentro de uma lógica politeísta quase implicitamente pré-

cristã, o trecho destacado apresenta o julgamento por combate que iria 

definir a inocência do anão Tyrion Lannister sobre um atentado ocorrido na 

região de Winterfell contra um dos filhos de Eddard Stark, além da morte 

de Jon Arryn, que ocupava o cargo de Mão do Rei – o principal conselheiro 

do Rei – e que fora morto de forma suspeita no início da trama. Nesse 

aspecto, o sagrado se apresenta no fato de que o destino estaria nas mãos 

                                                           

12
Do inglês: “‘The gods know the truth of my innocence. I will have their verdict, not the judgment of 

men. I demand trial by combat.’” 
13

Do inglês: “‘The gods have seen fit to proclaim him innocent, child. We have no choice but to free him.’ 

She lifted her voice. ‘Guards. Take my lord of Lannister and his... creature here out of my sight.” 
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dos deuses, que decidirão, através do resultado do combate, se o acusado é 

culpado ou inocente do crime cometido. 

Outro ponto que merece destaque no que tange à semelhança entre 

Westeros e a Inglaterra medieval está na geografia: pode-se perceber uma 

forte proximidade entre os mapas do continente fictício de Westeros e do 

atual Reino Unido. Essa proximidade geográfica entre Westeros e o Reino 

Unido pode ser atribuída a alguns fatores como o fato de George Martin ser 

estadunidense, reproduzindo seu interesse pelas tradições anglo-saxãs, ou 

ainda àquele antigo dilema enfrentado também pela historiografia de 

realizar uma história medieval focada principalmente na França e na 

Inglaterra: 

 

 

Figura 1: Mapa do reino fictício de Westeros. 

Fonte: Página especializada Gameofthrones.net
14

 

                                                           

14
 Disponível em: <http://gameofthrones.net/resources/50-maps-of-westeros/399-map-of-the-

political- boundaries. html>. Acesso em março de 2014 

http://gameofthrones.net/resources/50-
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Figura 2: Mapa atual do Reino Unido. 

Fonte: Página Suapesquisa.com
15 

 

No Brasil, o primeiro volume foi intitulado A Guerra dos Tronos e 

foi publicado pela primeira vez em 2010 pela editora LeYa. Nesse primeiro 

volume, o leitor é introduzido ao universo de Westeros, conhecendo os 

principais personagens da história como o rei Robert Baratheon, que 

assumira o trono após uma batalha travada contra o antigo rei Aerys 

Targaryen, o louco; a filha de Aerys, Daenerys Targaryen, que juntamente 

com seu irmão, iniciam a história buscando montar um exército para 

retomar o Trono, além do nobre Eddard Stark, amigo de Robert Baratheon 

que o ajudou a tirar o “Rei Louco” do poder.  

                                                           

15
Disponível em: <http://www.suapesquisa.com/paises/reinounido/mapa_reino_unido.htm>. Acesso em 

março de 2014 
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No mundo criado por Martin, pode-se notar personagens professando 

sua fé, independentemente de qual seja, mostrando que nessa obra a Idade 

Média é romantizada, tal qual a perspectiva adotada pelos pensadores do 

século XIX que deram ao medievo uma conotação positiva, em oposição à 

ideia de “Idade das Trevas” divulgada pelos pensadores do XVII e XVIII. 

Ao todo existem seis principais religiões – cada uma dela cultuada 

em regiões determinadas. No continente fictício de Westeros são cultuadas 

as seguintes religiões: Fé dos Sete, Deuses Antigos e Deus Afogado; no 

outro continente fictício, chamado de Essos, outras três religiões são 

cultuadas: Dothraki, do Senhor da Luz e do Grande Pastor. Em minha 

pesquisa concentrarei minhas ações em apenas duas das religiões cultuadas 

em Westeros: a chamada Fé dos Sete, que é professada na maior parte do 

reino e tem como principais características a crença em um deus com sete 

faces, sendo que cada uma delas correspondente a um elemento social, que 

por sua vez está ligado a uma determinada característica. São eles: o Pai, 

ligado ao julgamento; a Mãe, ligada à criação; o Guerreiro, relacionado à 

coragem; a Donzela, símbolo da inocência; o Ferreiro, relacionado com sua 

habilidade; a Velha, atrelada à sabedoria; e, por fim, o Estranho, que está 

ligado à morte. Outra característica importante da Fé dos Sete é a existência 

de uma organização clerical, cujos sacerdotes são chamados de Septões 

com a existência de um líder chamado Alto Septão, que exerce funções 

eclesiásticas e também jurídicas, como observado nos seguintes trechos da 

obra:  

O homem de barba verde é irmão do Arconte de Tyrosh, e o homem 

que está atrás dele é Sor Jorah Mormont.  

O último nome capturou a atenção de Daenerys. 

- Um cavaleiro? 
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- Nem mais, nem menos - Illyrio sorriu sob a barba. – Ungido com os 

sete óleos pelo próprio Alto Septão. 
16

 (MARTIN, 2010, p. 30) 

 

— Eu pequei — disse Cersei. Sentia a língua estava grossa na boca, os 

lábios em carne viva e rachados. — Pequei gravemente. Vejo isso 

agora. Como pude ser tão cega por tanto tempo? A Velha veio até mim 

com a sua lanterna erguida e graças à sua sagrada luz vi a estrada que 

devo percorrer. 

Quero ser limpa novamente. Quero apenas absolvição. Por favor, boa 

septã, imploro, me leve ao Alto Septão para que possa confessar os 

meus crimes e fornicações. 
17

(MARTIN, 2012, p. 611) 

 

O primeiro trecho destaca a importância do cargo de Alto Septão no 

reino de Westeros, mostrando a função exercida pelo mesmo no ritual de 

sagração dos cavaleiros. 

O segundo trecho, parte do quinto volume A Dança dos Dragões, 

apresenta o Alto Septão como sacerdote e juiz já que na sociedade 

Westerosi crimes são considerados pecados. No trecho, a rainha regente 

Cersei está presa depois que foi descoberto que ela mantinha casos extra-

conjugais com membros da corte 

 

O Alto Septão ajoelhou perante Joffrey e sua mãe. - Como pecamos, 

assim sofremos - entoou, numa voz profunda e empolada, muito mais 

forte que a de Stark. - Este homem confessou seus crimes à vista dos 

deuses e dos homens, aqui neste lugar sagrado - arco-íris dançaram em 

volta de sua cabeça quando ergueu as mãos numa súplica. - Os deuses 

são justos, mas o Abençoado Baelor ensinou-nos que também são 

                                                           

16
  Do inglês: “‘The man with the green beard is brother to the Archon of Tyrosh, and the man 

behind him is Ser Jorah Mormont.’ The last name caught Daenerys. ‘A knight?’ ‘No less.’ 

Illyrio smiled through his beard. ‘Anointed with the seven oils by the High Septon himself.’“ 
17

 Do inglês: “I have sinned,” said Cersei. Her tongue was thick in her mouth, her lips raw and chapped. 

“I have sinned most grievously. I see that now. How could I have been so blind for so long? The Crone 

came to me with her lamp raised high, and by its holy light I saw the road that I must walk. I want to be 

clean again. I want only absolution. Please, good septa, I beg of you, take me to the High Septon so that I 

might confess my crimes and fornications.” 
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misericordiosos. O que será feito com este traidor, Vossa Graça? 
18

(MARTIN, 2010, p. 511) 
 

Nesse terceiro trecho, é exibida a intervenção do Alto Septão durante 

o julgamento de Eddard Stark. Percebe-se que, embora tenha realizado o 

julgamento, a decisão final seria do Rei. Podemos perceber também as 

noções de pecado por se tratar de uma representação do Cristianismo, ainda 

que em parte politeísta por apresentar um deus com sete faces. 

A outra religião a ser trabalhada, diferentemente da Fé dos Sete, não 

possui organização clerical, por tratar-se de uma religião animista, que 

enxerga a presença de alma de seres divinos em árvores nas quais são 

entalhadas faces. Esse tipo de culto, que será referido como o culto aos 

Deuses Antigos (tal qual na obra), por não possuir um nome específico, 

além de não possuir organização clerical, não possui também um livro 

sagrado, embora possua princípios como condenações aos vícios e ao 

incesto. O fato de a religião dos Deuses Antigos não possuir clero ou livro 

sagrado está relacionado ao fato de ser uma religião bastante antiga no 

universo d’As Crônicas, remontando ao período em que o continente de 

Westeros começou a ser povoado. 

Importante frisar que, embora as noções de condenação aos vícios 

esteja presente no culto aos Deuses Antigos, não existe bem clara a noção 

de pecado tal qual na Fé dos Sete. As práticas de vício e incesto são 

condenadas, mas sendo atreladas à moral do que propriamente a um 

pecado. 

                                                           

18
Do inglês: “The High Septon knelt before Joffrey and his mother. ‘As we sin, so do we suffer,’ he 

intoned, in a deep swelling voice much louder than Father’s. ‘This man has confessed his crimes in the 

sight of gods and men, here in this holy place.’ Rainbows danced around his head as he lifted his hands in 

entreaty. ‘The gods are just, yet Blessed Baelor taught us that they are also merciful. What shall be done 

with this traitor, Your Grace?’” 
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No centro do bosque, um antigo represeiro reinava pensativo sobre 

uma pequena lagoa onde as águas eram negras e frias. Ned [Eddard] 

chamava-lhe "a árvore-coração". A casca do represeiro era branca 

como osso e suas folhas, vermelhas como um milhar de mãos 

manchadas de sangue. Uma cara tinha sido esculpida no tronco da 

grande árvore, de traços compridos e melancólicos, com os olhos 

profundamente escavados, vermelhos de seiva seca e estranhamente 

vigilantes. Aqueles olhos eram velhos; mais velhos do que a própria 

Winterfell. Se as lendas falavam a verdade, tinham visto Brandon, o 

Construtor, assentar a primeira pedra; tinham visto as muralhas de 

granito do castelo crescer à sua volta. Dizia-se que os filhos da 

floresta tinham esculpido as caras nas árvores durante os séculos de 

alvorada, antes da chegada dos Primeiros Homens, vindos do Mar 

Estreito.
19

 (MARTIN, 2010, p. 21) 

 

O trecho destacado apresenta uma descrição do lugar de culto aos 

Deuses Antigos, além de uma pequena parte da história de Westeros. 

O lugar de culto aos Deuses Antigos chama-se Bosque Sagrado, no 

qual são realizadas preces, meditações, reflexões, além de casamentos, 

como destacado no seguinte trecho do quinto volume da saga, intitulado A 

Dança dos Dragões:
20

 

 

 - Quem vem? – Seus lábios estavam úmidos, seu pescoço vermelho 

sob o colarinho. – Quem vem diante de deus? 

Theon respondeu. 

 - Arya da Casa Stark vem aqui para se casar. Uma mulher crescida e 

florescida, legítima e nobre, vem pedir a bênção dos deuses. Quem 

vem reivindicá-la? 

 - Eu – disse Ramsay. – Ramsay da Casa Bolton (...) Quem a entrega? 

 - Theon da Casa Greyjoy, que era protegido do pai dela. – Virou-se 

para a noiva. – Senhora Arya, aceita este homem? (...) 

(...) – Eu aceito este homem – disse a noiva, em um sussurro. 

                                                           

19
Do inglês: “At the center of the grove an ancient weirwood brooded over a small pool where the waters 

were black and cold. “The heart tree,” Ned called it. The weirwood’s bark was white as bone, its leaves 

dark red, like a thousand bloodstained hands. A face had been carved in the trunk of the great tree, its 

features long and melancholy, the deep-cut eyes red with dried sap and strangely watchful. They were old, 

those eyes; older than Winterfell itself. They had seen Brandon the Builder set the first stone, if the tales 

were true; they had watched the castle’s granite walls rise around them. It was said that the children of the 

forest had carved the faces in the trees during the dawn centuries before the coming of the First Men 

across the narrow sea.” 
20

Do inglês: A Song of Ice and Fire – A Dance with Dragons 
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(...) Depois de um momento de oração silenciosa, o homem e a mulher 

se ergueram novamente. (...) 

Rápido assim, estava feito. Casamentos eram mais rápidos no Norte. 

Talvez por não ter sacerdotes, Theon supôs, mas qualquer que fosse a 

razão, parecia, para ele, uma clemêcia.
21

 (MARTIN, 2012, p. 418-419) 

 

No trecho acima, fica evidente o fato de o norte ser uma região 

adepta ao culto pagão. Essa  espécie de “paganismo” do norte é decorrente 

do fato de o norte ter sido povoado primeiramente e ter mantido suas 

tradições religiosas ao longo de milhares de anos. Conforme dito 

anteriormente, o trecho relata uma cerimônia de casamento realizada 

seguindo as tradições dos Deuses Antigos, já que se percebe a ausência de 

qualquer autoridade sacerdotal.  

Dentro da lógica do texto literário, essa ausência de sacerdote no 

culto pagão descrito acima se deve ao fato de existir uma crença de que os 

deuses estariam presentes no bosque sem a necessidade de um intercessor 

para a realização do contato com o sagrado. 

 

Os cultos fora de seu lugar de origem 

Por se tratar de uma história que se passa num continente plural e 

bastante diverso, A Guerra dos Tronos apresenta a alguns de seus 

personagens o desafio de viver num ambiente com características distintas 

do local onde nasceram e viveram a maior parte da vida. Dentre os 

                                                           

21
Do inglês: “‘Who comes?’ His lips were moist, his neck red above his collar. ‘Who comes before the 

god?’  Theon answered. ‘Arya of House Stark comes here to be wed. A woman grown and flowered, 

trueborn and noble, she comes to beg the blessings of the gods. Who comes to claim her?’ ‘Me,’ said 

Ramsay. ‘Ramsay of House Bolton, Lord of the Hornwood, heir to the Dreadfort. I claim her. Who gives 

her?’‘Theon of House Greyjoy, who was her father’s ward.’ He turned to the bride. ‘Lady Arya, will you 

take this man?’ (…). (...) ’I take this man,’ the bride said in a whisper. (...) After a moment of silent 

prayer, the man and woman rose again. (…) Quick as that, it was done. Weddings went more quickly in 

the north. It came of not having priests, Theon supposed, but whatever the reason it seemed to him a 

mercy.” 
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personagens que se encontram fora de seu lugar, dois merecem destaque: 

Catelyn Tully Stark e Jon Snow. 

Catelyn é originária da região de Correrrio, que originalmente cultua 

a Fé dos Sete, mas por ter se casado com Eddard Stark, senhor de 

Winterfell, teve de passar a viver em uma região com costumes religiosos 

completamente distintos do seu: o Norte, onde ao invés da Fé dos Sete, se 

cultuam os Deuses Antigos. Embora esteja vivendo numa região com um 

culto distinto do seu, Catelyn continua a professar sua fé ao deus de Sete 

Faces com a condescendência de seu marido, que chega a mandar construir 

um pequeno septo para que Catelyn possa orar ao seu deus: 

 

Catelyn fora ungida com os sete óleos e fora-lhe dado o nome no arco-

íris de luz que enchia o septo de Correrrio. Pertencia à Fé, tal como o 

pai e o avô, e o pai deste antes dele. Seus deuses possuíam nomes, e 

seus rostos eram-lhe tão familiares como os de seus pais. 

(...) 

Por ela [Catelyn], Ned [Eddard] tinha construído um pequeno septo 

onde podia cantar às sete caras de deus, mas o sangue dos Primeiros 

Homens ainda corria nas veias dos Stark, e seus deuses eram os 

antigos, os deuses sem nome nem rosto da mata verde que partilhavam 

com os filhos desaparecidos da floresta. 
22

(MARTIN, 2010, p. 21) 
 

Embora tenha permissão do esposo para cultuar seu deus, fica claro 

que Catelyn não se sente à vontade em estar no ambiente reservado à fé 

professada por Eddard; o Bosque Sagrado de Winterfell é visto por ela 

como um lugar triste e até certo ponto, negativo: 

 

                                                           

22
 Do inglês: “Catelyn had been anointed with the seven oils and named in the rainbow of light that filled 

the sept of Riverrun. She was of the Faith, like her father and grandfather and his father before him. Her 

gods had names, and their faces were as familiar as the faces of her parents.(...)  For her sake, Ned had 

built a small sept where she might sing to the seven faces of god, but the blood of the First Men still 

flowed in the veins of the Starks, and his own gods were the old ones, the nameless, faceless gods of the 

greenwood they shared with the vanished children of the forest.” 
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Catelyn nunca gostara daquele bosque sagrado.  

Nascera entre os Tully, em Correrrio, mais ao Sul, nas margens do 

Ramo Vermelho do Tridente. O bosque sagrado que lá havia era um 

jardim, luminoso e arejado, onde grandes árvores de pau-brasil 

espalhavam sombras sarapintadas por córregos que rumorejavam entre 

as margens, aves cantavam em ninhos escondidos e o ar era 

perfumado pelo odor de flores. 

Os deuses de Winterfell mantinham um tipo diferente de bosque. Era 

um lugar escuro e primordial, três acres de floresta antiga, intocada ao 

longo de dez mil anos, enquanto o castelo se levantava a toda sua 

volta. Cheirava a terra úmida e a decomposição. Aquele era um lugar 

de profundo silêncio e sombras meditativas, e os deuses que ali viviam 

não tinham nomes.
23

 (MARTIN, 2010, p. 21) 
 

Nesse trecho observa-se claramente a aversão de Catelyn ao Bosque 

Sagrado mantido pelos Stark, em oposição ao Bosque Sagrado mantido por 

aqueles que professam a Fé dos Sete, que servia muito mais como um lugar 

de distração do que propriamente de oração, já que para os fiéis da Fé dos 

Sete, “a prece pertencia ao septo.” O estranhamento, ou a aversão de 

Catelyn, ocorre pelo fato de ela ter seguido a Fé dos Sete por toda sua vida, 

e após o casamento ter sido obrigada a ir morar com o marido Eddard Stark 

no norte, onde a religião predominante é a fé aos Deuses Antigos, que tem 

o bosque como lugar sagrado, ao invés de um lugar de distração.  

 Outro aspecto interessante é que os filhos do casal Eddard e Catelyn 

professam tanto a Fé dos Sete quanto a religião dos Deuses Antigos: 

 

                                                           

23
Do inglês: “Catelyn had never liked this godswood. She had been born a Tully, at Riverrun far to the 

south, on the Red Fork of the Trident. The godswood there was a garden, bright and airy, where tall 

redwoods spread dappled shadows across tinkling streams, birds sang from hidden nests, and the air was 

spicy with the scent of flowers. The gods of Winterfell kept a different sort of wood. It was a dark, primal 

place, three acres of old forest untouched for ten thousand years as the gloomy castle rose around it. It 

smelled of moist earth and decay. No redwoods grew here. This was a wood of stubborn sentinel trees 

armored in grey-green needles, of mighty oaks, of ironwoods as old as the realm itself. Here thick black 

trunks crowded close together while twisted branches wove a dense canopy overhead and misshappen 

roots wrestled beneath the soil. This was a place of deep silence and brooding shadows, and the gods who 

lived here had no names. 
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Além disso, mesmo se pudesse sair do castelo, para onde iria? 

Bastava que pudesse andar pelo pátio, apanhar flores no jardim de 

Myrcella e visitar o septo para rezar pelo pai. Às vezes, rezava 

também no bosque sagrado, visto que os Stark eram fiéis aos velhos 

deuses. 
24

(MARTIN, 2010, p. 436) 
 

Nesse trecho, observa-se a suposta natureza dúbia da fé de Sansa 

Stark, filha de Eddard e Catelyn, que, por influência dos pais, professa sua 

fé tanto aos Sete quanto aos Deuses Antigos. Já Jon Snow professa apenas 

a religião dos deuses antigos, por ser um filho bastardo de Eddard Stark, 

sem possuir vínculo algum com Catelyn, a não ser um eterno ódio que ela 

possui por ele. 

Ao atingir a maioridade, Jon Snow decide se juntar à Patrulha da 

Noite, em busca de glória, já que como bastardo, seria muito difícil para ele 

atingi-la estando em Winterfell, onde embora ele fosse amado pelo pai e 

pelos irmãos, ele tinha consciência de que seria sempre coadjuvante. 

Chegando ao quartel general da Patrulha da Noite, localizado no 

extremo norte de Westeros, Jon Snow se depara com um ambiente laico, 

mas que mesmo assim não possui um lugar de culto próprio para ele 

professar sua fé, obrigando-o a sair da Muralha, fortificação que defende 

Westeros dos povos selvagens e de criaturas mágicas como os Outros, e 

que fora inspirada na Muralha de Adriano, construída pelo imperador 

romano na região que hoje compreende a Inglaterra, com o objetivo de 

defender o império dos invasores vindos principalmente da região que hoje 

corresponde à Escócia: 

 

                                                           

24
 Em inglês: “Besides, even if she could leave the castle, where would she go? It was enough that she 

could walk in the yard, pick flowers in Myrcella’s garden, and visit the sept to pray for her father. 

Sometimes she prayed in the godswood as well, since the Starks kept the old gods.” 



Thiago Souza de Jesus 

357 

 

- Muito bem - disse Mormont. - Podem fazer seus votos aqui ao cair 

da noite, perante Septão Celladar e o chefe da sua Ordem. Algum de 

vocês é fiel aos velhos deuses? 

Jon levantou-se. 

- Eu sou, senhor. 

- Suponho que desejará proferir suas palavras perante uma árvore-

coração, como fez seu tio. - disse Mormont. 

- Sim, senhor - disse Jon. Os deuses do septo não tinham nada a ver 

com ele; o sangue dos Primeiros Homens corria nas veias dos Stark. 

Ouviu Grenn sussurrar atrás dele. 

- Não há aqui um bosque sagrado. Ou há? Nunca vi um bosque 

sagrado. 

(...) 

- Castelo Negro não tem necessidade de um bosque sagrado. Para lá 

da Muralha, a Floresta Assombrada encontra-se como se encontrava 

na Idade da Alvorada, muito antes de os ândalos trazerem os Sete 

através do mar estreito. Encontrará um bosque de represeiros a meia 

légua deste local, e talvez encontre lá também os seus deuses.
25

 

(MARTIN, 2010, p. 366) 

  

Ao sair da Muralha, para praticar sua fé, Jon é obrigado a se dirigir à 

Floresta Assombrada, um local que serve de moradia para os povos 

selvagens, e que, por isso, é vista com temor pelas pessoas que vivem em 

Westeros. No trecho abaixo, esse temor fica evidente na visão do nobre 

Tyrion Lannister. Trata-se, de certa forma, de uma continuidade de um 

antigo pensamento medieval de enxergar as florestas como lugares 

assombrados. 

                                                           

25
 Em inglês: “‘Well and good,’ said Mormont. ‘You may take your vows here at evenfall, before Septon 

Celladar and the first of your order. Do any of you keep to the old gods?’ 

 Jon stood. ‘I do, my lord.’ 

 ‘I expect you will want to say your words before a heart tree, as your uncle did,’ Mormont said. 

 ‘Yes, my lord,’ Jon said. The gods of the sept had nothing to do with him; the blood of the First 

Men flowed in the veins of the Starks. 

 He heard Grenn whispering behind him. ‘There’s no godswood here. Is there? I never saw a 

godswood.’ 

 (...) 

 ‘Castle Black has no need of a godswood. Beyond the Wall the haunted forest stands as it stood in 

the Dawn Age, long before the Andals brought the Seven across the narrow sea. You will find a grove of 

weirwoods half a league from this spot, and mayhap your gods as well.’” 
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Mas nunca estava longe. Dali, Tyrion podia vê-la, as árvores escuras 

que se erguiam para lá da extensão de terreno aberto, como uma 

segunda muralha construída em paralelo com a primeira, uma muralha 

de noite. Poucos machados tinham alguma vez sido brandidos naquela 

floresta negra, onde até o luar não conseguia penetrar o antigo 

emaranhado de raízes, espinhos e ramos. Lá onde as árvores cresciam 

enormes, e os patrulheiros diziam que pareciam meditar e que não 

conheciam os homens. Pouco surpreendia que a Patrulha da Noite lhe 

chamasse a Floresta Assombrada. 
26

(MARTIN, 2010, p. 156) 

 

Na Muralha, Jon Snow conhece Samwell Tarly, um jovem que, 

embora tenha sido criado de acordo com a Fé dos Sete, ao chegar à 

Muralha decide mudar sua fé, passando a adorar aos Deuses Antigos em 

detrimento da Fé dos Sete: 

 

- Senhor - a voz fez Jon olhar para trás, surpreendido. Samwell Tarly 

estava de pé. O gordo rapaz esfregou as palmas suadas na túnica. - 

Poderei... poderei ir também? Dizer as minhas palavras junto a essa 

árvore-coração? 

- A Casa Tarly também é fiel dos velhos deuses? – perguntou 

Mormont. 

- Não, senhor - Sam respondeu numa voz fina e nervosa. Jon sabia que 

os grandes oficiais o assustavam, e o Velho Urso acima de todos. - 

Recebi o nome à luz dos Sete no septo de Monte Chifre, tal como meu 

pai, e o pai dele, e todos os Tarly ao longo de mil anos. 

- Por que quer abandonar os deuses de seu pai e sua Casa? - quis saber 

Sor Jaremy Rykker. 

- A Patrulha da Noite é agora a minha Casa - Sam respondeu. 

- Os Sete nunca responderam às minhas preces. Talvez os deuses 

antigos o façam. 
27

(MARTIN, 2010, p. 366) 

                                                           

26
 Do inglês: It was never far, though. From up here Tyrion could see it, the dark trees looming beyond the 

stretch of open ground, like a second wall built parallel to the first, a wall of night. Few axes had ever 

swung in that black wood, where even the moonlight could not penetrate the ancient tangle of root and 

thorn and grasping limb. Out there the trees grew huge, and the rangers said they seemed to brood and 

knew not men. It was small wonder the Night’s Watch named it the haunted forest. 
27

 Em inglês: “My lord.” The voice made Jon glance back in surprise. Samwell Tarly was on his feet. The 

fat boy wiped his sweaty palms against his tunic. “Might I... might I go as well? To say my words at this 

heart tree?” 

 “Does House Tarly keep the old gods too?” Mormont asked. 

 “No, my lord,” Sam replied in a thin, nervous voice. The high officers frightened him, Jon knew, 

the Old Bear most of all. “I was named in the light of the Seven at the sept on Horn Hill, as my father 

was, and his father, and all the Tarlys for a thousand years.” 
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Percebe-se, por alguns dos trechos, que, no universo d’As Crônicas, 

a fronteira existente entre as religiões é algo bastante fluido, permitindo 

que alguns personagens transitem de uma fé para outra ou até mesmo 

cultuem duas religiões ao mesmo tempo, ainda que com uma preferência 

maior por uma ou pela outra. 

 

 

Conclusão 

Por meio do que foi apresentado acima, e das referências utilizadas 

para sua construção, podemos perceber alguns dos conceitos que serão 

fundamentais para o desenvolvimento de minha pesquisa. Além disso, por 

meio dos trechos exibidos, destacamos algumas aproximações não só entre 

as religiões fictícias da Fé dos Sete e dos Deuses antigos e o Cristianismo e 

o Paganismo animista, como também entre a sociedade imaginada por 

George R. R. Martin e um pouco do que tem sido atribuído estilisticamente 

à sociedade inglesa medieval. 

Trata-se de um trabalho inicial e, por isso, talvez pouco conclusivo, 

mas podem ser notados alguns resultados importantes que, ao longo da 

pesquisa, se mostrarão mais aprofundados e mais concretos, e que apontam 

para o objetivo da pesquisa que é demonstrar como As Crônicas vêm 

representando as religiões e religiosidades medievais, além de apresentar as 

relações interreligiosas ocorridas na trama e o aspecto do exercício da 

religião ou religiosidade fora de seu lugar de culto original. 

                                                                                                                                                                          

 “Why would you forsake the gods of your father and your House?” wondered Ser Jaremy Rykker. 

 “The Night’s Watch is my House now,” Sam said. “The Seven have never answered my prayers. 

Perhaps the old gods will.” 
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AS PRÁTICAS PAGÃS NO REINO VISIGODO DOS 

SÉCULOS V E VI
1

 

 

Vitor Moraes Guimarães
2
 

 
 

 

Resumo: O cristianismo tornou-se o credo oficial do Império Romano no século IV, 

expandiu-se pelo Ocidente e chegou até a Península Ibérica, região onde se instalou o 

reino Visigodo. Neste reino, é possível verificar a dificuldade da Igreja para estabelecer 

seu modelo de interpretação do mundo em virtude da sobrevivência das práticas 

religiosas greco-romanas e germânicas. Deste modo, o objetivo desta comunicação é 

identificar as permanências pagãs e discutir a ação do clero no Reino Visigodo dos 

séculos V e VI. Para alcançar este propósito, selecionamos o discurso de Martinho de 

Braga em “De correctione rusticorum”, e a crônica de Paulo Orósio, “História contra 

os pagãos”. 

 

Palavras-chave: Cristianismo; Práticas Pagãs; Clero; Reino Visigodo. 

 

A proposta desta comunicação é identificar as práticas descritas 

pelos clérigos como atividades desviantes e discutir a resistência dessas a 

ação evangelizadora da Igreja no Reino Visigodo dos séculos V e VI. Para 

alcançar o proposto, organizamos o texto em três partes articuladas: o 

surgimento do cristianismo e sua expansão no Império Romano; a 

formação do Reino Visigodo na Península Ibérica e as permanências pagãs. 

 O cristianismo, surgido na Palestina, foi um movimento religioso 

dissidente que se organizou a partir da crença na realização da Promessa, 

conforme o previsto na tradição veterotestamentária. Os judeus que 

acreditavam ser Jesus o novo Davi, o Cristo, acabaram dando origem ao 

novo culto. Os cristãos, por meio da propaganda de sua fé, ganharam 

                                                           
1 Trabalho desenvolvido na graduação em História da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sob a 

orientação da Profa. Dra. Márcia S. Lemos (UESB). E-mail: marcia.lemos@oi.com.br 
2
 Graduando em História pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB/LEHC. E-mail: 

vitor.mguimaraes@hotmail.com 

mailto:marcia.lemos@oi.com.br
mailto:vitor.mguimaraes@hotmail.com
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adeptos, inicialmente entre as camadas baixas e médias da sociedade 

urbana do Império Romano. Ao chegarem a Roma, tiveram Paulo como 

interlocutor e se estabeleceram na capital do Império ainda assimilados ao 

judaísmo. Tanto no âmbito social quanto entre os autores do alto Império o 

cristianismo era considerado como superstitionis novae et maleficae 

(CHEVITARESE, 2006 p. 166), ou seja, as práticas monoteístas cristãs, 

segundo a concepção civil romana, eram vistas como maléficas. 

Perseguido em vários momentos dentro do Império Romano, o 

cristianismo só alcançou estabilidade sob o governo de Constantino, em 

313, com a publicação do Édito de Milão. Essa lei estabeleceu que todos os 

cultos existentes dentro do Império eram lícitos, inclusive o cristianismo, 

que foi beneficiado por várias medidas adotadas pela domus imperial, entre 

elas, a devolução dos bens confiscados e a reconstrução dos templos 

destruídos no período da grande perseguição (303-311). A aproximação de 

Constantino da Fé cristã ainda hoje é objeto de debate, mas é inegável a 

influência deste Imperador na organização da Igreja e na transformação do 

cristianismo em religião oficial do Estado. 

O êxito da Igreja e os privilégios concedidos pelo Estado Romano 

para o novo culto instigou a hostilidade entre cristãos e pagãos
3
. A partir 

dos sucessores de Constantino começaram a aparecer medidas que 

procuravam coibir as práticas pagãs, em especial os sacrifícios, os ritos de 

adivinhação e a magia considerada maléfica. Por fim, no governo de 

                                                           
3 O termo paganismo foi difundido no século V para definir os adeptos do politeísmo, no entanto, a 

origem desse termo remete aos que habitam no pagus, como o próprio Paulo Orósio atesta em sua 

História contra os pagãos. Com a difusão do cristianismo pelos centros urbanos, o pagão – o homem do 

campo que preservava seus cultos ancestrais – passou a ser identificado como aquele que era adepto das 

tradições germânicas e greco-romanas. 
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Teodósio I, por meio do Édito de Tessalônica, promulgado em 380, a fé 

cristã tornou-se o culto oficial do Império Romano.  

A Igreja cristã apropriou-se do modelo administrativo dos romanos 

e organizou sua estrutura eclesiástica de modo similar nos centros urbanos 

das províncias, onde os bispos, alguns oriundos da elite letrada, se 

constituíram enquanto autoridades locais (GARCÍA MORENO, 1990 p. 

239). Foi desse modo que o clero cristão chegou a Península Ibérica. A 

Hispânia, anexada como província entre os séculos III e I a. C., além de sua 

localização privilegiada – região fundamental durante as Guerras Púnicas
4
 

–, também fornecia importantes recursos minerais e força de trabalho para 

o Império. 

A partir do século IV d. C., os Visigodos, pressionados pelas vagas 

invasoras nas fronteiras do Império, solicitaram proteção ao imperador 

Valente, que autorizou a instalação destes no território romano sob o 

estatuto de federados. Essa concessão obrigava os godos a fornecerem um 

contingente de soldados para auxiliar na defesa das fronteiras. Nessa 

conjuntura, o cenário de guerra era constante e, por vezes, o próprio reino 

federado se rebelava contra o poder imperial. As relações dos Visigodos 

com Valente nem sempre foram amistosas e resultaram na batalha de 

Adrianópolis (378), quando o monarca foi derrotado. 

O Reino Visigodo se estabeleceu em primeiro lugar no sul da Gália, 

em Toulouse. Após perder esse território para os Francos, o rei visigodo 

Gesaleico fixou-se na Península Ibérica em 507. Quando os godos 

                                                           
4
 A região tornou-se o local estratégico para o Império Romano cortar o suprimento logístico dos 

cartagineses, que ameaçavam chegar a Roma. Assim, os romanos, apoiados por vários povos da região 

Ibérica, derrotaram os cartagineses e passaram a dominar o litoral mediterrâneo como estratégia militar 

fundamental para a vitória (SILVEIRA, 2001 p. 19-32). 
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chegaram ao Império eles já conheciam o cristianismo via a interpretação 

ariana
5
. 

A Península Ibérica, neste contexto, caracterizou-se pela 

pluralidade cultural e religiosa. Ali conviviam as tradições advindas do 

sistema de crença greco-romano, da religiosidade germânica, do arianismo 

e também do conjunto de práticas da população ibérica.  A Igreja utilizou a 

cultura letrada para definir a ortodoxia cristã, fixar cânones e regular a 

hierarquia eclesiástica a partir das discussões teológicas realizadas nos 

concílios. Uma vez a instituição clerical organizada nos centros urbanos, o 

desafio passou a ser a superação das práticas pagãs, preservadas em grande 

medida pelo homem do campo, que segundo a definição de Isidoro de 

Servilla era o rústico
6
. 

Na perspectiva do Roger Chartier, “as práticas que visam fazer 

reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no 

mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição [...] marcam 

de forma visível e perpetua a existência do grupo, da classe ou da 

comunidade” (CHARTIER, 1990. p. 23). Os atores sociais, portanto, 

compreendem, traduzem e transcrevem a si próprio e a sua sociedade. 

Sendo assim, o conjunto das práticas como a consulta aos adivinhos, os 

ritos feitos em honra de Minerva, a adoração aos deuses do panteão greco-

romano, expressavam a identidade religiosa do pagão, considerada 

desviante do sistema de crença cristão. 

                                                           
5 Segundo Lemos, o arianismo defendia que Cristo, por ter sido criado pelo Pai, não era da mesma 

substância Dele, era inferior. O concilio de Niceia condenou tal ideia, pois contrariava o dogma da 

trindade. Ao adentrar no Império Romano muitos povos bárbaros já conheciam a fé ariana. (LEMOS, 

2004, p.39) 
6 Rústico (rusticus) é quem trabalha no campo (rus), isto é, na terra. Isidoro de Sevilha, Etimologias (c. 

556-636). Trad. Jean Lauand. Disponível em www.ricardocosta.com. Consultado em: 21/08/2013. 

http://www.ricardocosta.com/
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 O clero investiu na catequização da população e dos membros da 

aristocracia visigótica. No entanto, a Igreja enfrentou algumas dificuldades, 

pois mesmo convertidos, os neófitos praticavam ou ainda conservavam as 

crenças religiosas dos seus antepassados. Este fato está evidente nos 

documentos clericais que revelam um processo de conversão difícil. A 

partir da analise das fontes percebemos a permanência dessas práticas. 

Utilizamos, então, dois autores deste contexto para identificar a 

sobrevivência pagã no processo de difusão do cristianismo. 

Martinho de Braga, clérigo, reconhecido como natural da Panónia, 

partiu para a Península Ibérica com a missão pastoral e exerceu papel 

predominante na conversão dos reis suevos. Conquistou prestígio dentro da 

aristocracia hispânica e, em 556, se tornou bispo de Braga. Em resposta ao 

bispo Polemius, o clérigo bracarense escreveu De correctione rusticorum, 

uma carta de caráter descritivo e exortativo que pretendia fornecer um 

modelo de ação para corrigir os rústicos. Escrita em 574 em língua latina, o 

discurso pastoral procurava explicar as origens das práticas pagãs, narrando 

da criação do mundo até a ressurreição de Cristo, e exortar a superioridade 

do cristianismo. 

Paulo Orósio, autor do século V, nascido na Hispânia romana, pode 

ser considerado um dos grandes intelectuais da sua época. Vivendo no 

período das migrações bárbaras na Península Ibérica, o clérigo fugiu pra 

Hipona, Norte da África, onde encontrou seu contemporâneo Agostinho, 

bispo da cidade. O Bispo o motivou a escrever a “História contra os 

pagãos”. A obra, escrita em latim, é dividida em sete livros que narram os 

fatos da criação até o contexto do autor. Nesta crônica, Paulo Orósio expõe 

a sua aversão ao paganismo romano. 
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Martinho de Braga, em sua carta-sermão, repreendeu as pessoas 

convertidas e batizadas que preservavam antigos ritos já condenados pela 

Igreja: 

Como é que alguns de vós, que renunciaram ao demônio e aos 

seus anjos, e aos seus cultos e as suas obras más, agora voltam ao 

culto do diabo? Pois acender velinhas a pedras, a árvores e a 

fontes e pelas encruzilhadas, o que é isso senão culto ao diabo? 

Observar adivinhações, augúrios e dias dos ídolos, que outra coisa 

é senão cultuar o diabo? Observar vulcanálias e Calendas, ornar 

mesas, pôr louros, fazer observância do pé e derramar grãos e 

vinho no fogo, sobre um tronco, ou atirar com pão para a fonte, 

que outra coisa é senão culto ao diabo? (Carta ao Bispo Polémio, 

16, 5). 

 

No discurso do Bispo de Braga, um dos agentes das práticas pagãs 

era a mulher: 

As mulheres invocarem Minerva no tear, e observarem o dia de 

Vênus para o casamento, e atenderem ao dia em que sai para 

viajar, que outra coisa senão culto ao diabo? Fazer 

encantamento com ervas para malefícios e invocar nomes dos 

demônios com encantamentos, que outra coisa senão culto ao 

diabo? E há muito mais que seria demorado enumerar. (Carta ao 

Bispo Polémio, 16,10) 

A mulher evocava os deuses do panteão romano tanto em sua 

atividade laboral quanto para trazer sorte ao seu casamento. Ficando claro 

que os fiéis, muitos batizados, continuavam frequentando o bosque para 

realizar ritos ancestrais e prestar homenagem aos seus deuses tutelares.  

Outra tradição recorrente era a consulta aos adivinhos para obter 

informações sobre o futuro e situações de enfermidade. Práticas como 

acender velas às pedras, às árvores e às fontes, não estavam ligadas as 

tradições greco-romanas e sim às germânicas.  
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Paulo Orósio, em sua crônica, identificou o paganismo com as 

atividades civis do Império Romano. A oferenda de sacrifícios aos deuses 

tutelares era encarada pelo cronista como uma atividade sem sentido 

porque sua realização não teria o “poder” de mudar a ordem das coisas: 

Porém, julgo que não devemos fazer referência à solicitude com 

que se praticam cerimônias rituais. Na verdade, os incessantes 

sacrifícios aos deuses nunca puseram termo às intermináveis 

desgraças nem sequer lhes deram repouso – a não ser quando 

Cristo, com todo o seu esplendor, surgiu como salvador do 

mundo. (História contra os pagãos, Livro VII, cap.1). 

 

As permanências dessas práticas não se restringiam somente a 

Península Ibérica, percebemos que a difusão do cristianismo foi uma tarefa 

difícil em várias regiões do antigo Império Romano Ocidental. Cesário de 

Arles (470-543), bispo da Gália, escreveu vários sermões que apontavam 

os principais problemas religiosos e morais da comunidade cristã: 

 

Los cristianos no deben hacer votos a los árboles, ni rezar junto 

a las fuentes, si quieren salvarse por la gracia de Dios del 

suplicio eterno. Y por tanto, quien en su próprio campo, o en 

casa, o en las cercanías tiene arboles, altares o cualquier outra 

cosa vana donde la gente miserable acostumbra a hacer votos, si 

no los destruye o no los corta, se convierte certamente en 

participe de los sacrilegios que allí se comenten. (Sermão LVI, 

5, 10) 

Mesmo fazendo parte da Igreja, quando o novo fiel chegava ao 

ambiente doméstico reproduzia antigas práticas religiosas, inclusive com a 

manutenção de altares aos seus deuses tutelares. Para Bastos: 

Afirma-se assim, portanto, e como um elemento intrínseco ao 

processo de conversão religiosa, a existência de uma efetiva 
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relação entre cotidiano e cultura. Ou seja, na condução de suas 

vidas cotidianas os indivíduos elaboram, e recorrem 

constantemente, a uma compreensão das intimas e múltiplas 

correlações entre o passado, o presente e o futuro. E ainda que 

preserve uma certa autonomia, esse conhecimento, afinado e 

constantemente ajustado, origina-se e situa-se no interior das 

realidades materiais e sociais da vida cotidiana. (BASTOS, 

2002, p. 32) 
 

O lar se constituiu no lugar adequado para preservar a cultura 

ancestral, nas atividades cotidianas as tradições encontraram força para 

resistirem. Ao contrário do âmbito público, onde existia a repressão. A 

aproximação do clero com a monarquia visigótica permitiu a promulgação 

de leis que condenavam as práticas (THOMPSON, 1971 p. 362-365) 

consideradas subversivas e seus agentes como os magos e adivinhos. 

Por meio dessa breve análise das fontes, percebemos a sobrevivência 

de um conjunto de práticas ancestrais que estava associado ao cotidiano e a 

atividade laboral, especialmente no campo.  

A Igreja pretendia afirmar a sua visão de mundo dentro da 

comunidade por meio do processo de conversão. Todavia, a metanóia tinha 

alguns limites, a incorporação da cultura cristã foi débil em virtude do tipo 

de ação empreendida inicialmente pela Igreja. O vínculo da aristocracia 

com a Instituição permitiu uma pseudo-conversão da população, apenas o 

rei se convertia em nome do seu reino. Além disso, existia a dificuldade da 

população se relacionar com a nova visão de mundo trazida pelo 

cristianismo:   

Para aquellos hombres educados en una religión politeísta era 

natural mezclar la fe em Cristo com el culto a sus anteriores 

divindades. Ya hemos dicho que el desligar a um Pueblo recién 

convertido de las creencias y prácticas religiosas heredadas de 

sus antepasados llevaba, por lo general, muchísimo tempo, quizá 
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varias generaciones, de intensa formación pastoral 
(GONZÁLEZ, 1979. p. 664). 

 

A permanência das práticas pagãs incomodou a instituição cristã. A 

Igreja buscava por meio do acolhimento, adotar táticas evangelizadoras 

para tornar o cristianismo aceito pelos pagãos; quando essas estratégias 

falhavam, prevalecia o princípio da recusa. A eliminação de templos 

pagãos e a destruição dos seus ídolos, a desnaturação dos temas tirando o 

seu significado original e, às vezes, encobertos por meio da obliteração, 

eram instrumentos de recusa das “tradições folclóricas” pela “cultura 

eclesiástica” (LE GOFF, 1980, p. 216). Segundo Bastos, “Ressalta-se, 

assim, a complexidade do processo de conversão e implantação do 

cristianismo no Ocidente medieval, configurando-o pelo viés da síntese, 

das adaptações e influências recíprocas entre as tradições culturais 

diversas” (BASTOS, 2003. p. 21).  

O estudo das fontes permitiu verificar que a cultura clerical e o 

paganismo conviveram dentro de um campo de tensão e os conflitos 

resultaram na formulação de um padrão cultural novo que se organizou no 

alvorecer da Idade média. 
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Abstract: Christianity became the official creed of the Roman Empire in the fourth 

century, expanded by the West and reached the Iberian Peninsula, region where it 

installed the Visigoth kingdom. In this kingdom, you can see the difficulty of the 

Church to establish their interpretation model of the world due to the survival of Greco-

Roman and Germanic religious practices. In this way, the objective of this 

communication is to identify the pagan stays and discuss the action of the clergy in the 

Visigothic Kingdom of fifth and sixth centuries. To achieve this purpose, we selected 

the speech of Martin of Braga in "De correctione rusticorum" and the chronic of Paulo 

Orosius, "History Against the Pagans". 

 

Keywords: Christianity; Pagan Practices; Clergy; Visigothic Kingdom. 
 



 

Wanderson Henrique Pereira 
 

372 

 

A UTILIZAÇÃO DO PATERNUS AFFECTUS NA 

POLÍTICA RÉGIA CAPETÍNGIA SEGUNDO 

GILBERTO DE TOURNAI (SÉC. XIII) 

 

Wanderson Henrique Pereira 
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Resumo: Um dos mecanismos utilizados para o fortalecimento do poder régio no século XIII 

é a elaboração de tratados políticos conhecidos como Espelhos de príncipes.  O Teólogo da 

Universidade de Paris, Gilberto de Tournai, finalizou em 1259, o espelho conhecido como 

Eruditio Regum et Principum, destinado a Luís IX de França. Nessa obra, o rei é aconselhado 

a sentir affectus paternus pelos seus súditos, esse tipo de afeto devia ser concretizado, 

principalmente na forma de ações caritativas. A imagem de São Luís ficou profundamente 

marcada por suas obras de caridade, entendidas como demonstração de afeição pelo seu povo.  

Palavras-Chave: Affectus; rei; paternus affectus; súditos; proteção régia 

 

Introdução: O conceito de affectus 

 Nesse texto, nosso objetivo será analisar a utilização do conceito de 

affectus na política régia Capetíngia do século XIII, principalmente na relação 

entre o rei e os súdito no ato de governo, especificando um possível paternus 

affectus que o rei é aconselhado a sentir por seus súditos, tendo como base a 

obra Eruditio Regum et principum escrita por Gilberto de Tournai, teólogo da 

universidade de Paris e importante franciscano. Essa obra está inserida dentro do 

gênero dos Espelhos de príncipe e sua finalização data de 1259. A obra é 

composta por três cartas dirigidas ao rei Luis IX da França, mais conhecido 

como São Luís, que reinou no período de 1226 a 1270. 

Nas discussões sobre o poder régio no período medieval, a função do rei 

sempre está relacionada ao ato de corrigir ou conduzir. Vejamos, por exemplo, a 
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discussão de Michel Senellart (2006: 84), em que nos apresenta a 

fundamentação teológica da coerção do poder régio. Segundo esses fundamentos 

baseados no pensamento de Santo Agostinho, o pecado cometido por Adão tirou 

a capacidade dos homens de fazer o que realmente querem, assim, tem-se a 

necessidade de um poder soberano que os conduza ao bem querer, um poder 

disciplinador. Dessa forma, a função do rei medieval tem como alvo a condução 

dos homens. Para João Morais Barbosa (1994: 14), o objeto de ação política do 

governante medieval é o homem, e não a coletividade organizada em 

associações ou em critérios geográficos, já que não existia a noção de fronteira 

territorial na Idade Média. Sendo assim, o poder era dirigido ao homem, 

entendido como o Homo Chistianus, um homem cristão que tem como 

finalidade do seu agir a conquista da vida eterna.    

Sendo assim, podemos pensar que nas relações de poder entre o rei e seu 

objeto de ação política, que são os homens, deve haver uma preocupação com as 

relações humanas, observando principalmente as emoções básicas como, 

tristeza, alegria, raiva, amor, medo e surpresa dentre outras consideradas comuns 

em todos os seres humanos que de alguma forma interferem nas tramas do 

político. Barbara H. Rosenwein em seu livro: A História das emoções – 

Problemas e métodos, propõe a existência das ‘‘comunidades emocionais’’, 

definidas como grupos sociais que comungam dos mesmos valores definidores 

das emoções e de suas formas de expressão. Essas comunidades podem se 

confundir com as comunidades sociais como, por exemplo: famílias, bairros, 

comunidades científicas, fábricas, conventos e cortes principescas, sendo esta 

última o espaço do político. Para Rosenwein, as emoções são moldadas pelas 

sociedades, ou seja, são entendidas como construções sociais.  No que se refere 

especificamente a Idade Média, Nobert Elias (1993: 202-206) aponta que o 

‘‘ homem medieval’’ é caracterizado por uma descarga emocional impulsiva, é 
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um homem violento, um ser de nível afetivo, moldado pelos códigos de 

comportamento definidores daquela sociedade, assim, certas expressões afetivas 

são permitidas e outras são reprimidas. Portanto, tais afirmações nos dão 

indícios de que há um entrelaçamento entre as ações políticas e os afetos 

humanos, principalmente na relação entre o rei e os súditos nas cortes 

medievais. 

Um dos conceitos utilizados em certas obras da antiguidade e do período 

medieval é o termo affectus. Um termo de complexa definição, que na transição 

da antiguidade ao período medieval sofreu importantes mudanças em sua 

significação devido ao advento do cristianismo, e tornou-se um dos importantes 

conceitos utilizados na Mística especulativa
2
 dos Cistercienses no século XII e 

em certos escritos políticos século XIII. 

 Um dos teorizadores do conceito de affectus na Idade Média foi o Abade 

cisterciense Elredo de Rievaulx, importante nome da Mística Especulativa no 

século XII. Elredo se empenhou em desvendar as diversas formas do homem 

sentir o amor.  Assim, estabelece uma doutrina sobre o affectus. Para o abade, o 

affectus é um movimento amoroso e doce da alma que favorece uma inclinação 

involuntária da alma em direção a alguém, ou seja, ao ser que é amado. Apesar 

desta definição, vemos que historicamente o conceito de affectus tem vários 

problemas quanto a seu significado, já que adquiriu outros sentidos no decorres 

da Antiguidade e da Idade Média. 
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   Elredo tem um papel singular na transformação desse conceito, é 

conhecido como o primeiro a elaborar um entendimento desse termo, coerente 

com a perspectiva cristã de caridade.  Segundo Elredo, o affectus pode ser 

compreendido de dois modos: como um movimento positivo da alma conduzido 

pela caridade fraterna, ocasião em faz o uso da razão (ratio), mas também pode 

ser um movimento egoísta e desordenado, orientado pelas paixões da alma, 

nesse caso, é entendido como uma perturbação, um movimento involuntário da 

alma. Essa definição do affectus como um movimento orientado pelas paixões é 

freqüente em alguns pensadores da antiguidade, principalmente no final do 

século I, momento em que está em discussão as teorias das paixões. O 

historiador Damien Boquet, importante historiador das questões referentes à 

emoção, escreveu uma importante obra: L’Ordre de l’affect au Moyen Âge - 

Autour de l’anthropologie affective d’Aelred de Rievaulx
 3

 em que analisa o 

percurso desse conceito da Antiguidade ao século XII. 

Segundo Boquet, na literatura latina o affectus ou affectio
4
 é designado 

como todo estado ou reação psicológica de ordem emocional.  O affectus é um 

estado súbito e transitório, qualificado como uma emoção específica ou ainda as 

diferentes modalidades de pulsões como: apetite, impulsão e desejo.  Em seu 

sentido moral poderiam conduzir as virtudes como aos vícios. Na definição de 

Cícero, o affectus ou affectio é uma modificação momentânea da alma, 

distinguindo-se dos hábitos que são caracterizados por uma disposição durável.  

Em Sêneca o affectus se aproxima da definição de paixão do Estoicismo, ou 

seja, era entendido como um movimento involuntário que neutraliza qualquer 

movimento direcionado para a vontade racional, assim, o affectus e 

essencialmente contrário a razão, quando incidido sobre a alma causa 
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perturbações que podem ser comparadas a doenças que comprometem o 

equilíbrio do organismo. Essas doenças seriam o furor da cólera, a inveja, o ódio 

dentre outros distúrbios. Essa interpretação do affectus como um movimento 

inclinado para as paixões tem semelhanças com entendimento negativo de 

Elredo sobre o affectus, e certamente influenciou a obra de Gilberto, 

principalmente quando o franciscano fala de certos oficiais desonestos e 

aproveitadores que vivem no interior da corte de Luís IX, acusando-os de serem 

homens movidos pelos vícios e as paixões. 

Outro importante pensador dentro da tradição da mística especulativa do 

século XII que teorizou sobre a noção de affectus e que influenciou a obra de 

Gilberto foi o abade Ricardo de São Vitor. Na concepção de Ricardo, o affectus 

ou affectio designa de um modo geral, todas as potência ou faculdades 

relacionadas aos sentimentos e a vida afetiva, inclusive os sentimentos 

relacionados às paixões, também se aproximando da noção de paixão elaborada 

pelos Estóicos. O Abade enumera sete afetos: Esperança, medo, alegria, dor, 

ódio, amor e pudor. Esses sentimentos pedem ser classificados como virtudes 

quando são usados com a devida moderação, nessa ocasião eles se tornam o que 

Ricardo chama de santos desejos. 

Como já mostramos, Elredo teve uma importância singular na 

aproximação do affectus com a noção de caridade cristã. Desse modo, podemos 

dizer que o movimento amoroso ao qual o affectus deve ser inclinado é a 

Charitas, o amor fraterno, a mais importante virtude do cristianismo, entendido 

como o vínculo que congrega os homens em sociedade. A prática da Charitas 

deve ser realizada e representada plenamente na Ecclesia, dimensão que nesse 

momento, se confunde com a própria noção de sociedade. Na Idade Média, o 

homem só se torna um ser social, o que hoje chamamos de cidadão, quando 
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recebia por meio do rito do batismo, a capacidade do amor, vejamos o que 

afirma Anita Guerreau-Jalabert: 

Esta representación de la ecclesia, concebida como la fraternidad de 

los cristianos hijos de Dios, traduce una concepción de la sociedad en 

que la uníon espiritual cimentada por la circulacíon de la caritas se 

impone a toda outra forma de realación entre los hombres 

(  GUERREAU-JALABERT, p. 35) 

 

Affectus paternus  

Vimos que o termo affectus é marcado por uma polissemia de sentidos. 

Tendo em vista o uso freqüente desse termo em toda a Eruditio Regum et 

principum, principalmente na última parte em que ele é tratado de forma central, 

mostra a importância que Gilberto dá aos affectus nas relações de poder  dentro 

do sistema  político régio da França no século XIII. Dessa forma, em que sentido 

Gilberto mobiliza esse conceito? Comecemos por essa citação: 

Pois segundo afirma o Papa São Gregório; Com um grande trabalho 

da caridade, transformará o esforço da misericórdia em afeto de 

natureza, para considerar quase como filhos pelo amor aqueles para os 

quais fizera de pais por proteção. (GILBERTO, p.138) 

Nessa citação em que recorre ao Papa Gregório Magno, Gilberto 

aconselha o rei a sentir afeto pelos os seus subordinados. Porem, não é qualquer 

tipo de afeto que o rei é aconselhado a sentir, mas aquele que deve ser 

construído pela ação da caridade Cristã (charitas), dessa forma, o rei deve sentir 

afeto por seus súditos do mesmo modo que ele sente por seus filhos naturais. 

Nessa ocasião, Gilberto faz uma aproximação da figura régia com a figura 

paterna, com o objetivo de fortalecer o vínculo afetivo entre o monarca e seus 

súditos. Assim, percebemos o fortalecimento da ideia de paternidade régia. 

Essa aproximação da figura do rei com a figura paterna nos leva a refletir 

sobre algumas teorias formuladas ao longo da História que tentaram sustentar 
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essa assimilação, nesse sentido, destacaremos as teorias referentes ao 

Patriarcalismo, que pode ser entendido como uma organização humana centrada 

na superioridade da figura masculina do pai. Um dos grandes teorizadores do 

patriarcalismo foi o inglês Robert Filmer, com sua obra chamada O Patriarca, 

escrita por volta de 1635. Publicada em 1680, em meio às discussões e tensões 

da Revolução Inglesa
5
, a obra de Filmer foi utilizada como uma das bases 

teóricas da defesa do poder monárquico na Inglaterra no século XVII. O 

patriarca teve como objetivo a busca das origens do poder monárquico para 

mostrar sua supremacia sobre todas as outras formas de poder. Filmer defendeu 

que o poder régio está associado à origem da paternidade, ele sustentava que 

todo poder político se origina da autoridade paterna e tem como fundamento a 

lei natural e as sagradas escrituras. Dessa forma, o poder de domínio foi 

concedido a Adão, o primeiro homem e pai da humanidade. Na categoria de 

primeiro homem, Deus teria investido Adão de uma autoridade ilimitada sobre a 

criação, foi confiado a ele, não só o poder sobre seus filhos, mas também sobre 

todas as criaturas e coisas. Esse poder concedido a Adão é transferido de 

geração em geração, assim, os filhos de Adão exerceram essa autoridade sobre 

seus filhos e assim sucessivamente. Portanto, o poder deve estar nas mãos dos 

pais, que devem exercê-lo por meio da monarquia:     

Se compararmos os direitos naturais de um pai e de um rei, 

encontraremos que é uma mesma coisa, sem diferença entre eles, 

senão na latitude da extensão: como um pai sobre a família, assim o 

rei estende seu cuidado para preservar, alimentar, vestir, instruir e 

defender toda a comunidade. (FILMER, p. 63) 

Portanto, dentro do pensamento de Filmer, o poder monárquico tem suas 

origens em Deus, e foi dado ao primeiro pai da humanidade, conclui-se então, 
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 Nesse momento a Inglaterra vivia o que se chama de Revolução Inglesa. Havia uma intensa discussão sobre 

onde estaria à soberania, na monarquia ou no parlamento. Formaram-se dois partidos, de um lado os partidários 

do parlamento (Whings), do outro os partidários da monarquia (Tories). Filmer foi um dos grandes defensores 

teóricos da soberania do poder monárquico. 
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que o poder régio é indissociável da paternidade. Segundo Eunice Ostrensk 

(2006: 134), na teoria patriarcal de Filmer, não há relações de analogia entre o 

poder paterno e o poder monárquico, mas uma relação de identidade: O poder 

real é o poder paterno.  Na figura do pai, o rei tem a autoridade sobre seus 

súditos, que na categoria de filhos, devem obediência total ao seu patriarca, 

qualquer contestação contra essa ordem é contrária à lei natural, afirmou Filmer 

categoricamente em O patriarcha. Dessa forma, Filmer é considerado como um 

dos primeiros pensadores a formular de modo sistemático a teoria da 

paternidade régia, idéia muito presente em alguns pensadores da Idade Média, 

como o próprio Gilberto de Tournai.    

Na Eruditio Regum et principum , a figura do pai é frequentemente 

aproximada da figura do rei, principalmente para designar a imagem de um rei 

amoroso e afetuoso com seus súditos; tenta-se criar a imagem de um rei digno 

de obediência por parte de seus submissos. O rei deve ser aquele que conserva 

um afeto paternal pelos súditos.  O amor aos súditos é visto como uma 

fortificação invencível e segurança para o rei, pois os súditos sentindo que são 

amados não se voltaram contra o poder régio, tendendo a obedecer ao monarca, 

reconhecendo nele um verdadeiro pai, a quem é incapaz de contrariar e 

desobedecer. Nesse sentido, o amor é um mecanismo de manutenção da ordem 

social, pois quando dirigido de forma virtuosa aos súditos, estes aceitam o 

monarca de forma respeitosa e amorosa impedindo qualquer revolta por parte 

deles, sendo um mecanismo da coesão da comunidade política. 

Gilberto fala de um paternus affectus, ou seja, o rei deve demonstrar um 

afeto paternal pelos súditos, inclusive nos momentos de punição, ocasiões em 

que ele deve punir não por prazer, mas por necessidade: 

Onde o paterno afeto é banido, o que a desprezada clemência não 

governa, a demência assumida tiraniza mais verazmente. Pois a 
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diferença entre o rei e o tirano é que o tirano se irrita por prazer e 

por liberdade desenfreada, mas o rei pune só por necessidade e com 

motivo. (GILBERTO, p.141) 

 

A educação régia: punir amando 

Como todo pai corrige seus filhos, o rei também tem o direito e a 

obrigação de corrigir seus súditos. No entanto, os atos violentos de punição 

devem ter um motivo que justifique a fúria do soberano, e a correção não pode 

ultrapassar o limite do exagero, o castigo deve ter a proporção da ofensa. A 

correção deve ser afável para que o punido não se revolte, deve ser um ato 

educativo, que faça o desobediente a refletir sobre o seu erro. Nesse sentido o rei 

deve agir como um médico que trata o enfermo de acordo com sua doença, deve 

combinar a severidade do remédio com o afeto de sua piedade, deve ser 

conduzido pela mansidão e leveza de um pai, sem perder de vista a justa medida 

da justiça. Onde não prevalece o afeto paterno prevalece o desafeto da tirania. O 

rei deve ser justo para que não seja chamado de tirano. 

No entanto, as punições de Luís IX eram conhecidas pela severidade: em 

a Vie de Saint Louis escrita por Guillaume de Nangis, é narrado um caso 

acontecido em 1255, quando um homem de Paris é acusado de blasfemar contra 

a fé. Ao tomar conhecimento desse fato, São Luís mandou prender o 

blasfemador e ordenou que o marcassem com um ferro em brasa nos lábios e no 

nariz, para que jamais esquecesse seu pecado e nunca mais proferisse palavras 

ofensivas contra Deus e também para que essa punição servisse de exemplo a 

todos aqueles que cometem o pecado da blasfêmia. A aplicação desses tipos de 

punições era tão frequente no reino de São Luís, principalmente nos casos de 

blasfêmias, que o papa Clemente IV chegou a pedir certa moderação nas 

punições ordenadas pelo rei. 
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  Portanto, o pai deve corrigir seus filhos objetivando o aprendizado deles. 

Assumindo as funções paternais, o rei assume o papel de educador, assim, suas 

correções, muitas vezes severas e violentas como as de Luís IX, são justificadas 

como necessárias nas ações educativas e muitas vezes são os últimos recursos 

para corrigir os filhos mais desobedientes. Sobretudo, o monarca educa tendo 

como referência seus exemplos, que devem ser imitados pelos seus súditos. 

Caso ele seja um fracasso nas virtudes morais e na condução de seus súditos, a 

tendência é que esses últimos, os filhos do rei por adoção, sejam inclinados para 

o fracasso. Segundo Gilberto, o filho tende a imitar o pai, os filhos só fazem o 

que vê o pai fazer. Assim, o pai tem a responsabilidade de ser um exemplo 

positivo para seus filhos, demonstrando a imagem de um pai virtuoso, pronto a 

ensinar as virtudes porque ama seus filhos.  

Pois assim como o sucesso dos filhos se constrói e até se prolonga 

pela força dos pais, assim a iniquidade dos pais corta aos filhos os 

objetivos tanto do sucesso como da vida, pois de Deus tanto vem à 

salvação dos justos, como perecem os restos dos ímpios. Portanto o 

filho sucede o pai, se imitar a justiça do pai (GILBERTO, p.79) 

O ato de ensinar parece ter sido um dos grandes desejos de Luís IX, talvez 

por ter recebido ensinamentos bem sólidos de seus preceptores, e de maneira 

especial por sua mãe, a rainha Branca de Castela, de quem recebeu uma 

educação moral e religiosa que marcou profundamente sua personalidade. São 

Luís era visto como um rei que ensina a seu povo, principalmente por meio da 

palavra, que nesse tempo tem um grande florescimento impulsionado pela a 

prática da pregação dos frades mendicantes, como os dominicanos e 

franciscanos, homens que rodeavam o trono real, sendo os grandes cooperadores 

do rei. Como nos afirma Le Goff (2010: 530), a palavra de São Luís é didática e 

moralizadora, a exemplo desses pregadores que o cercam. Ele ensina como um 

pai ensina a um filho, nesse sentido, destacaremos um fato singular, a 

composição dos Ensinamentos, um Espelho de príncipe que teria sido escrito 
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pelo próprio São Luís tendo como destinatário seu filho o príncipe Filipe, o 

futuro herdeiro do trono. 

Nos Ensinamentos, Luís IX mostra uma afeição paternal por seus filhos 

biológicos, em especial por Filipe, seu futuro sucessor. Usando uma linguagem 

ornada de grande carga afetiva, o rei expressa que ‘‘deseja do fundo do 

coração’’ que o filho possa absorver seus bons ensinamentos. Ele recomenda a 

honrar pai e mãe, a respeitar e proteger a Igreja e seus membros, a defender os 

pobres e também aconselha que nenhuma afeição terrestre distraia o jovem do 

seu dever enquanto rei. São Luis acrescenta que pelo fato de esses ensinamentos 

terem sido redigidos e oferecidos diretamente por ele, sob sua autoridade de pai, 

teriam um maior efeito na memória de Filipe. Esse pensamento exprimido na 

obra de Luís IX se aproxima da ideia de que os ensinamentos tendem a ter um 

maior resultado quando o pai que ensina é um bom pai, nessa ocasião, os filhos 

terão vergonha de desobedecê-lo e aceirarão com mais facilidade seus 

conselhos, pois como nos apontou Gilberto, os súditos sentem vergonha de 

ofender e opor-se a um rei virtuoso, dessa forma, cria-se uma espécie de prisão 

afetiva, o súdito é preso na armadilha de retribuir a bondade do rei. Portanto, 

podemos pensar que essa maior disposição em aceitar os ensinamentos do rei 

deve estar presente não só nos filhos naturais, mas, sobretudo nos súditos que 

são os filhos adotivos do rei.  

 

O pai dos pobres 

No pensamento de Gilberto, o rei é visto como ministro da utilidade 

pública, nele é reconhecido o poder público, assim, deve agir como um juiz 

incorruptível, tendo sempre como companheira a equidade, sua função é ser o 

promotor do bem comum, sendo a unidade da paz uma das condições para se 
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atingir esse bem. Nesse sentido, a figura de São Luís é salutar, era considerado o 

grande pacificador de seu tempo. Nos ensinamentos dirigidos ao filho, o 

aconselhava a não promover guerra, pois nesses conflitos aconteciam as mais 

cruéis injustiças e todo tipo de pecado. Também era conhecido por celebrar 

importantes acordos de paz em toda a cristandade, o que lhe ofereceu o título de 

árbitro da cristandade. Sua política de paz foi decisiva em muitos momentos de 

seu reinado, garantindo a segurança do poder régio. Em seu sermão de 1297, o 

Papa Bonifacio VIII qualifica Luis IX como rex pacificus, aproximando-o da 

figura de Salomão, o rei pacífico.                 

Portanto, o chefe político medieval deve promover o bem estar de seu 

povo, garantindo-lhes a paz e a concórdia, ele deve mostrar um cuidado com 

cada um de seus súditos, protegendo-os de todo o perigo que possa aparecer na 

trajetória terrena. Nessa representação, o monarca aproxima-se da ideia de rei 

pastor. O bom pastor é aquele que protege, alimenta e conduz cuidadosamente 

seu rebanho, se preocupando em ter uma atenção individual por cada uma das 

ovelhas do rebanho, como apontou Michel de Foucault ‘‘‘Omnes et singulatim’: 

uma crítica da Razão política”, texto em que trata do poder pastoral. Dentro do 

contexto de um pastorado régio, os súditos gozam da proteção e da paz 

proporcionada pelo  seu  rei, reconhecendo nele uma figura digna de seu afeto e 

de sua obediência, ficando mais uma vez preso à armadilha da retribuição 

afetiva.  Podemos até pensar que nesse momento o rei se aproxima da figura do 

pai protetor: 

Já que, por causa do devido afeto segue-se que os príncipes devem dar 

proteção aos súditos, os reis e os príncipes devem fazer isso a fim de 

assim protegerem os que lhes estão sujeitos para que vivam na 

unanimidade da paz as populações que lhes estão sujeitas [...] vejamos 

a origem e o principio da unidade, da qual procede à paz, preserva-se 

a unidade nos reinos e floresce a unanimidade nos súditos. 

(GILBERTO, p.144) 
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A proteção regia é extremamente valorizada na Eruditio Regum et 

principum; para explicar este ofício régio, é feita uma analogia com  a  proteção 

que os animais oferecem a  seus filhotes com a que o príncipe deve proporcionar 

a seus súditos , um exemplo de proteção  que deve ser observada pelo rei  . 

Sobretudo, essa proteção deve ser oferecida a aqueles filhos que mais 

necessitam de cuidado: os pobres. Nesse sentido a figura real recebe uma 

imagem que engrandece sua missão paternal, ele é chamado de pais dos pobres 

(pater pauperum). Os pobres são largamente citados na obra de Gilberto. No 

entanto surge uma pergunta: quem são esses pobres que devem se abrigar 

debaixo das asas do rei? 

A noção de pobre (pauper) recebeu várias significações durante a Idade 

Média, mas sempre relacionada à ideia de carência. Em uma de suas 

significações, a palavra pobre torna-se um adjetivo para designar àqueles que 

são revestidos de humildade, evocando um sentido espiritual relacionado à 

pobreza evangélica, se remetendo à pobreza da figura de Cristo, bem explorada 

no século XIII pelas Ordens Mendicantes. Nesse sentido, a pobreza pode ser 

entendida como uma virtude cristã.  A pobreza torna-se também uma forma de 

designar os pauperes, ou seja, o conjunto de pobres, uma categoria social. Os 

considerados pobres poderiam ser os deficientes alimentares (famelicus), os 

leprosos (Leprosus), os doentes ( infirmus),os órfãos ( orphanus), as viúvas 

( viduae), os cegos ( caecus), os injustiçados dentre outras categorias. 

É importante ressaltarmos que tendo em vista uma sociedade cristã, onde 

a prática da charitas é entendida como uma obrigação social, os pobres tendem a 

serem vistos como os receptores por excelência das ações caritativas; isso nos 

mostra que tal categoria tem sua funcionalidade social bem definida dentro da 
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Ecclesia. No século XIII, a pobreza é extremamente valorizada pelos frades 

mendicantes, reconhecendo e aceitando de forma positiva a imagem do Cristo 

pobre.  A vida baseada na pobreza de Cristo passou a ser compreendida como 

uma virtude essencial para se atingir os caminhos da vida eterna. As ações 

caritativas, com destaque para a esmola, se tornaram uma das mais notórias 

funções da Igreja em relação aos pobres. As doações tornaram-se comuns 

principalmente por parte dos nobres, vistos como grandes benfeitores. 

No pensamento de Gilberto, os pobres são representados como aqueles 

que têm uma situação muito frágil dentro do reino. São retratados como os 

injustiçados, os caluniados e explorados, aqueles cujas palavras são ignoradas, 

são vozes ao vento. Para Rui Afonso Nunes, em A formação intelectual segundo 

Gilberto de Tournai
6
, o Franciscano tinha consciência dos problemas sociais de 

seu tempo e por meio de sua obra não perde a oportunidade de descrever essa 

situação ao monarca. Para Gilberto, esse descaso com os pobres era causado, 

principalmente, por certos tipos de oficiais régios presentes nas cortes; contra 

esses homens, ele profere críticas severas e incisivas, acusando-os de serem 

homens movidos pelas paixões que geram a doença da cobiça, homens que usam 

da adulação e da dissimulação para atingir seus objetivos mais sórdidos dentro 

da corte. Um dos resultados dessa desordem, na visão desse teólogo, é 

justamente a criação de leis e costumes que favorecem e intensificam a opressão 

sistemática dos mais pobres.  Segundo Gilberto esses oficiais régios que causam 

a opressão e a desordem no interior do reino devem ser reconhecidos e 

severamente punidos pelo soberano. 

Diante dessa situação tão opressiva, os pobres necessitam de um protetor 

que os acolha, uma espécie de advogado que os defenda das injustiças dos 

                                                           
6
 NUNES, R. A. C. A formação intelectual segundo Gilberto de Tournai. São Paulo: MEC/INEP, 1970, p.90. 
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homens movidos pela cobiça, um protetor que seja movido pelo afeto paterno da 

Charitas. Portanto, Gilberto afirma que essa função deve ser realizada de um 

modo exemplar pelo rei, que deve mostrar por meio de sua proteção, a afeição 

que sente por seus filhos adotivos. Ele deve ter um olhar caridoso pelos mais 

necessitados e deve traduzir isso pelas ações caritativas, ou seja, as ‘‘obras de 

caridade’’.  Realizando essas obras, o rei distribui suas riquezas, que na 

realidade não são propriamente suas, mas do próprio povo, como nos aponta 

Gilberto. Assim, podemos pensar que nos atos caritativos o rei deve mostrar sua 

utilidade enquanto governante do bem público.  

Ao idealizar a imagem de um rei protetor e executor das ações caritativas, 

Gilberto de Tournai voltou-se para a própria figura de São Luís. Ele era 

conhecido como o rei das ‘‘obras de caridade’’, na realidade, parece evidente 

que na Eruditio Regum et principum; Gilberto tratou de fortalecer essa imagem 

no monarca. Vejamos algumas atitudes descritas pelos biógrafos 

contemporâneos a Luís IX, que convergem para esse modelo. A primeira atitude 

a ser destacada é o fato de são Luís ter sido um grande esmoler: as doações de 

esmolas foram sistemáticas no reinado de Luís IX, o que impressionou seus 

próprios contemporâneos. Estas doações eram utilizadas na construção de 

numerosos asilos para a assistência dos cegos, hospitais de misericórdia, 

leprosários e a edificação de um grande número de igrejas, sendo que todas 

essas obras foram financiadas pelo tesouro real. Essa manifestação de caridade 

régia era tão importante que o rei institucionalizou um sistema de captação e 

distribuição de esmolas, criando um estatuto regulador das esmolas e o cargo de 

esmoler, integrando a esmolaria nas funções do palácio real. Dessa forma, a 

prática das ‘‘obras de caridade’’ torna-se uma função da política régia.   

São Luís é retratado pelos biógrafos de seu tempo como um exemplo de 

caridade, principalmente para com os mais pobres e doentes, aos quais não 
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hesita em se aproximar, mas pelo contrário favorece essa aproximação como nos 

episódios em que pessoalmente alimentava os pobres em seu quarto de vestir e 

em outros aposentos reais: nessas ocasiões o próprio rei lhes partia o pão e lhes 

dava o de beber; também tinha a prática de visitar os doentes em seus leitos e 

não tinha qualquer receio de tocar os leprosos. Dessa forma, Luís IX teria 

aproveitado ao máximo a ostentação de sua face de benfeitor diante de seus 

súditos, o que contribuiu para o engrandecimento e ampliação da autoridade do 

poder real. Gilberto, tendo diante de si um rei com atitudes caritativas, tratou de 

transformá-las em ações constitutivas de um bom governante. Um governante 

que se preocupa com as necessidades de seus súditos, da mesma forma que um 

pai se preocupa com o bem estar dos filhos. A caridade se tornou a mais nítida 

demonstração de affectus paternus. 
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Résumé: L´un des mécanismes utilisés pour le renforcement du pouvoir royal au XIII
ème 

siècle est l´élaboration de traités politiques connus sous le nom de Miroirs des Princes. Le 

théologien de l´Université de Paris, Gilbert de Tournai, a terminé en 1259, le miroir connu 

comme étant Eruditio Regum et Principum, destiné au roi Louis IX de France. Dans cette 

œuvre, il est conseillé au roi d´éprouver de l´affectus paternus à l´égard de ses sujets, ce genre 

d´affection devait se matérialiser, principalement à travers des actions caritatives. L´image de 

Saint Louis a été profondement marquée par ses œuvres de charité vues comme une preuve de 

son affection envers son peuple. 

Mots-clés: Affectus; roi; paternus affectus; sujets; protection royale 
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