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ApresentAção

Nunca será demais lembrar que toda narrativa é uma con-
strução. A vida social abarca a narrativa, contudo, o inverso não 
é necessariamente verdade; ou seja, a vida social, com toda sua 
complexidade, não cabe dentro de narrativas únicas. Portanto, 
sem nenhum temor corporativista, podemos incluir nisso a nar-
rativa historiográfica. Obviamente, essa tem suas particularidades 
de argumentação, seus métodos, além de todo um trabalho de 
pesquisa que antecede a escrita. Mas, mesmo assim, é preciso 
abandonar a ilusão de que as grandes narrativas da história são 
capazes de trazer verdades acabadas, prontas a serem tomadas 
como justificativa, seja para uma tomada de posição erudita, seja 
para uma ação concreta em algum contexto social.

O acima exposto nos parece bem óbvio quando falamos de 
“idade média”, essa imensa abstração forçosamente lógica, que, 
efetivamente, diz muito pouco sobre a realidade das sociedades 
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humanas que existiram entre os séculos V e XV, mas que carrega 
uma maciça carga de sentidos – e que são tão numerosos e influ-
entes a ponto de inspirar e legitimar um sem-número de ações 
humanas no período pós-medieval. E é justamente para tentar 
compreender (ou entender) esses sentidos que diversos pesquisa-
dores brasileiros enveredaram pelo campo do medievalismo e do 
neomedievalismo1.

O Linhas – Núcleo de estudos sobre narrativas e medievalismos se 
orgulha de fazer parte deste visível movimento de construção 
de uma massa crítica que objetiva estudar as diferentes formas 
de apropriação e ressignificação do passado medieval. É verdade 
que isto não significa um pioneirismo na pesquisa, afinal, diferen-
tes pesquisadores já tomaram para si esse objeto – com diferentes 
posturas, conceitos e nomenclaturas; contudo, é a primeira vez 
que tal objeto congrega ao seu redor um número considerável de 
pesquisadores, alinhados em termos conceituais e com planos de 
projetos coletivos nacionais e internacionais. O Linhas desponta, 
assim, como um dos protagonistas desse importante movimen-
to, contribuindo com a formação de estudantes e construindo 
uma profícua rede de pesquisadores dentro e fora do Brasil. O 3º 
Simpósio Medievalismos em Olhares e Construções Narrativas foi um ex-
emplo de que as ações deste grupo têm crescido tanto em termos 
de relevância, quanto em termos de alcance.

Com base na premissa de se analisar o uso do medievo 
em sociedades que não a possuíram, destacamos o primeiro tex-
to deste volume. Trata-se do capítulo escrito por Leandro Vilar 
intitulado Vinland Saga: a representação japonesa sobre os Vikings. Ao 
analisar o contexto de produção do mangá Vinland Saga, escrito e 
desenhado pelo mangaká Makoto Yukimura, publicado em 2005, 

1  Sobre a relação do pós-colonialismo e a opção, com a qual concordamos, 
pelo uso do conceito de neomedievalismo (ALTSCHUL; GRZYBOWSKI, 
2020).
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O objetivo dessa coletânea em formato eletrônico é contribuir 
para tornar acessíveis as pesquisas relacionadas à crítica do 
“orientalismo” e desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Judaicos e Árabes, bem como no Centro de Estudos 
Árabes da Universidade de São Paulo, local de confluência de 
pesquisadores de diferentes áreas das Ciências Humanas e Letras.

A iniciativa surgiu ao final do curso de pós-graduação que 
ministramos em 2011, O Orientalismo na História, quando se 
notou a relevância do encontro entre os jovens pesquisadores, 
autores desse livro, e do material por eles produzido.

Os textos, deve-se dizer, refletem bem mais que as ricas 
discussões que marcaram os nossos encontros. Evidenciam a 
consolidação de um campo de estudos, formado sob a dupla 
influência, por um lado, dos escritos de Edward Said1 e, por 
outro, da observação da necessidade de continuar aplicando a sua 
crítica ao arcabouço conceitual com o qual lidamos no dia a dia 
de nossas pesquisas em Ciências Humanas e Letras.

O esforço em levar nossos estudos para além dos muros 
da universidade, não é mero desejo de divulgar, mas aspecto 
fundamental desse campo de pesquisa. Ou seja, a crítica ao 
orientalismo não se realiza plenamente entre muros acadêmicos, 
necessitando do diálogo com a sociedade e com a política, para 
instigar o seu entorno e a si mesma.

Os escritos de Edward Said demonstraram que por trás das 
mais correntes visões distorcidas e pré-concebidas, acerca de 
regiões do mundo equivocadamente agrupadas sob a designação 
de “Oriente”, há toda uma construção intelectual e um arcabouço 
conceitual, desenvolvidos nas mais renomadas universidades e 
absorvidos acriticamente mundo afora.

o autor demonstra os esforços do produtor de se adequar, em 
certa medida, aos parâmetros de produção europeus e, ao mesmo 
tempo, trazer alguma reflexão “histórica” acerca das influências 
recebidas por Yukimura durante as suas pesquisas para a realiza-
ção do seu mangá. 

Uma das características do neomedievalismo no Brasil, que 
se encontra também na Europa, é a noção de que a chamada 
“idade média”, mesmo aquela construída pela historiografia 
especializada, é completamente vazia de significação a priori; ela é 
sempre dada por aquele que a mobiliza e a temporaliza. Trata-se 
do caso do capítulo denominado Ecos da Idade Média em Là-bas 
(1891), de Joris-Karl Huysmans, escrito por Leonardo Amorim. Nele, 
é elaborada uma reflexão sobre a forma como Huysmans apro-
pria-se da idade média para a representar de duas formas dife-
rentes, porém complementares. O autor nomeou-as como idade 
média branca e idade média negra. A primeira foi compreendida 
como o medievo do senso comum historiográfico, ou seja, mar-
cada pela influência da Igreja e pelos valores do cristianismo. En-
quanto a segunda, teria as suas origens associadas ao paganismo 
europeu. Nela, encontraríamos as primeiras representações do 
diabo e do macabro na pintura e na literatura não teológica.

A temática da idade média e da fantasia presente na litera-
tura é o objeto do capítulo chamado Medievalismo na Literatura de 
Fantasia Contemporânea: Suserania e Vassalagem na obra Crônicas de Gelo 
e Fogo escrito por Patrick Bastiani. Por meio de uma imbricação 
entre historiografia medieval e reflexão teórica, o autor analisa a 
forma como as relações vassálicas são estruturantes na recons-
trução histórica nas Crônicas de Gelo e Fogo. O principal argumen-
to é que a ideia de reconstrução histórica foi a estabelecida pelo 
leitor dessa obra. Assim, a noção de vassalidade medieval pode 
ser apreendida através da literatura fantástica. Talvez, a contri-
buição deste capítulo esteja relacionada à transgressão em relação 
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Quando um jornal emprega reiteradamente termos como “o 
Islã” em contraposição a “o Ocidente”, transmitindo a ideia de 
um mundo dividido por uma imaginária fronteira leste-oeste, a 
um só tempo que rígida e instransponível, não podemos ignorar 
que semelhante “fronteira” foi construída nos próprios textos 
eruditos dos primeiros pesquisadores modernos a se debruçar 
sobre a história árabe e islâmica, nos séculos XVIII e XIX.

Mais que isso, Said demonstrou que a concepção de mundo 
onde o “Ocidente” representa o progresso, a liberdade e a 
democracia, e o “Islã”, tudo que há de atrasado e ameaçador aos 
valores ditos modernos e civilizados, não é apenas etnocêntrica, 
ou eurocêntrica, mas parte integrante de diferentes projetos de 
dominação de terras árabes e islâmicas, desde pelo menos o 
século XIX.

O mesmo foi dito de outras divisões do mundo, como aquela 
traçada pela doutrina do “choque de civilizações” de Samuel 
Huntington, que se apresenta como uma versão reciclada do 
velho orientalismo europeu. Ou, mais recentemente, a fronteira 
que se tenta erguer entre “países abertos” e “regimes fechados”, 
nas palavras da Secretária de Estado Hillary Clinton em visita ao 
Brasil em 2012.

O paradigma de um mundo dividido, seja entre “Ocidente” e 
“Oriente”, “países abertos” e “fechados”, ou “civilizações”, recria 
paradoxos como a defesa da “tolerância”, no lugar da igualdade 
mais absoluta, ou, pode-se dizer, da “indiferença”. Promove, 
ainda, um reducionismo que serve, como demonstrou Edward 
Said, ao propósito de dominação de uns sobre outros. Ele impede 
o surgimento de novas concepções nas quais o mundo possa 
ser pensado como fruto da contribuição de todos os povos que 
nele habitam. Passível, portanto, de mudanças, avanços e novas 
simbioses, não a partir do relacionamento formal e distante que 

à ordem do discurso proposto pela historiografia medieval, isto 
é, não seriam as “verdadeiras fontes medievais”, aquelas usadas 
pelo já quase canonizado Marc Bloch, responsáveis por balizar a 
construção da narrativa sobre as relações vassálicas, mas sim uma 
obra de literatura de fantasia como Crônicas de Gelo e Fogo. Essa 
premissa conduz-nos a refletir sobre a própria base epistemológi-
ca da história como disciplina, ou como escreveu Hayden White, 
sobre o próprio fardo da história (WHITE, 2014).

No capítulo A Idade Média como “origem”: abordagens do me-
dievalismo no estudo das obras de Marc Bloch e Henri Pirenne, as autoras 
Keila Araújo e Camille Ferreira procuram, teoricamente respal-
das em Umberto Eco, a forma como os medievalistas Marc Bloch 
e Henri Pirenne sonharam com a idade média, construindo, eles 
mesmos, pequenas idades médias. Ambos os autores, apesar de 
“sonharem” cada um ao seu modo com o medievo, tiveram em 
comum preocupações como as questões políticas e suas relações 
com a cultura no medievo. Das oficinas de historiadores pseudo-
-antipositivistas como Marc Bloch e Henri Pirenne, passemos ao 
capítulo intitulado Cotidiano Medieval: Ensino de História Medieval a 
partir do manuscrito iluminado O Saltério de Luttrell de XXX redigo 
por Gabrielle Almeida e Giovanni Bruno Alves. Nele, foram de-
monstradas as potencialidades para o ensino, sobretudo, o mé-
dio, de imagens medievais para uma reflexão acerca do quotidia-
no por intermédio de símbolos de status tais como as roupas e a 
própria moda.

Em O movimento artístico inglês Arts & Crafts, Júlia Leite 
analisa esse movimento, enfatizando a agência de William Mor-
ris (1834-1896). Esse intelectual ficou conhecido como um dos 
maiores difusores do neogótico. No texto, a autora destaca a for-
ma como Morris e seus companheiros no movimento Arts & 
Crafts contribuíram para a construção de uma nova estética e de 
uma idealização de uma idade média por meio de imagens cris-
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sugere a ideia de “diálogo de civilizações”, mas da interação 
incessante e corriqueira entre os povos.

De fato, os temas trabalhados pelos autores desse livro são 
variados, sendo que todos primam pela clareza e linguagem 
acessível. O texto de Isabelle Somma abre a coletânea, apresentando 
os diferentes significados atribuídos ao termo “orientalismo”, 
desde a antiga disciplina acadêmica criada na Europa para estudar 
“o Oriente”, entendido principalmente como as regiões islâmicas 
do globo, até o sentido aqui atribuído ao termo, isto é, estilo 
de pensamento e de produção de conhecimento que se arroga 
uma posição de autoridade sobre o seu objeto, intimamente 
relacionado, como explicita Isabelle, à formação ideológica que 
acompanhou o projeto colonialista europeu. Nas palavras de Said, 
“o orientalismo, portanto, não é uma fantasia avoada da Europa 
sobre o Oriente mas um corpo criado de teoria e prática em 
que houve, por muitas gerações, um considerável investimento 
material” (SAID, 1990: 18).

Isabelle passa em seguida ao tema específico de seu texto, 
qual seja a análise da carta de despedida de Lorde Killearn do 
cargo de embaixador britânico no Egito. Escrita em 1946, a 
carta foi mantida em arquivo fechado por cinquenta anos. Entre 
outros temas, aflora aqui o discurso civilizatório empregado 
por colonizadores europeus para justificar sua interferência em 
territórios além-mar. O texto seguinte, de Marina Soares, analisa 
o relato de um médico inglês que visita o reino do Marrocos, em 
1789, para cuidar de um príncipe doente e acaba transitando entre 
o harém imaginário que habitava as mentes dos europeus e o 
harém real com o qual se depara. Ambas desvendam os conflitos 
e as tensões inerentes à posição desses sujeitos imperiais, seja 
o diplomata britânico vivendo o ocaso de um grande império, 
seja o médico que visita o Marrocos no momento inaugural das 

tãs, de cavaleiros, associadas às lendas arturianas, do sobrenatu-
ral, relacionado à magia. A construção desse imaginário utópico 
chegou ao século XXI e, agora, é usado em outros suportes que 
atualizam e temporalizam-na reinventando-a em vários aspectos. 

Em Toda sombra nasce da luz: elementos cavaleirescos em Shadow of 
the Colossus, Marcos Pinheiro adentra no universo dos jogos de vi-
deo game por intermédio da teoria do neomedievalismo. A sua aná-
lise tem como base os elementos da chamada ética da cavalaria 
medieval, bem como as suas ressignificações no jogo Shadow of the 
Colossus (SotC), dirigido pelo projetista japonês Fumito Ueda. No-
vamente, trata-se de um uso do passado medieval realizado em 
contexto de uma sociedade que não a possuiu em termos “histó-
ricos”. Em meio a este jogo de espelhos, o público reelabora-a e 
a idealiza com base no próprio entendimento da “idade média” 
dado pelo jogo.

Em Apropriação e [res]significação do passado normando pelos inte-
lectuais do século XVIII, escrito por Renan Barrozo, há uma refle-
xão sobre a produção intelectual francesa do século XVIII sobre 
os normandos e a forma como foram representados. O autor foca 
a sua reflexão na forma como estes intelectuais, no contexto da 
revolução francesa, ampliaram as críticas às instituições como 
a Igreja e às relações de servidão. Além de demonstrar como a 
idade média foi mobilizada no contexto revolucionário, o autor 
destaca que, ao contrário do que se pensava acerca da narrativa 
história sobre os normandos, que teria sido homogênea ao longo 
do século XVIII, houve duas formas diferentes de relatar esta 
narrativa sobre o passado medieval normando.

Para encerrarmos esta breve apresentação, é importante 
que vislumbremos o futuro. Inegavelmente, os estudos sobre o 
neomedievalismo, da forma como estamos a propor, são inci-
pientes no Brasil, mas, pela primeira vez, pesquisadores brasi-
leiros estão a fazer parte de um processo – ainda em progresso 
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pretensões britânicas sobre terras árabes.
Thais Rocha, por sua vez, analisa a gênese dos estudos 

europeus em egiptologia, alertando para a forma como a produção 
de conhecimento sobre os egípcios “os exclui da possibilidade 
de serem sujeitos da sua própria história”.  A autora chega à 
conclusão de que não apenas a política influenciou a egiptologia e 
o lugar do Egito no imaginário ocidental, mas “a egiptologia não 
existe fora da política”.

Os artigos seguintes, de Carolina Cruxen e Ximena Isabel Léon 
Contrera analisam o cinema, sob diferentes ângulos. Enquanto 
Carolina aborda o fato significativo dos primórdios da fotografia 
e do cinema coincidirem com o auge do projeto colonialista de 
países como França, Inglaterra e Estados Unidos, desvendando 
suas principais implicações, Ximena lança luzes sobre as imagens 
inesperadas que permeiam inadvertidamente o cinema de um 
dos grandes nomes da sétima arte, Manuel de Oliveira. A autora 
desconstrói uma narrativa de cenas primorosas, onde, no entanto, 
o muçulmano, o turco e o “mundo árabe” são nada mais que “o 
Oriente impreciso diante da iluminação ocidental”; não possuindo 
vida própria a não ser em sua suposta capacidade final de destruir 
o “Ocidente”.

Thais de Godoy Morais analisa os escritos de crítica literária de 
Jorge Luis Borges, revelando como o grande escritor argentino, ao 
se debruçar de maneira nada complacente sobre a obra de alguns 
dos principais estudiosos e tradutores das Mil e Uma Noites, já 
relacionava, claramente, produção intelectual e poder. Nathália 
Novaes Alves, por sua vez, apresenta e analisa o pensamento de 
outro grande autor, o sociólogo iraniano Ali Shariati, para quem 
os iranianos deveriam evitar as duas armadilhas de seu tempo: 
a tradição religiosa enrijecida, por um lado, e a modernidade 
europeia destituída dos valores locais islâmicos, pelo outro. Sendo 

e cujo resultado é imprevisível – de fundação de um movimen-
to historiográfico. Não se trata apenas de utilizar um paradigma 
elaborado no Hemisfério Norte, tal como, por séculos, fazemos 
em nossa academia. Trata-se de, com base na reflexão estrangeira 
sobre o medievalismo, de uma reelaboração, com fortes tons de-
coloniais, do próprio campo.

Como outrora escreveu Nadia Altschul, o medievalismo 
na América Latina já nasceu neomedieval. Nós não temos um 
passado medieval, não temos reminiscências, não temos heran-
ças, não nos vinculamos à longa idade média, não inventamos 
dragões e nem os perseguimos. O que temos são camadas e 
mais camadas de colonização intelectual que nos fizeram crer, 
ingenuamente, que teríamos que ser como eles para produzir co-
nhecimento. Mais especificamente, pensando no campo do neo-
medievalismo, no qual este volume se enquadra, temos sim que 
pensar como o imaginário medieval – inclusive, aquele criado 
pela historiografia especializada – mobiliza imagens medievais 
em nossa sociedade, criando representações tão hiperbolizadas 
quanto o Motel Medieval na Avenida Presidente Dutra em Nova 
Iguaçu, no Rio de Janeiro, a Basílica “neogótica” Nossa Senhora 
do Rosário, construída pelos Arautos do Evangelho, em Caiei-
ras, São Paulo, ou ainda manifestações políticas antidemocráticas 
como aquelas do “cavaleiro medieval de Taubaté.  Talvez, desta 
surrealidade tenhamos como construir, com o devido rigor aca-
dêmico e ético, uma narrativa que nos ajude, não a nos ver como 
herdeiros e de um passado que não nos pertence, mas como par-
te da nossa própria história, marcada por tantas temporalizações 
eurocêntricas para, assim, desconstruí-la (BERRIEL, 2020; BIR-
RO, 2020). 

Os organizadores
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que Cristiane Nunes Duarte compara a descrição da mulher 
egípcia em autores do século XIX, como Gustav Flaubert, com a 
imagem da mulher saudita criada pela autora norte-americana, J. 
P. Sasson, trazendo assim o debate para questões atuais, incluindo 
a visão generalizada que muitos guardam das mulheres árabes.

Os quatro textos seguintes tratam da Palestina, esse pequeno 
território cujo mapa esconde algumas das maiores manipulações 
da história moderna, e cuja população sofre, como Said fazia 
questão de salientar, a mais longa ocupação militar de nossa 
época. Gabriel Mathias Soares e Soraya Misleh abrem a sequência 
com duas análises, claras e objetivas, dos principais mitos 
históricos desvendados tanto pela chamada nova historiografia 
israelense, como pelos autores palestinos desde pelo menos a 
década de 1970. Suas análises revelam, para além dos avanços 
na interpretação da história, o quão difícil tem sido, para as 
partes envolvidas, aceitar o passado. Em seguida, Paula Caffaro 
reconstrói o percurso da literatura palestina em prosa e poesia, 
enquanto expressão, pouco conhecida, da voz reprimida desse 
povo. Finalmente, temos a contribuição de Yuri Haasz, elaborada 
com base em uma pesquisa de campo realizada em Israel e nos 
territórios palestinos ocupados. O fenômeno analisado por Yuri 
é o complexo, conflituoso, e muitas vezes doloroso, processo de 
rejeição de preceitos sionistas por parte de vários judeus em Israel.

Para encerrar, Suely Ferreira Lima, Professora do Curso 
de Língua e Literatura Árabe da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, compara as críticas ao orientalismo elaboradas 
por Edward Said e Immanuel Wallerstein. Quanto a mim, 
disponibilizei aqui um artigo sobre a História e a historiografia 
árabe contemporânea, notadamente os principais autores que se 
aventuraram na difícil tarefa de escrever obras de história geral 
do “mundo árabe”, com suas várias armadilhas. Sou grata, acima 
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de tudo, à valiosa contribuição de Ella Shohat, Professora da 
Universidade de Nova Iorque, que nos enviou prontamente o seu 
texto, ao tomar conhecimento dessa publicação. Como o leitor 
constatará por si mesmo, o artigo de Shohat encerra com chave 
de ouro a coletânea.

Devo terminar salientando que, se o ponto em comum entre 
os diversos textos é a incorporação de aspectos fundamentais da 
crítica ao orientalismo, tal como desenvolvida por Edward Said, 
seus limites são menos traçáveis, permanecendo, assim esperamos, 
abertos a novas análises e interpretações.

Finalmente, agradeço todas as autoras e os autores que 
aceitaram participar desse livro coletivo; eles hoje compõem o 
Grupo de Estudos Edward Said e continuam se encontrando 
periodicamente, além de realizar palestras, cursos e mesas 
redondas em simpósios. Agradeço, especialmente, a Thais Rocha, 
que participou da organização desse volume, com quem foi 
um imenso prazer trabalhar, por seu espírito de colaboração, 
entusiasmo e rigor intelectual. Como não poderia deixar de ser, 
nosso muito obrigada vai finalmente aos colegas docentes do 
curso de Língua, Literatura e Cultura Árabe, por seus mais que 
frutíferos esforços de aprimoramento da docência e da pesquisa 
em língua, literatura, história e filosofia árabes. 

Para facilitar a divulgação das pesquisas aqui reproduzidas, 
optamos pelo formato de livro eletrônico, que pode circular e ser 
impresso livremente, desde que mencionada a fonte.
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Vinland Saga: a representação 
japonesa sobre os vikings

Leandro Vilar Oliveira1

O interesse pelos vikings cresceu bastante nos últimos 
anos, proporcionando uma nova leva de filmes, livros, músicas, 
histórias em quadrinhos e videogames. Consequentemente, eles 
impulsionaram o aumento de blogs, podcasts, canais e comunida-
des nas redes sociais sobre o tema. Esse interesse pela Vikingma-
nia no século XXI contribuiu não apenas para perpetuar antigos 
estereótipos sobre os vikings, mas também conceber novos es-
tereótipos sobre esse “povo” (PONCE, 2016). E, nesse sentido, 
a produção midiática fomenta todo um imaginário sobre a Era 
Viking (sécs. VIII-XI), um ambiente que se revela bastante volta-
da para fins comerciais e de entretenimento. 

Partindo dessa prerrogativa, temos uma profusão de novas 
obras à disposição, que procuram retratar os vikings de forma 

1 Doutor em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Email: vilarleandro@hotmail.com 
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mais realista ou tendem para o lado do fantástico. Essas produ-
ções ajudam a aproximar o público para a história medieval euro-
peia, mesmo que, na maior parte das vezes, ela seja retratada de 
maneira estereotipada, romanceada, idealista, sombria e fantásti-
ca (OLIVEIRA; FREITAS FILHO, 2017). Neste âmbito, deci-
dimos abordar uma curiosa produção japonesa sobre vikings, a 
única de seu tipo. 

Vinland Saga consiste em um mangá escrito e desenhado 
pelo mangaká Makoto Yukimura, publicado em 2005 e ainda 
em produção. Seu título foi baseado nas Sagas de Vinland, termo 
usado para designar a Saga dos Groenlandeses (Grœnlendinga saga) e 
a Saga de Erik, o Vermelho (Eiríks saga rauða), escritas na Islândia 
no século XIII. A narrativa versa sobre a história da descoberta 
e colonização da Groenlândia, mas também informa a respei-
to de terras situadas mais ao oeste, o que inclui Vinland - hoje 
associada como sendo parte do território canadense na Ilha de 
Terra Nova e no Golfo de São Lourenço. Entretanto, o nome 
Vinland é anterior à escrita dessas sagas. Na crônica do clérigo 
Adão de Bremen, escrita em latim no século XI, intitulada Gesta 
Hammburgensis Ecclesiae Pontificum (c. 1070-1075), Adão relatou ter 
travado uma conversa na década de 1060 com o rei Sueno II da 
Dinamarca, que lhe contou acerca de uma ilha que era chamada 
de Vinland (LOGAN, 1991, p.86). 

Embora o mangá traga no título o nome de Vinland, o 
foco da narrativa não é esse. Inclusive, na trama, o protagonis-
ta ainda não viajou para lá. No caso, Vinland serve de pretexto 
para Yukimura criar uma história própria sobre determinação, 
vingança e ambição, apresentando uma contextualização histó-
rica: a narrativa transcorre nas primeiras décadas do século XI, 
focando-se inicialmente na Inglaterra, no período em que o rei 
Sueno I da Dinamarca estava em campanha militar para conquis-
tar aquele reino. Essa parte inicial do mangá foi adaptada para a 
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primeira temporada do anime.
A proposta desse capítulo foi analisar as representações 

históricas e os estereótipos presentes no mangá/anime Vinland 
Saga, graças à condição de ser uma obra singular com um tema 
pouco explorado na literatura de mangás, mas que curiosamente 
apresenta uma preocupação do autor em ter buscado uma “fide-
dignidade” em tentar retratar historicamente vários elementos de 
época, algo observável nos trajes, cenários, objetos, habitações e 
até em alguns costumes. Com isso, buscou-se fazer uma apresen-
tação geral sobre o autor e sua obra, explanando alguns motivos 
e inspirações para ele escrever essa história sobre vikings. Em 
seguida, realizamos uma contextualização histórica da época que 
a narrativa acontece, destacando alguns personagens históricos 
centrais. Em um terceiro momento, comentamos sobre os este-
reótipos.

Em um relato pessoal publicado no segundo volume do 
mangá, Makoto Yukimura revelou que, em 2003, viajou à Islân-
dia para estudar sobre os vikings, na intenção de preparar o plano 
de fundo para sua nova história. No ano de 2005, os primeiros 
capítulos de Vinland Saga foram publicados na revista Weekly Sho-
nen Magazine, publicação especializada em mangás voltada para o 
público juvenil, sendo focada em narrativas com ação, aventura 
e batalhas. Entretanto, devido ao teor mais violento, o mangá 
trocou de editora, passando a ser publicado pela Afternoon, revista 
voltada para um público entre os 18 e 30 anos. Apesar dessa mu-
dança de faixa etária, o mangá preservou sua principal caracte-
rística: ser uma narrativa baseada em acontecimentos históricos, 
contendo ação, aventura, drama e violência. No Brasil, Vinland 
Saga é publicada pela editora Panini Comics desde 2014, contando 
com vinte um volumes traduzidos. 

Enquanto na Europa e nos Estados Unidos a produção de 
histórias em quadrinhos sobre vikings ou mitologia nórdica é algo 
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comum, o mesmo não pode ser dito quanto ao Japão. Atsushi 
Iguchi (2010, p.65-66) aponta que a Idade Média na literatura de 
mangá é algo geralmente relativo ao período medieval japonês, 
focando na figura do samurai ou do ninja. O medievo de outros 
lugares da Ásia, e principalmente da Europa, é um tema pouco 
explorado. Geralmente, a Idade Média nos mangás aparece na fi-
gura do cavaleiro, da princesa, do castelo, do dragão, do elfo e do 
mago, que surgem em narrativas de fantasia que necessariamente 
não se passam no mundo real. Nesse ponto, Iguchi (2010, p.66) 
destacou Vinland Saga como sendo até então o único mangá que 
abordava o período medieval europeu não de uma forma fanta-
siosa, mas baseado em acontecimentos históricos. 

Maxime Danesin (2016, p.98-99) assinala que a pouca pre-
sença de histórias medievais europeias nos mangás talvez seja um 
reflexo de que esse seja um período histórico pouco estudado 
pelos japoneses. E, embora tal interesse tenha aumentado nas úl-
timas décadas com a publicação de artigos, livros e a criação de 
centros de estudos nórdicos como o The Japanese Association for 
Northern European Studies ( JANES), o Japan Institute of Scandinavian 
Studies ( JISS), e o Department of Nordic Studies, ainda assim a in-
fluência de histórias medievais nos mangás é pouquíssima, sendo 
limitada a uma visão estereotipada e fantasiosa do período, salvo 
por um nicho bem específico da academia nipônica, que ainda 
não foi capaz de popularizar suas pesquisas.   

Quanto à narrativa, a trama inicia-se no ano de 1012, com 
o protagonista Thorfinn Thorsson participando de um assalto a 
uma vila franca. Thorfinn é um viking do bando de Askeladd, o 
qual nutre um misto de ódio e admiração por seu chefe. Após o 
assalto a vila franca, eles partem para a Inglaterra, no intuito de se 
unir ao exército do rei Sueno Barba bifurcada, o qual empreendia 
suas campanhas militares para conquistar aquele reino. Por mais 
que Yukimura tenha explicado que visitou a Islândia para estudar 
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sobre vikings, passando a ler algumas sagas e livros a respeito, a 
narrativa de Vinland Saga deve ser encarada como um romance 
histórico com suas liberdades autorais, e não uma adaptação ba-
seada numa história real, pois não há muitos detalhes sobre essas 
campanhas. No caso, para nossos comentários, escolhemos três 
personagens a serem abordados: Leif Ericsson, o rei Sueno e o 
príncipe Canuto.

Leif Ericsson (c. 975 – c. 1020) historicamente foi o filho 
mais velho de Eric, o Vermelho (c. 950 – c. 1003), creditado como 
descobridor da Groenlândia. Pouco se sabe sobre Leif, além do 
que é narrado na Saga de Eric, o Vermelho e na Saga dos Groenlandeses. 
Ele é considerado o “descobridor de Vinland”, tendo realizado 
sua viagem em torno do ano 1000, o que lhe rendeu a alcunha 
de “Leif, o Sortudo”. Porém, seus planos de exploração daquela 
terra foram interrompidos após a morte de seu pai, o que levou 
Leif a assumir as terras dele e ter se ocupado de outros assuntos, 
fazendo-o desistir das viagens. Em compensação, seus irmãos re-
tornaram a Vinland para explorá-la. As duas sagas narram tais ex-
pedições. Todavia, esses acontecimentos não são mencionados no 
mangá/anime (HOLMAN, 2003, p.173). Em Vinland Saga, o per-
sonagem de Leif Ericsson não apresenta praticamente nenhuma 
ligação com a Groenlândia. Ele somente cita aquela ilha quando 
diz que partiu de lá em viagem pelo mar e acabou descobrindo 
Vinland. Menções ao seu pai e irmãos também não aparecem na 
narrativa. Além disso, Leif é um personagem cômico, um nave-
gante tido como preguiçoso, falastrão e supostamente mentiroso, 
pois muitos não acreditam que Vinland fosse real.

O próximo personagem histórico é o rei Sueno, o qual 
assim como Leif, aparece brevemente na narrativa. Neste caso, 
historicamente o rei Sueno I da Dinamarca (c. 965 – 1014), al-
cunhado de Barba Bifurcada, foi filho de Haroldo Dente-Azul e 
Gyrid Olafdottir, tendo sucedido seu pai após um golpe de Es-
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tado para destroná-lo em 986, assumindo assim o domínio so-
bre a Dinamarca e o sul da Noruega. Na década de 990, Sueno 
já apresentava interesse de invadir a Inglaterra no intuito inicial 
de recuperar os territórios perdidos do Danelaw (antigas terras 
dominadas pelos nórdicos na Inglaterra) - algo ocorrido poucas 
décadas antes (HOLMAN, 2003, p.27). As campanhas militares 
empreendidas entre 1009 a 1012 repercutiram em grande vitória 
no ano de 1013, o que obrigou o rei Etereldo II a abandonar o 
país, indo se refugiar na Normandia, na França. Com a fuga do 
monarca inglês, Sueno foi reconhecido por alguns aristocratas 
ingleses como legítimo soberano da ilha. Entretanto, ele não vi-
veu tempo bastante para poder organizar seu novo reino, vindo a 
falecer em fevereiro do ano de 1014, (LUND, 1993, p.62). 

No mangá, o rei Sueno é mencionado algumas vezes no 
Arco Guerra, aparecendo mais no final deste ciclo, apesar de al-
guns dos acontecimentos apresentados não serem históricos, mas 
ficcionais. Nessa versão, o rei é retratado como um homem de 
meia-idade, com rosto bastante enrugado e uma aparência quase 
decrépita. Sueno sempre é representado usando coroa, o que lhe 
concede um visual estereotipado dos reis medievais, que na maio-
ria das vezes são retratados usando coroas. A escolha de Yuki-
mura foi proposital, pois na própria narrativa o rei diz que aquela 
coroa simboliza sua autoridade, mas também uma “maldição”, o 
“peso da coroa”. 

Quanto ao príncipe Canuto Sveisson (c. 995/997 – 1035), 
ele foi o segundo filho de Sueno com uma mulher de identidade 
desconhecida. Pouco se sabe sobre a infância e juventude do prín-
cipe. No entanto, entre os anos de 1013-1014, ele estava presente 
na Inglaterra, já no comando de tropas. Enquanto isso, seu irmão 
mais velho, Haroldo (994-1018), atuava como regente na Dina-
marca. Na História, Canuto somente ganhou destaque quando 
foi coroado rei em 1018, após seu irmão falecer, vindo assim a 
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herdar os reinos da Dinamarca e Inglaterra e, posteriormente, re-
conquistou o sul da Noruega. Durante seu longo reinado, Canuto 
obteve muitas vitórias políticas e militares, criando um “império 
no mar do Norte”, feito que lhe rendeu a alcunha de Canuto, o 
Grande. (BOLTON, 2017). 

Todavia, em Vinland Saga, Canuto ainda é um príncipe. No 
mangá, que é essencialmente uma obra de ficção, Yukimura não 
se preocupou em narrar as campanhas que Canuto realmente te-
ria participado, afinal, o Canuto que ele criou é um personagem 
diferente daquele que existiu na realidade. No mangá/anime, o 
príncipe é um personagem intrigante, a começar pela condição de 
ele surgir inicialmente mascarado, usando um elmo com asas que 
cobre metade de seu rosto. Quando o elmo é removido, nota-se 
que se trata de um jovem de longos cabelos louros e olhos azuis. 
No entanto, o que chama atenção na sua aparência é o fato de 
ele ser andrógino, a ponto de ser confundido com uma mulher. 
O autor decidiu conceder essa aparência duvidosa como parte de 
acentuar a ideia de um príncipe delicado e fraco. Inclusive, essa 
ambiguidade foi apresentada algumas vezes por alguns persona-
gens, além de servir de motivo de deboche também.

Ao extrapolar essa aparência andrógina, Canuto foi inicial-
mente retratado com as características de um rapaz covarde, além 
de ser bastante tímido e mimado por seu tutor. Através do Arco 
Guerra, Canuto vai amadurecendo rapidamente, até que passa a 
adotar uma postura mais séria e fria, confrontando seu pai, que 
o odeia. Porém, Canuto, assim como Askeladd, assume um pa-
pel ambíguo, algo que combina com o fato dessa narrativa ser 
um drama de aventura medieval na Era Viking, pois os dois em 
dados momentos são vítimas de seus pais, mas se tornando pa-
radoxalmente opressores em outras situações. Na contramão de 
outros quadrinhos sobre vikings, como Thorgal, Northlanders, Pa-
thfinder e Vikings (baseado na série homônima), nas quais o foco 
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é a aventura e a ação, Vinland Saga em dados momentos adota 
um ritmo mais lento e quase novelesco, apresentando os dramas 
pessoais de seus personagens. 

Na última parte da análise, comentamos acerca dos es-
tereótipos presentes na narrativa. De fato, Makoto Yukimura 
realmente se esforçou para evitar lugares comuns, especialmen-
te quanto a determinados detalhes que ele apresenta acerca da 
cultura material em quesito de vestuário, adornos, habitações e 
móveis. Ainda assim, sua narrativa não escapou totalmente dos 
estereótipos, pois ele deliberadamente adotou alguns deles a fim 
de tornar sua obra mais próxima da estética de histórias em qua-
drinhos europeias, das quais ele foi buscar seus referenciais para 
sua arte. 

Por um lado, Yukimura procurou retratar de forma mais 
fidedigna a cultura material do período, mostrando os vikings 
trajando cota de malha, túnicas e couraças de couro ou lã; eles 
também não são retratados sempre como barbudos (visual este-
reotipado marcante ainda hoje), mas com bigodes, cavanhaques, 
barbichas e até imberbes, assim como ao representar os guerrei-
ros lutando não apenas com espadas e machados, mas usando 
também lanças, arcos e flechas (imagem 1).

No entanto, o maior estereótipo que se sobressai em ter-
mos de cultura material são os cornos de bebida, elemento mar-
cante do imaginário sobre os vikings. O uso de tais utensílios não 
era tão habitual assim a ponto de substituir copos e taças. E, em 
alguns casos, chifres de bebida eram utilizados em cerimônias 
para realizar brindes em virtude de algo ou de alguém (CAM-
POS, 2015). Porém, no mangá/anime, toda cena onde aparece 
alguém bebendo, não importa se seja o rei ou um soldado, todos 
estão bebendo em cornos. E isso é tão marcante que nas cenas 
de banquete não se vê copos, canecas e taças, mas somente os 
chifres de bebida. 
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Imagem 1: cena do anime Vinland Saga (2020). Observa-se os guerreiros com 
cavanhaques, barbichas e cabelos curtos. Alguns usam lanças, outros portam 
machados, outros ainda utilizam diferentes tipos de elmos. E, no tocante às 
vestes, nenhum veste armaduras ou peles de animais, visual visto em alguns 
filmes, jogos e outros quadrinhos, que transmitem um aspecto estereotipado. 

Outro estereótipo interessante a respeito da cultura mate-
rial é a presença de elmos com asas. Por um lado, se o autor 
teve a preocupação de não apresentar de forma alguma elmo com 
chifres, os elmos com asas ainda assim aparecem em dois con-
textos bem específicos: no momento em que o príncipe Canuto 
usa para ocultar sua identidade e quando aparecem as valquírias. 
Embora a mitologia nórdica seja pouco citada no arco Guerra, as 
valquírias e o Valhala são mencionados, principalmente quando 
os personagens, que são guerreiros, conversam sobre o que lhes 
aguardava depois da morte. Nesse sentido, o visual das valquírias 
foi baseado na ópera wagneriana, que popularizou o visual de 
valquírias usando elmos com asas no final do século XIX, além 
de longos vestidos e couraças de aço (Imagem 2). Esse visual tor-
nou-se tão icônico que até hoje é comum vê-lo ainda associado ao 
imaginário das valquírias, mesmo que tenha sido uma invenção 
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estética para as óperas (LANGER, 2002a, p.7). E como Yukimu-
ra procurou se aproximar de elementos estéticos europeus para 
conceder o tom de seu trabalho, ele fez uso desse imaginário so-
bre as valquírias. 

Imagem 2: Comparação entre o visual das valquírias no anime de Vinland 
Saga (2020) e uma fotografia com as atrizes interpretando valquírias na ópera 
A Valquíria, de 1896. 

Outros estereótipos contidos na história fazem referên-
cia à violência. Aqui é preciso salientar que há uma diferença da 
violência como entretenimento (algo comum em alguns tipos de 
mangá), que ocorre nas batalhas e lutas, e a violência estereoti-
pada, que se revela bem exagerada e até mesmo clichê. Langer 
(2002b, p.87-88) comenta que as artes literárias e visuais popula-
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rizaram a imagem de que todo viking seria um guerreiro brutal, 
impiedoso e cruel, que matava, roubava, torturava e até estuprava 
sem remorso algum. Essa ideia advém do imaginário dos vikings 
terem sido bárbaros e, neste caso, os bárbaros ainda hoje são vis-
tos como pessoas incivilizadas, selvagens, violentas e rudes. 

Algumas dessas características foram mantidas em Vinland 
Saga, principalmente em cenas de batalhas, nas quais personagens 
como Askeladd, Bjorn e Thorkell arrancam braços e cabeças. 
Também há cenas com sangue espirrando na neve ou campos 
com vários cadáveres. Essa violência deliberada é um artifício 
tanto para demonstrar a brutalidade dos combates com armas 
brancas quanto como forma de entretenimento, uma “violência 
estética”. E como Vinland Saga é um mangá de drama, ação e 
aventura, a presença de cenas violentas faz parte desse tipo de 
literatura. 

Assim, Vinland Saga se revelou um mangá de sucesso não 
apenas em virtude de sua longeva publicação e pelas boas críticas 
que recebeu, mas graças ao enredo, que manifesta certos méritos: 
a começar pela qualidade dos traços, que recobram a estética do 
mangá mas, ainda assim, são bastante realistas. Quanto ao teor 
histórico da trama, apesar dos estereótipos assinalados anterior-
mente, o autor conseguiu trazer vários elementos da cultura nór-
dica da Era Viking, além de informações históricas sobre as cam-
panhas de Sueno, algo visível nos comentários feitos no mangá, 
informando datas e os nomes de lugares (Imagem 3). 

Aqui merece ser destacado que Yukimura apresenta um 
mapa da região onde se passa a história no momento no final do 
capítulo, informando a localização dos personagens, o nome de 
localidades reais, datas e até as rotas percorridas pelos persona-
gens. É evidente que algumas dessas rotas e batalhas são ficcio-
nais; mas, ainda assim, a preocupação do autor em contextualizar 
a narrativa, na tentativa de emular um relato histórico, é bastante 
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interessante, já que essa história não consiste numa obra didática, 
mas de entretenimento. 

Imagem 3: Um dos mapas desenhados por Yukimura para situar e contex-
tualizar a narrativa do protagonista Thorfinn. 

Embora Vinland Saga aborde um acontecimento já clichê 
sobre os vikings, que consiste na invasão da Inglaterra, algo bas-
tante retratado em livros e mais recentemente nos seriados Vikin-
gs e The Last Kingdom, Yukimura decidiu apresentar algo diferente: 
enquanto essas séries focam no período da grande invasão viking 
à Inglaterra, ele decidiu abordar uma época pouco trabalhada na 
literatura, que cobre o reinado de Sueno e o começo do reinado 
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de Canuto. Esses dois tópicos chamaram sua atenção por serem 
contemporâneos às expedições até Vinland. Nesse sentido, Vin-
land Saga apresenta uma literatura de ficção baseada em aconte-
cimentos históricos. Neste ponto, vale acrescentar a reflexão de 
Danesin (2017, p.195), que atesta que Vinland Saga conseguiu in-
troduzir a temática viking no Japão de forma satisfatória, apre-
sentando acontecimentos históricos através de uma linguagem 
moderna e voltada para o público jovem da atualidade. 
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02
Ecos da Idade Média em Là-bas 
(1891), de Joris-Karl Huysmans

Leonardo Rocha Amorim1

Là-bas é um romance do escritor francês Joris-Karl Huys-
mans. Primeiramente publicado em 1891 em formato de folhetim, 
e, depois, em formato de livro, ele foi traduzido recentemente no 
Brasil pela editora Carambaia, com o título Nas Profundezas (2018). 
É considerado um dos romances mais polêmicos deste escritor 
o qual, segundo Luiz Antônio do Amaral (2009), é visto como 
uma das figuras mais controversas do século XIX, expressando, 
em suas obras, o verdadeiro sentimento do decadentismo fran-
cês. A obra tem como protagonista o escritor Durtal, alter ego 
de Huysmans, que, decidido a escrever a biografia do marechal 
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Gilles de Rais (1404-1440), embarca no universo do misticismo 
pagão medieval, do cristianismo tradicional da Idade Média, e, 
em especial, do satanismo, que tem suas raízes no medievo. Além 
do mais, Durtal tem como um dos seus principais objetivos com-
preender como se estabeleceu, em pleno século XIX, o culto dia-
bólico e como se deu sua releitura dos ritos satânicos medievais. 
Encontra, então, na Missa Negra, a interpretação do diabolismo 
da Idade Média, uma vez que o rito mescla elementos dos rituais 
pagãos europeus e dos antigos sabbaths medievais. Para chegar a 
esta conclusão, Durtal percorre as mais diversas teorias acerca do 
sobrenatural, atentando-se para importantes eventos sobre este 
tema, como episódios retratados e figurados em famosos jornais 
franceses. Ao final, Durtal consegue participar de uma das Mis-
sas Negras realizadas nos subúrbios de Paris. A experiência do 
protagonista permite a conclusão de sua obra biográfica, com 
uma breve reflexão sobre os movimentos diabólicos e ocultistas 
do final do século XIX. 

Ao realizarmos nossa leitura crítica sobre o romance, en-
contramos a presença de duas Idades Médias completamente dis-
tintas, mas coexistentes, as quais, com base em inúmeros diálo-
gos do romance, optamos por nomear como Idade Média Branca 
e Idade Média Negra. Por um lado, a primeira é característica do 
senso comum histórico, isto é, um período dominado pela Igre-
ja e pelos valores do Cristianismo. Por outro lado, encontra-se 
a segunda, conhecida por ainda manter suas raízes culturais no 
paganismo europeu, principalmente, nas pequenas comunidades. 
É no medievo que vemos as primeiras representações do Diabo 
e do macabro na pintura e na literatura popular não teológica 
(HUYSMANS, 2018, p. 98). Segundo Jules Michelet (2003), é 
exatamente na cultura popular que se podem observar as refe-
rências ao passado das religiões pagãs europeias. Inclusive, ain-
da segundo o autor, o Cristianismo apropriou-se, muitas vezes 
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desta cultura popular e criou caminhos para a interpretação do 
mal (NOGUEIRA, 2002, p. 72). Ainda, segundo Nogueira, as 
figurações do Diabo recebem inúmeras referências dos deuses 
profanos antigos e compõem, dentro do imaginário popular, a 
dimensão caótica do mal. Jules Michelet observa que é na Idade 
Média, então, que se depara com uma grande metamorfose entre 
o Cristianismo e a cultura das massas, o que vai ao encontro da 
representação do medievo no romance de Huysmans: “No século 
XV, as tendências extremas foram representadas por Joana d’Arc 
e pelo marechal Des Rais. Ora, não há razão para que Gilles seja 
mais insano do que a Donzela, cujos os admiráveis excessos não 
tem relação alguma com vesânias ou desvarios.” (HUYSMANS, 
2018, p. 140).

Colocado isto, nota-se que Huysmans, em seu romance, se-
para a Idade Média Branca e a Negra entre dois representantes 
que se tornam fundamentais para o desenvolvimento da trama: 
Joana d’Arc e Gilles de Rais respectivamente. A primeira insere-
-se no universo tradicional do medievo ao viver uma vida exem-
plar de luta contra o invasor inglês e crença nas “vozes” de São 
Miguel Arcanjo, Santa Margarida e Santa Catarina. Joana, em seu 
martírio final, na cidade de Rouen, foi condenada à morte, injus-
tamente, em um processo amplamente político, comandado pela 
monarquia inglesa, o que a transformou em um perfeito exemplo 
de boa cristã, e até de uma  santa anos mais tarde (HUYSMANS, 
2018, p. 103). Por outro lado, a figura de Gilles de Rais surge 
como uma contraposição à de Joana. O marechal De Rais isola-se 
em sua fortaleza, em Tiffauges, realizando banquetes, bancando 
artistas e intelectuais, gastando seu dinheiro em orgias, “uma es-
pécie de Esseintes do século XV” (HUYSMANS, 2018, p. 62), 
referência que o escritor faz a um dos seus mais célebres prota-
gonistas, do romance À Rebours (1884). Em seu retiro, no castelo 
de Tiffauges, segundo Huysmans, em Là-bas, Gilles cometeu os 
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mais sangrentos assassinatos e sacrifícios em rituais diabólicos 
e de invocação do Diabo, envolvendo-se com uma espécie de 
misticismo popular originário dos primitivos tratados ocultistas 
e da mística pagã.

A figura de Gilles de Rais, sobre a qual Durtal decide es-
crever a biografia, representa o lado negro da Idade Média. Na 
história, a partir da biografia escrita por Huysmans e elaborada 
no romance, a qual o escritor analisou os documentos históri-
cos, em especial os documentos do processo de condenação e 
os depoimentos constantes neste processo, Gilles é reconhecido 
por ter lutado ao lado de Joana d’Arc durante a última etapa da 
Guerra dos Cem Anos. Após a morte de Joana, Gilles desaparece 
brevemente das narrativas históricas e retorna anos mais tarde 
em seu processo de condenação. Gilles é acusado e culpado por 
inúmeros assassinatos. Segundo Inman-Gigandet (1965), Gilles 
confessou a morte de 120 crianças; todavia, é suspeito pelo fim 
trágico de pelo menos oitocentas. Ao final do processo, Gilles é 
acusado de realizar assassinatos e heresia, uma vez que as mortes 
configuravam espécies de rituais de evocação do demônio, em 
uma busca satânica de Gilles em torno do sobrenatural. Segundo 
Huysmans, após a morte de Joana, Gilles envolve-se com a al-
quimia, em uma tentativa desesperada de transformar metais em 
ouro, uma vez que o marechal entrava em um sério processo de 
falência. O envolvimento com a alquimia, ainda segundo Huys-
mans, faz com que Gilles se encontre com místicos e ocultistas 
do seu tempo, despertando seu interesse pelo diabolismo medie-
val. Entre eles, ficou famosa a relação entre o marechal e o sata-
nista François Perlati. Para que os rituais funcionem, é necessário 
que Gilles desça ao mais profundo antro da vida, aos crimes, à 
morte e à sanguinolência, “A lei do Satanismo que determina ao 
eleito do mal descer a espiral do pecado até seu último degrau” 
(HUYSMANS, 2018, p. 202). Os crimes eram brutais, crianças 
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eram degoladas, o sangue era conservado para com ele escrever 
os tratados de evocação e outras brutalidades extremamente as-
sombrosas eram cometidas, conforme narra o próprio Huysmans: 

Ao anoitecer, quando os sentidos estão aguçados, como se afetados pelo 
sumo intenso das carnes gordurosas, inflamadas pelas bebidas abrasadoras 
impregnadas de especiarias, Gilles e seus amigos vão para um cômodo 
afastado do castelo. É para lá que são levados os garotinhos que ficam 
presos nos porões. Eles são despidos e amordaçados; o marechal os apalpa 
e os violenta, depois os corta a golpes de adaga, se aprazerado ao desmem-
brá-los pedaço por pedaços. (HUYSMANS, 2018, p. 206).

Dessa forma, após esta apresentação, percebe-se que a 
Idade Média é um importante tema do romance, sendo diversas 
vezes evocada, seja para tratar de seus aspectos tradicionais ou 
para refletir sobre o satanismo emergente deste período. A nar-
rativa tem como principal foco os diálogos entre as personagens, 
atentando para três principais: Durtal, Des Hermies e Carhaix. 
O primeiro já apresentando, o segundo um médico descrente e 
o terceiro um católico fervoroso, que exerce funções de sineiro 
e vive na catedral de Saint-Sulpice em Paris. Grande parte dos 
diálogos em que a Idade Média se faz presente ocorre na casa de 
Carhaix durante jantares realizados por ele e sua esposa, em um 
ambiente “próximo ao mundo medieval e que faz com que Dur-
tal regresse no tempo, para a idade média, nos grandes banquetes 
palacianos” (HUYSMANS, 2018, p. 108).

Carhaix insere-se como uma importante personagem por-
que sua visão católica e radical é uma espécie de contraposição à 
biografia de Gilles de Rais que Durtal escreve. Frequentemente, 
Carhaix sente-se incomodado com os questionamentos e a busca 
de Durtal, tentando, várias vezes, fazer com que o amigo perceba 
que sua busca acaba o inserindo em um ambiente extremamen-
te complexo e profano. Inclusive, Carhaix não fica sabendo que 
Durtal havia participado de uma Missa Negra. Avisado por Des 
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Hermies, o protagonista evita o assunto com o sineiro, com a 
finalidade de impedir qualquer atrito no círculo de amizade. 

Em certa ocasião, o astrólogo Gevigney é convidado para 
um dos jantares na casa de Carhaix. Neste encontro, os amigos 
debatem sobre o satanismo medieval, sobre os súcubos e íncubos, 
possessões, rituais, a dinâmica da Missa Negra, etc. Gevigney cita 
a evolução do ritual satânico ao longo dos séculos, atribuindo as 
referências aos ritos pagãos como modeladores da Missa Negra 
moderna. Então, em seguida, o astrólogo decide explicar como o 
diabolismo age na França, citando exemplos de seus encontros e 
dissertando sobre como a Missa Negra organiza-se em torno da 
burguesia parisiense, comandada por clérigos e cónegos expulsos 
do Vaticano. É nesse momento que o interesse de Durtal pelas 
sociedades diabólicas ocultas se desperta. Ocorrem as primeiras 
referências às releituras do diabolismo em pleno século XIX, fa-
zendo com que Durtal sinta a necessidade de participar de um 
destes encontros para, enfim, conseguir terminar sua obra sobre 
Gilles de Rais.

O assunto tratado entre os amigos e as explicações de Ge-
vigney incomoda muito a Carhaix. O sineiro se sente estranho 
ao assunto que descreve ser palavras profanas. Afinal, Carhaix 
segue uma vida muito cristã, próxima ao tradicionalismo católi-
co. Inclusive, em seu ofício, as orientações tradicionais remontam 
à Idade Média. A biblioteca do sineiro, por exemplo, é composta 
por grandes tratados sobre o ofício dos sinos, e a importância 
deles nas grandes catedrais europeias. Durtal se mostra muito 
interessado pelo ofício do amigo. Em todos os jantares, os ques-
tionamentos de Durtal a Carhaix são sobre seu trabalho e sobre 
a importância dos sinos em pleno século XIX. Carhaix, de forma 
bem nostálgica, alimenta a curiosidade de Durtal, alegando que, 
nos dias de hoje, os sinos não têm tanta importância para a comu-
nidade, mas, no passado medieval, eram instrumentos litúrgicos 
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importantes (HUYSMANS, 2018, p. 163). Desta forma, se o sa-
tanismo medieval de Gilles de Rais é o fio condutor para a Idade 
Média Negra, a curiosidade de Huysmans em torno dos sinos e 
sua importância litúrgica se tornam o Norte para o desenvolvi-
mento da Idade Média Branca no romance. 

Os sinos, de acordo com Arnold e Goodson (2012), eram 
importantes instrumentos litúrgicos, porque, além de regular a 
vida dos populares na Idade Média, serviam, também, para fi-
nalidades teológicas. Os autores apontam, por exemplo, para as 
diferentes técnicas e sons que os sinos emitem de acordo com 
determinadas datas comemorativas ou não, mas que exerciam im-
portância na “luta do cristianismo contra o mal, em favor de uma 
sociedade católica mais organizada” (ARNOLD E GOODSON, 
2012, p.14). Os sinos estão presentes no cotidiano da Igreja desde 
seus tempos primitivos. Os autores mostram, por exemplo, que 
muitos missionários, ainda durante o Império Romano, andavam 
munidos deste importante item. O sino era uma espécie de exten-
são do próprio rito litúrgico e se colocavam como um importante 
instrumento no Cristianismo primitivo e medieval. Essa ideia é 
reforçada no romance de Huysmans, no momento em que Durtal 
tem seu primeiro contato com a biblioteca do sineiro e questiona 
Carhaix sobre a importância dos sinos, bem como os temas que 
os livros abordam. O sineiro, então, satisfeito com os questiona-
mentos de Durtal, responde ao amigo: 

...Agora há pouco, o senhor me perguntava se esses livros tratam dos sinos 
do ponto de vista litúrgico; sim, a maioria explica em detalhes o sentido de 
cada uma das partes que os compõem; mas, no geral, as interpretações são 
simples e sem variações.
E quais são elas?

Oh! Se isso lhe interessa, vou resumir em poucas palavras. Segundo o 
Rationale de Guillaume Durand, a rigidez do metal representa a força do 
pregador; a percussão do badalo contra as bordas exprime a ideia de que 



Ecos da Idade Média em Là-bas (1891) ...22

esse pregador deve flagelar-se, para corrigir os próprios vícios, antes de re-
preender os pecados alheios. A trave de madeira na qual o sino é suspenso 
significa, pela sua forma mesmo, a cruz de Cristo e a corda, que outrora 
servia para puxar essa trave, alegoriza a ciência das Escrituras, que de-
corre do mistério da própria Cruz. (HUYSMANS, 2018, p. 164).

Após toda essa discussão sobre a presença de duas distintas 
Idades Médias no trabalho de Joris-Karl Huysmans, pretende-
-se, então, compreender a obra como parte do discurso histórico, 
não reduzindo sua importância literária, mas, segundo Auerbach 
(1972), realizando um exercício comparativo entre obra, socie-
dade e história. Assim, compreendemos que a presença da Idade 
Média como um tema importante na obra de Huysmans é, em 
certo ponto, influência do período e da sociedade em que o escri-
tor encontra-se. Sabemos que outros autores, como Victor Hugo, 
Jean Lorrain e Théophile Gautier buscaram no medievo elemen-
tos para suas obras. Ora, como discutimos até aqui, o período 
medieval elaborado pelo autor no romance é, em sua excelência, 
um debate em torno da questão metafísica (Cristianismo, sata-
nismo e paganismo). Huysmans encontra-se inserido em meio a 
um conturbado período, conhecido como fin-de-siècle, que se inicia 
com a derrota da França para a Prússia na Guerra Franco-Prus-
siana (1870-1871) e, segundo Matei Calinescu (1987), conclui-se 
próximo ao início da Primeira Guerra Mundial. É um momento 
histórico singular para as artes, atribuído por Calinescu como a 
ascensão definitiva da modernidade. 

Para Calinescu, o debate científico alia-se ao mundo meta-
físico. Experiências sobrenaturais tentam ser explicadas por meio 
dos dispositivos da ciência. O discurso científico, todavia, sofre 
certa recriminação, principalmente por grupos intelectuais liga-
dos ao simbolismo, entre eles, o próprio Huysmans, que frequen-
tou tais grupos. O sobrenatural ganha importância nos meios le-
trados. Por exemplo, temas bíblicos passam a ser retratados nas 
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mais variadas formas de arte; a pintura redescobre a figura bíblica 
de Salomé, com quadros como A Aparição (1875), de Gustave 
Moreau.

A literatura sofre importante influência neste período. Vale 
lembrar que a segunda metade do século XIX é dominada pela 
escola Naturalista, da qual o próprio Huysmans participou em 
seus primeiros romances (Marthe histoire d’une jeune fille e Les Soeu-
rs Vatard). Para Gérard Peylet (2000), Huysmans rompe com o 
Naturalismo quando publica À Rebours. O rompimento é fatal. 
O primeiro capítulo de Là-bas funciona como uma espécie de 
epílogo, que ataca o modelo naturalista, alegando que o discur-
so científico não é suficiente para falar sobre as coisas da alma 
(HUYSMANS, 2018, p. 09). O autor propõe o que ele chama de 
supranaturalismo, ou seja, utilizar os métodos naturalistas para 
discutir questões que estão além do social e da ciência, mas fa-
zem parte do universo do sobrenatural. Desta forma, ao retornar 
à Idade Média, realizando um trabalho que, segundo Elizabeth 
Emery (2012), é de um medievalista, Huysmans, não só em Là-
-bas, mas em outros romances também, ainda de acordo com a 
autora, propõe a discussão em torno do universo místico medie-
val e de como ele é relido no século XIX.

A literatura do final do século XIX apresentou influência 
do grotesco e do gótico. Vale lembrar, então, pensando nessa 
influência, que a literatura gótica do século XVIII tinha como 
proposta, muitas vezes, apresentar o ambiente medieval e as es-
truturas da arquitetura gótica. Mario Praz (1951), inclusive, define 
que a literatura do fin-de-siècle é uma espécie de Romantismo tar-
dio, o qual o autor nomeia como Romantismo sombrio, porque 
mantém temas grotescos, violentos, mórbidos, seguindo os pas-
sos dos antigos ultra românticos, adaptados ao novo cenário do 
pós-Naturalismo. Assim, faz sentido que Huysmans busque, no 
passado medieval, o percurso do Cristianismo e do satanismo até 
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o seu tempo, detalhando, no romance, a forma com que foram 
relidos ao longo do século XIX, configurando um ambiente so-
turno, composto por uma espécie de idade média sombria, per-
meada pelo sabá e pelo oculto, transfigurado nos rituais pagãos.

Para reafirmar a competência de Huysmans em atribuir a 
idade média um espaço importante em sua obra, Auerbach (1972) 
propõe que a Literatura é uma espécie de produto de um discurso 
histórico. Ora, diferente de outros teóricos do texto literário, que 
atribuem autonomia ao texto, dispensando qualquer outra refe-
rência ou estrutura por de trás da produção literária, Auerbach 
compreende que é impossível desligar o texto de outras questões 
que estão diretamente ligadas a seu contexto de produção. Desta 
forma, como já tratamos anteriormente, o contexto de produção 
de Huysmans é o final do século XIX, neste período, o resgate 
do passado medieval ocorre a partir daquilo que Jules Michelet 
chamou de idade média popular, concentrada no campo e não 
nas grandes cidades. Distante da Igreja Militante e muito mais 
próxima da Igreja Triunfante. Segundo Carlo Ginzburg (2012) 
atribui-se, a essa idade média camponesa, aspectos do paganismo, 
como os rituais da Noite das Valpurgias, transformada e personi-
ficada na figura de Santa Valpurgia e suas festas realizadas entre 
30 de abril e 01 de maio.

Muitas vezes, o elemento recuperado desta idade média de 
caráter interiorano é o que constitui, por exemplo, os cultos cris-
tãos populares, como as procissões, conforme Ginzburg descreve 
em seu trabalho. Para Huysmans, o interesse permeia esse am-
biente e o romance apresenta a necessidade, muitas vezes, de recu-
perar os elementos que construíram essa espécie de idade média 
popular. Em um de seus últimos trabalhos, Huysmans analisou 
as Multidões de Lourdes, comparando os movimentos de pere-
grinação para cidade de Lourdes semelhantes às peregrinações 
que aconteciam no campo, durante o medievo. De fato, não é 
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a idade média idealizada que vemos no romance de Huysmans, 
como pode-se observar nos trabalhos de Victor Hugo. Huysmans 
recupera essa idade média defendida por Michelet e, conforme 
Ginzburg, esquecida pelos historiadores, por falta de documen-
tos ou por simplesmente não constar nas fontes oficiais, por estar 
literalmente ligada à uma parcela marginalizada à época, como os 
camponeses e as mulheres. 
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Medievalismo na Literatura de 

Fantasia Contemporânea: Suserania 
e Vassalagem na obra Crônicas de Gelo 

e Fogo 

Patrick Neto de Bastiani1

A Idade Média se tornou um dos períodos históricos 
mais revisitados pela literatura de fantasia. Desde Tolkien, com 
as obras da Terra Média, até alcançando as narrativas de RPG 
atuais, o medievo se encontra presente no imaginário das pes-
soas de variadas formas, seja como um período das trevas, no 
qual a ciência e cultura estão sob o prisma do obscurantismo, 
seja como uma terra povoada de criaturas míticas como dragões, 
elfos, duendes e magos poderosos. Sendo assim, ao analisar na 
íntegra a obra literária de George R.R. Martin, As Crônicas de Gelo 
e Fogo, pude observar e constatar que, sob a luz do medievalismo, 
podemos sugerir que a Idade Média retratada por Martin, con-

1 Licenciado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ). Email: patrick.bastianicemeaf@gmail.com.
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quanto não seja uma obra histórica, pode ser encarada como um 
saber mesmo que a academia em geral não veja com bons olhos 
essa vertente de estudos. 

A obra literária contemporânea aqui analisada vai além da 
fantasia medieval dos dragões e da violência. Em vista disso, pre-
tendo apresentar brevemente a pesquisa na qual estive envolvido 
por um período considerável de minha graduação, situando-a em 
uma dimensão historiográfica que, através de pesquisas recen-
tes, têm mostrado que é capaz de se estudar a Idade Média com 
olhares que fogem da perspectiva eurocêntrica - juntamente com 
uma tendência que realiza pesquisas medievalísticas em obras 
contemporâneas e populares como livros, filmes e jogos. Para 
tanto, é preciso compreender que trabalhamos a relação entre a 
literatura fantástica e a Idade Média, que pode assumir um viés 
estereotipado ou não, ou ainda demonstrar mais acerca da relação 
das pessoas na contemporaneidade e o medievo.

Ao realizar uma leitura atenta, isto é, que extrapolou a di-
mensão do entretenimento e abarcou os cinco volumes da obra 
Crônicas de Gelo e Fogo, constatei que alia havia uma estrutura de 
poder extremamente importante durante a idade média, a saber, 
a suserania e vassalagem. Começa então uma investigação minu-
ciosa buscando atentar para a forma que as mesmas funcionam 
no mundo imaginário de Westeros, e em que dimensão esta apro-
priação se aproxima ou distancia da literatura acadêmica e consa-
grada sobre Idade Média. 

É incontestável que as Crônicas de Gelo e Fogo é uma cons-
trução fundamentalmente anti-histórica, inspirando-se em mitos 
populares sobre muitos períodos e lugares diferentes. Mas en-
quanto ilumina pouco sobre o passado, revela muito sobre como 
o imaginamos. Tendo isto posto, é importante refletir sobre as 
motivações de Martin ao ambientar sua obra em um contexto 
medieval. É interessante frisar que a popularização da Idade Mé-
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dia a partir dos anos 80 do século XX se deu muito pela literatura 
de fantasia, e que esta pode ser uma das razões. O contexto em 
que as obras começam a ser publicadas é um período muito fértil 
no imaginário sobre a Idade Média, um período em que quem 
produz algo de fantasia medieval consegue obter lucros consi-
deráveis. Paralelamente a isso temos um panorama rico no que 
concerne aos medievalismos.  

Neste sentido, surgiu nos últimos anos uma corrente his-
toriográfica que se volta para o estudo da Idade Média fora de 
seus meios convencionais. Ela ainda engatinha e carece de mais 
aprofundamento, principalmente no Brasil. Justamente por esse 
motivo, esta comunicação é uma tentativa de iniciar o leitor em 
um quadro teórico que estuda obras da cultura pop atual que têm 
como pano de fundo o medievo, visando demonstrar que a Idade 
Média pode ser um tema de pesquisa relevante em países como 
o Brasil. 

A obra de Martin é um prato cheio para que possamos tra-
çar um paralelo entre as apropriações realizadas por uma obra 
contemporânea com a Idade Média; porém, sempre frisando o 
caráter não histórico das mesmas. Aqui não se procurou entender 
Crônicas de Gelo e Fogo como uma série de livros que permitiriam 
ao leitor entender a Suserania e Vassalagem como de fato eram 
praticadas na Idade Média, mas sim entender como imaginamos 
essa Idade Média ora inacessível, ora entranhada no imaginário 
contemporâneo.

Logo nos primeiros capítulos de Fúria dos Reis, segundo 
volume das Crônicas de Gelo e Fogo, um dos personagens, Stan-
nis, está mobilizando seus esforços para uma possível guerra pelo 
trono de ferro. E a reunião de seus vassalos será fundamental 
para atingir o que almeja. O primeiro apontamento expõe como 
a instituição da vassalagem é essencial para que o mundo fictício 
construído pelo autor faça sentido. Outra apuração é o caráter es-
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sencialmente militar das relações entre vassalos e suseranos, pois 
a reunião dos vassalos que será feita por Stannis diz respeito ex-
clusivamente aos esforços para a guerra. O que se faz necessário 
nesse momento é o uso dos guerreiros profissionais dos quais nos fala 
Marc Bloch em a Sociedade Feudal, tendo em mente que, tanto nos 
tempos feudais quanto na obra de Martin, vemos uma evocação 
da tradição, no sentido mais restrito da palavra. São homens que 
“pertencem” e devem proteção a um senhor, não só das suas pro-
priedades, como também na guerra - proteção esta que ganhará 
sentido a partir do uso de cavalos. 

A todo o momento durante a leitura de As Crônicas de Gelo 
e Fogo nos deparamos com o caráter essencial da vassalagem para 
estratégias de guerra. A defesa ou ataque só se tornam possíveis 
se algum dos grandes senhores possuírem vassalos suficientes 
para realizar algum movimento específico, seja no campo de ba-
talha, defesa de terras ou marcha sob a terra inimiga. 

Cabe nesse momento, sob a ótica do medievalismo, enten-
der quem para o historiadorm esses trechos não devem ser vistos 
com o olhar da academia que procura erros. Segundo Fréderic 
Vitoux, “ser arqueologicamente fiel ao passado é frequentemente 
a melhor maneira de traí-lo”. Este excerto é citado em um artigo 
sobre a adaptação televisiva de Crônicas de Gelo e Fogo, escrito por 
Riccardo Facchini e intitulado ‘I watch it for historic reasons.’ 
Representation and reception of the Middle Ages in ‘A Song of 
Ice and Fire’ and ‘Game of Thrones’”. Apesar de ser um estudo so-
bre outro viés de releituras medievais, as ideias apresentadas pelo 
autor nos são muito úteis na construção de uma reflexão sobre 
o medievalismo e de suas múltiplas vertentes. É trabalhada aqui 
a percepção do que realmente interessa ao estudar essas produ-
ções culturais que se declaram reconstruções do medievo: não é a 
precisão histórica alegada pela obra, mas entender que o simples 
fato de alguém produzir algo em um contexto medieval denota 
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uma visão dupla sobre o passado. Assim, é preciso entender a 
reconstrução do passado medieval remoto, o contexto no qual a 
obra de ficção é produzida e como este influenciou nas etapas de 
produção da composição. 

E é em relação a esse contexto na qual foi produzida a obra 
que esbarramos num dos aspectos mais particulares do medieva-
lismo. A obra ficcional de Martin, como a própria caracterização 
diz, não tem como cenário o mundo real, lugares reais ou perso-
nagens históricas reais. Sendo assim, o que teria de medieval que 
fosse o suficiente para conduzir um estudo? A partir do momen-
to em que Martin alega ter lido livros de História Medieval e que 
estes foram inspiradores para que pudesse criar o mundo de fan-
tasia épica de Westeros, lidamos com a ideia de que a simples de-
claração do autor suscita em seus leitores um sentimento de que 
a obra se passa, de fato, em um mundo medieval. A reconstrução 
histórica em Crônicas de Gelo e Fogo se dá em relação ao público que 
o vê como histórico.

Levando tais ideias em conta, é válido estudar a vassalagem 
como um elemento de grande importância numa obra de fan-
tasia, que ainda que não tenha se inspirado em acontecimentos 
com o rótulo de “reais “ pela consagrada academia é substancial 
o suficiente para que se possa estudá-la e entender, mesmo de ma-
neira diferente das fontes, como esta funciona na Idade Média. 

Ricardo Facchini oferece um panorama de obras historio-
gráficas que buscaram estudar essas apropriações de característi-
cas medievais em obras de ficção. O autor defende que, por muito 
tempo, esses estudos não realizaram uma investigação devida ao 
fenômeno. Eles, na maioria dos casos, estudam as interconexões 
entre a ficção e História com uma leitura positivista, realizando 
uma comparação improdutiva entre os acontecimentos medievais 
e os que se passam nas obras de fantasia. Ao fazer essa compa-
ração, o resultado é um descrédito à obra de ficção, pois o fenô-
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meno que observamos, ou seja, o uso dos acontecimentos reais, 
serve como parâmetro para medir o quão denso historicamente 
uma obra de ficção pode ser. 

São trabalhos que podem ter sucesso em realizar uma apro-
ximação entre o público em geral e aspectos do medievo. Porém, 
eles falham em algo extremamente importante: eles não são uma 
resposta relevante para uma pergunta que um estudioso medie-
valista poderia fazer sobra a obra de Martin, por exemplo. Essas 
questões poderiam esbarrar em reflexões muito mais pertinen-
tes, como a representatividade da história em obras de fantasia, 
ou mesmo a relação da sociedade contemporânea com o passado 
medieval. 

A História é recorrentemente representada na obra de Mar-
tin, e um dos fenômenos mais presentes é o prestígio que a cava-
laria, claramente associada à nobreza e a laços vassálicos, alcança 
naquele mundo. Ela é mostrada diversas vezes como a necessida-
de de um grupo social apresentar uma imagem de si, isto é, de se 
fazer representada.   

Em outra passagem do terceiro livro da série, Bran um dos 
protagonistas observa uma reunião de cavaleiros se preparando 
para iniciar um torneio que ostentam seus estandartes, suas co-
tas de malha, elmos e outros equipamentos que seriam a marca 
incontestável do cavaleiro. O que nos chama a atenção aqui é o 
olhar do personagem, convencido de que se encontra diante de 
um grupo notável e seleto do qual nutre certa inveja. Martin não 
mede esforços ao apresentar ao leitor a notoriedade da cavalaria.

Os sentimentos mostrados em relação à presença de ca-
valeiros que se preparam para um torneio, dizem respeito desta-
cadamente ao prestígio que detém os cavaleiros para o resto das 
pessoas, a pompa, as bandeiras, as ricas armaduras são um sím-
bolo do que é desejável. E por esse motivo entendemos os anseios 
de Bran. Ser cavaleiro, fazer parte de um círculo social distinto 
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com todos os seus privilégios é uma característica fundamental 
não só de Westeros, mas também do período que se convencio-
nou chamar de Baixa Idade Média. 

Vale a pena nesse momento revisitar a obra Sociedade Ca-
valeiresca de Georges Duby, pois a posição social que o cavaleiro 
passa a ocupar advinda de seu prestígio (certamente vassalo de 
alguém; ás vezes suserano de outrem), ocupam outros âmbitos 
quando comparados com o restante do mundo. Eles não mais se 
distinguem da nobreza pois nesse momento colocam “os cavalei-
ros num lugar à parte em relação a todos os outros”.

É interessante ponderar sobre a existência de outra 
consideração muito importante sobre essa distinção que marca os 
cavaleiros numa sociedade alicerçada pela hierarquia. Destaca-se 
que é de vital importância que se compreenda que a dimensão 
assumida pela figura cavalheiresca é tal que os que fossem nobres 
e não sagrados cavaleiros se encontram em posição inferior aos 
não nobres que se tornam cavaleiros.

Em Crônicas de Gelo e Fogo, os vassalos nobres armados ca-
valeiros possuem também uma reputação e notoriedade elevadas. 
Assim se pensou o mundo fantástico medieval, também pautado 
pela lógica do militarismo que serve à guerra. Ao longo dos cinco 
livros, o leitor é tomado por um sentimento de apego aos perso-
nagens dotados de maior poder, aos vassalos sagrados cavaleiros. 
Isso se justifica ao considerarmos que a narrativa se torna fluida 
pelo fato dos cavaleiros serem vitais para o esforço empreendido 
na guerra. 

O prestígio do vassalo que enfrenta uma guerra é o sufi-
ciente para que ele obtenha status de herói, sobretudo no mundo 
fantástico criado por Martin. Vemos um aspecto interessante dos 
laços de ligação: os cavaleiros, antes um grupo que vivia sob a 
proteção do castelão nas cortes, passam a deter status e terras su-
ficientes (advindas de recompensas por serviços prestados) para 
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estabelecerem seus próprios domínios. Em Crônicas de Gelo e Fogo: 
Guerra dos Tronos, primeiro volume da série, o exemplo mais cla-
ro disso é o Norte. Todos os vassalos de Ned Stark, senhor do 
Norte, possuem suas terras. A distinção social é clara quando 
a história avança e descobrimos que esses vassalos armados são 
uma espécie de cavaleiros (mas não ordenados, como os do Sul 
do reino), que lutaram ao lado de Ned em guerras anteriores. 

Até esse momento, tratamos da importância da cavalaria 
como instituição em certo período da Idade Média (c.1280) e 
como esta esteve extremamente associada à vassalagem. Um ce-
nário não muito diferente daquele criado por Martin em Crônicas 
de Gelo e Fogo. Depois desse longo parêntese reflexivo, voltemos 
a nosso ponto inicial. Entender como a suserania e vassalagem 
são importantes para entender o universo criado por Martin. Um 
mundo fantástico no qual a guerra é quase sempre uma certeza, e 
por isso a necessidade dos laços de homem a homem. 

Diante disso, voltemos ao enredo. Durante o transcorrer 
da narrativa, os personagens abordam um passado recente no 
qual existiam sete reinos e que estes se unificam sob a égide do 
rei. Uma figura que manifestava distinção social e foi citada ha-
bitualmente, não só nas Crônicas de Gelo e Fogo, mas também no 
recorte temporal, a Idade Média, que nos utilizamos. 

Martin constrói uma narrativa cuja representação da figura 
real está associada ao Trono de Ferro e, apesar da existência de 
vários reizetes, trata-se de uma figura central, governando, ain-
da que indiretamente, todo o continente de Westeros. Todos os 
outros reis respondem a ele. Um rei superior a todos os outros, 
que prestam seu juramento de fidelidade tornando-se, assim, seus 
vassalos. 

No enredo dos livros, o personagem que mais se aproxima 
dessa representação é Aegon Targaryen I, o Conquistador, primei-
ro rei de Westeros, que foi relembrado ao longo dos cinco li-



Patrick Neto de Bastiani 35

vros como aquele que conquistou e unificou o continente. Aegon 
poderia, nesse sentido, ser comparado a Carlos Magno, pois, ao 
analisarmos o período no qual se deu a gênese das monarquias 
feudais, principalmente na região onde hoje se encontra a Fran-
ça e a Alemanha, Magno seria reconhecido ao longo da história 
como uma figura mítica por ter reunido uma grande parcela de 
terra, outrora fragmentada, sob seu domínio. 

A partir de Aegon, Westeros se tornou uma terra marca-
da pelas relações de vassalagem. Vemos essa característica tomar 
corpo muitos anos depois, quando o filho de Ned Stark, Robb, 
precisa reunir os vassalos do pai para ir à guerra. Um conjunto de 
conspirações políticas produziram, por sua vez, a morte do líder 
da família Stark. Havi incertezas em torno do herdeiro do Rei de 
Westeros, que também acaba por morrer fazem com que pouco a 
pouco, e a maior parte dos Senhores dos Sete Reinos declaram a 
independência de seus domínios, tornando-os reinos. 

Sendo assim, Robb faz uso da instituição da vassalagem 
para que dessa forma possa reunir um exército forte o suficiente: 
além de vingar a morte do pai, ele foi declarado pelos seus como 
o novo rei do Norte. Essa movimentação só se torna possível 
graças à fidelidade dos seus vassalos, que juraram fé antes ao seu 
pai. Como a ligação é hereditária, ele tem à disposição todos esses 
homens. A existência da vassalagem e suserania na obra de Mar-
tin é fundamental para que o enredo da história funcione, pelo 
menos em relação ao tom bélico. 

Robb cavalgava à cabeça da coluna, sob a esvoaçante bandeira branca de 
Winterfell. Pedia todos os dias que um de seus senhores se juntasse a ele 
para que pudessem conferenciar enquanto marchavam; honrava um homem 
de cada vez, sem mostrar favoritismos, escutando como o senhor seu pai 
escutara, pesando as palavras de um contra as de outro. Ele aprendeu 
tanto com Ned, pensou ela enquanto o observava, mas terá aprendido o 
suficiente?(MARTIN, 2010, p.456).
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Nessa passagem do livro, a observadora é Catelyn, mãe de 
Robb. E os sentimentos dela em relação a toda essa movimentação 
é que o filho aprendeu bastante com pai, ainda que talvez não te-
nha sido o suficiente. Podemos ainda observar que Robb trata to-
dos os senhores de forma honrosa, sem qualquer tipo de distinção. 
Aqui nos deparamos com uma ideia, que permanece subentendida 
no texto, mas que fica exposta ao medievalista atento: dedicar um 
tratamento equânime a todos os vassalos iguais é uma estratégia ex-
tremamente importante. A insatisfação de um seria algo desastrosa 
e acarretaria em muitos menos homens lutando na sua guerra. 

Porém, outro excerto expõe que, em alguns momentos, os 
suseranos podem contar com a possibilidade de que seu vassalo não 
vai servi-lo: 

– Quatro mil homens – repetiu Robb, mais perplexo que zangado. – Lor-
de Frey não pode esperar combater sozinho os Lannister. Decerto pretende 
juntar seu poder ao nosso. 
– Será? – Perguntou Catelyn. Cavalgara adiante para se juntar a Robb e 
a Robett Glover, seu companheiro do dia. A vanguarda espalhava-se atrás 
deles, uma floresta lenta de lanças, estandartes e espadas. – Tenho minhas 
dúvidas. Não espere nada de Walder Frey, e nunca será surpreendido. 
– Ele é vassalo de seu pai. 
– Alguns homens encaram seu juramento com mais seriedade que outros, 
Robb. Lorde Walder sempre se mostrou mais amigável para com o Roche-
do Casterly do que meu pai teria gostado. Um de seus filhos está casado 
com a irmã de Tywin Lannister. É verdade que isso pouco significa, pois 
Lorde Walder gerou ao longo dos anos um grande número de filhos que têm 
de casar com alguém (MARTIN, 2010. p.456-457).

Em A Sociedade Feudal, Marc Bloch atenta para que se en-
tenda que o vínculo era tratado de forma muito mais significativa 
quando seus efeitos eram vistos de maneira mais indistinta, pois 
definir repostas prontas para ação seria em alguma medida limitar o 
vassalo. O autor nos fala que uma vez que a vassalagem sai do espa-
ço restrito de serviços domésticos, nenhum vassalo gostaria de ficar 
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na obrigação de servir o suserano em tudo que este necessitasse. 
Ainda menciona que seria difícil esperar lealdade sempre pronta de 
homens que estavam distantes do seu senhor, uma vez que perma-
neciam em seus feudos.

As considerações de Marc Bloch servem para entender por-
que talvez não se deva esperar algum tipo de ajuda de Walder Frey, 
pois este, ao ser senhor de seu próprio domínio, talvez veja cada vez 
menos necessidade de servir fielmente seu suserano; assim, atiçado 
por ganhos potenciais, ele estabeleceu outra aliança com os Lannis-
ter, uma família que rivalizava pelo trono e pelo controle de Weste-
ros, pois um de seus filhos se associou a esta família, fenômeno que 
Bloch chama de multiplicação dos laços de vassalagem – ou ainda, o 
rompimento do laço vassálico original, fazendo de Frey um perjuro 
e indigno de confiança.
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A Idade Média como “origem”: 
abordagens do medievalismo no 

estudo das obras de Marc Bloch e 
Henri Pirenne

Keila N. S. de Lima Araújo1 &
Camille Ferreira Leandro2

O ensaio tem como objetivo ressaltar alguns aspectos do 
medievalismo presentes em duas obras clássicas da historiografia do 
século XX, Os Reis Taumaturgos: O caráter sobrenatural do poder ré-
gio França e Inglaterra (1924), escrito pelo historiador francês Marc 
Bloch; além de Maomé e Carlos Magno: O impacto do Islã na civilização 
européia (1937), do historiador belga Henri Pirenne. A expressão 
remete, por sua vez, às recepções da Idade Média pelos séculos 
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hotmail.com.
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posteriores e ganhou maiores contornos nos Estados Unidos dos 
anos de 1970, quando o historiador Leslie Workman começou a 
desenvolver uma corrente de pensamento que visava estudar as 
apropriações da Idade Média e a aplicação de modelos medievais 
às necessidades contemporâneas. 

Instigado também a procurar aspectos medievais no pre-
sente, o filósofo, semiólogo, linguista, bibliófilo, professor e me-
dievalista italiano Umberto Eco produziu alguns trabalhos a res-
peito da temática e sobre o termo neomedievalismo. Em seu texto 
Dreaming of the Middle Ages (1986), o autor diz que há certas manei-
ras de enxergar – nas suas palavras, sonhar – a Idade Média, dentre 
as quais, seleciona dez para discorrer. Para Eco, o essencial seria 
que, antes de regozijar ou lamuriar sobre as Idades Médias, te-
nhamos um dever moral e cultural de exprimir de qual delas nos 
referimos. Isso significaria, também, dizer quem somos e com o 
que sonhamos da Idade Média – se é na forma de divertimento, 
se reflete sobre problemas básicos ou se está apoiando, mesmo 
sem perceber, algum novo enredo reacionário (ECO, 1986).

Dentre as idades sinalizadas, encontram-se as Idades Mé-
dias da reconstrução filológica. Estas abrangem os estudos acadêmi-
cos que se diferenciam, segundo o medievalista, das demais con-
forme o objetivo e a capacitação de seus autores (ECO, 1986, p. 
9). Contudo, um detalhe que não podemos esquecer é que a ativi-
dade intelectual, produzida por um indivíduo localizado tempo-
ralmente e espacialmente, também se refletem as preocupações 
e os estágios vividos da sociedade em que se insere. A escrita da 
História está em consonância com as preocupações de seu tempo, 
tanto no estudo sobre a Idade Média quanto nos demais períodos 
históricos, ainda que a observação de métodos de trabalho apu-
rados colabore para que a escrita não fique restrita a impressões 
individuais ou de um tempo sobre o outro. Neste sentido, o “so-
nho” da Idade Média pode impregnar a historiografia e o desafio 
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que se coloca é uma reflexão sobre as aspirações presentes nela, 
considerando o contexto de produção e o próprio campo de es-
tudos.

As obras examinadas foram selecionadas justamente por 
constituírem verdadeiros eixos norteadores da produção intelec-
tual, consagradas e constantemente revisitadas por historiadores 
e estudiosos da Idade Média. Os Reis Taumaturgos, publicado no fi-
nal de 1924 pelo renomado historiador Marc Bloch, propõe uma 
análise do significado cultural da realeza medieval a partir das 
crenças milagrosas atribuídas aos monarcas e chamando atenção 
para um novo modo de pensar a história política: uma dimen-
são quase mítica que abrange as representações, os símbolos e 
os rituais, traçando, deste modo, interligações possíveis com a 
antropologia do poder.

No esteio da percepção do papel simbólico atribuído ao 
poder régio, Ernst Kantorowicz publicou em 1957 a obra Os dois 
Corpos do Rei, destacando nela a produção e a veiculação da ideia 
de que o monarca tinha um corpo um humano, material e finito, 
e outro místico, sagrado e imortal. O método salientado por Blo-
ch e continuado por Kantorowicz atingiu maiores proporções na 
década de 1970, quando estudiosos da Nova História criticaram a 
produção historiográfica comprometida prioritariamente com a 
narração dos acontecimentos, das grandes batalhas e dos heróis. 
Estudos como os de Jacques Le Goff, Georges Duby, Claudine 
Haroche, Peter Burke, Alain Guerreau, Alain Boureau e Jean-
-Claude Schmitt desempenharam significativo papel em torno 
dos problemas relacionados às imagens, aos rituais e aos símbolos 
do poder. 

Quanto ao trabalho do historiador belga Henri Pirenne, 
Maomé e Carlos Magno: O impacto do Islã na civilização europeia, tra-
ta-se de uma publicação póstuma, do ano de 1937, e envolvia o 
desenvolvimento de uma série de teses que ganharam notorie-
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dade ainda na década de 1920, quando o autor publicou o artigo 
Mahomet et charlemagne. Para Pirenne, o fechamento do comércio 
mediterrânico é fundamental para compreensão da história me-
dieval europeia, pois, sem o comércio ao sul do continente, as 
trocas comerciais foram deslocadas para o Norte, mas não na 
mesma medida que nos tempos antigos. A economia europeia se 
encolheu, tornando-se primordialmente agrária e propícia para 
outro ordenamento, que foi capitaneado, segundo Pirenne, pelos 
carolíngios, ampliando assim a influência dos francos nesta nova 
configuração.

José d’Assunção Barros evidencia a importância de Pirenne 
para formação de proeminentes historiadores, como Marc Bloch 
e Fernand Braudel. Conforme Barros, as obras desses historia-
dores trouxeram ao debate elementos que podem ser caracteri-
zados como culturais e socioeconômicos. Tais aspectos, por sua 
vez, ampliaram o escopo da pesquisa e produziram análises mais 
complexas para as sínteses historiográficas. Tudo isso contrastava 
com o que era produzido até aquele momento, quando os textos 
de história tratavam, sobretudo, do campo político (BARROS, 
2013, p. 319). Em 1920, Lucien Febvre convidou Pirenne para 
dirigir uma revista sobre História econômica. Convite, este, que 
seria refeito oito anos depois para criação dos “Annales d’historie 
économique et sociale”. Grande parte das ideias contidas na obra 
de Pirenne, no entanto, foi contestada no decorrer do século XX; 
mas, daquilo que foi sublinhado, escaparam apontamentos do gê-
nero que esse texto se propõe a fazer. 

À sua maneira, cada autor se preocupa em estudar questões 
políticas na Idade Média dando ênfase a dimensão cultural, as 
trocas e as interações – por vezes ofensivas – que se estabelece-
ram entre os povos. Vislumbres das noções sobre a Idade Média 
ressoam na tese central de ambos. Enquanto Bloch vale-se de 
uma série de elementos contextuais, servindo-se ainda do “mito 
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de origem”, para explicar a crença da divindade régia, Pirenne 
desloca o momento de queda do comércio ocidental para expan-
são muçulmana, no século VII e VIII, ao invés de ser no fim do 
Império Romano do Ocidente, durante o século IV. Com isso, 
os historiadores confirmam o que seria essencial para definir o 
período medieval, isto é, ser uma época de fantasias e declínio. 
De acordo com Umberto Eco, o período medieval é, por vezes, 
caracterizado como:

[...] uma era bárbara, uma terra de sentimentos elementares e proibidos. 
Estas são as Idades Médias das fantasias de Frazetta, mas, em um nível 
diferente de complexidade e obsessão, elas também são as Idades Médias 
do jovem Bergman. As mesmas paixões elementares podem existir igual-
mente sobre as costas fenícias ou no deserto de Gilgamesh. Estas eras são 
sombrias par excellence, e o Ring de Wagner per se pertence ao crepúsculo 
dramático da razão. Apenas com uma leve distorção, pede-se que alguém 
celebre, nesta terra de virilidade e força bruta, as glórias de um novo 
arianismo. É um medievalismo peludo, com seus castelos tormentosos e 
seus fantasmas. Germano até a crueldade oriental do Vathek, estas Ida-
des Médias retornam em algumas óperas espaciais contemporâneas, onde 
basta colocar computadores em um calabouço para transformá-la em uma 
nave espacial (ECO, 1986, p. 8). 

Embora Bloch e Pirenne não grafem a Idade Média com 
tintas tão fortes e soturnas, os autores não deixam de caracterizá-
la como um período retrógrado. No primeiro caso, é possível 
observar um modo de compreensão do mundo sacralizado, mas 
não destituído de desejos e atitudes mundanas no âmbito da vi-
vência econômica, política, social ou sensível, o que levou o his-
toriador à conclusão de que tudo não teria passado de um “erro 
coletivo”. No segundo, ainda que Pirenne reconheça a Idade Mé-
dia como a época de começo de uma nova civilização, trata-se 
de um tempo apequenado, por não ser o Antigo. Além disso, 
ele também não é completo, mas apenas parte do que seriam as 
nações no futuro. São justamente nestas questões subliminares 
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que a reconstrução filológica se interliga as demais Idades Médias. O 
restante deste ensaio se ocupará em sondar a possível existência 
de pequenas Idades Médias no texto de ambos os autores. 

As Idades Médias em torno da cura das escrófulas
No prefácio do livro Os reis taumaturgos, Jacques Le Goff 

traça um verdadeiro resumo dos aspectos relevantes da biografia 
de Marc Bloch que, certamente, influenciaram a construção desta 
obra de leitura indispensável e clássica. O medievalista aponta 
como itens a amizade do trio da Fondation Thiers; a passagem pela 
universidade Estrasburgo; o contato com pesquisadores alemães 
e a Grande Guerra, que se estende do ano de 1914 a 1918 (BLO-
CH, 1993, p.10). Neste último ponto encontram-se elementos ca-
ros para inscrição da Idade Média, como um período de certa 
decadência. Bloch tinha vinte e oito anos quando teve início o 
conflito bélico entre as potências europeias. Lutando como sol-
dado, ele chegou a receber uma condecoração por valentia e bra-
vura por parte de seu país, a França. Com efeito, a Idade Média 
inscrita pelo medievalista não deixa de dialogar com uma pers-
pectiva de Europa deflagrada em guerras. 

Referenciando Carlo Ginzburg, a construção da obra ema-
na da experiência do autor na guerra marcada pela violência e 
pelo contato com os demais soldados. Bloch viu ali a reconstru-
ção de uma sociedade quase medieval, uma espécie de regressão 
a uma mentalidade “bárbara e irracional” (BLOCH, 1993, p.12). 
Deste modo, sua escrita claramente o situaria em um tempo mar-
cado pelo sistema ofensivo da Grande Guerra – de um “espetá-
culo” de mutilações e mortes – e pela existência de falsas notícias 
que circulavam e se efetivaram na mentalidade coletiva. Poucos 
anos antes da publicação dos Reis Taumaturgos, em 1921, Bloch 
havia alertado, inclusive, sobre a perpetuação de equívocos em 
seu artigo “Reflexões de um historiador sobre as notícias falsas 
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da guerra”, no qual demonstra o impacto de boatos premeditados 
com a intenção de estimular e implantar uma nova noção da rea-
lidade em períodos de tensões bélicas, sobretudo no que se refere 
a comoção social através do medo e da histeria.  

Ao adentrar no contexto das Grandes Guerras e da produ-
ção intelectual de Bloch, chama atenção que este escritor tenha 
vivido durante a época da campanha que marcaria o apogeu do 
nacionalismo na França. Segundo o historiador Jougi Yamashita, 
“em todos os Estados beligerantes pairava entre os cidadãos a 
ideia de que responder ao apelo da nação era cumprir o dever 
de patriota e de revolucionário” (YAMASHITA, 2014, p. 50). 
A rigor, França e Alemanha estavam no ápice de sua rivalidade 
imperialista. A primeira havia perdido, no final do século XIX, 
a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha, durante a Guerra 
Franco-Prussiana; o revanchismo se fez presente quase que como 
uma estratégia para recuperar o orgulho nacional ferido:

[...] é um facto que o conflito global das duas coligações teve a sua origem 
nas rivalidades imperialistas, mas os combates singulares que opuseram 
as nações uma por uma e respondiam a uma outra necessidade, a uma 
tradição enraizada no mais profundo da consciência dos povos. Cada um 
deles pressentia que estava ameaçado na sua própria existência pelo inimi-
go hereditário. Para todos, o conflito obedecia assim a uma espécie de rito 
fatal, o que explica o caráter da luta “de vida ou morte”, um aspecto que 
a natureza imperialista desta guerra não explicaria. (FERRO, 1990, 
p. 141)

O que nos instiga, na verdade, é pensar em medida o enal-
tecimento do sentimento nacionalista que se exacerba na França 
do século XX pode ter atingido a escrita de Bloch. O tema da 
realeza sagrada e da taumaturgia, bem como a disputa por pres-
tígio entre a monarquia francesa e inglesa em torno da reivin-
dicação do toque régio – acirrando a rivalidade entre esses dois 
reinos – pode ligar-se, quase que de imediato, as Idades Médias 
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das identidades nacionais de Eco, inscrevendo uma organização so-
cial idealizada. Contudo, devemos ressaltar que Marc Bloch está 
preocupado em problematizar o porquê da noção da realeza sa-
grada – presente ao longo da História Medieval – obter tamanha 
notoriedade no século XI, na França Capetíngia, e no século XII 
para os ingleses Plantagenetas. 

O historiador se volta para o contexto a fim de “evocar 
o aspecto perceptível sob o qual esse poder corporificou-se aos 
olhos dos homens” (BLOCH, 1993, p. 91). Notadamente, o Oci-
dente Medieval viu reunir-se em torno de lendas antigas, das 
quais atribuíam às personagens régias determinada divindade – 
pois a população não se resignaria a ter como soberanos simples 
senhores terrenos. As disputas ideológicas entre o poder régio e 
o poder espiritual, a economia fragilizada e a carência de recur-
sos científicos relacionados à saúde humana também serviram à 
objetivação da crença, mediante a assistência da Igreja e de ritos 
repletos de simbolismos. Descortina-se, assim, um quadro im-
prescindível para a legitimação do poder régio, de distinção e de 
disputas monárquicas pela credibilidade no processo de cura das 
escrófulas. 

Caminhando para o neomedievalismo de Umberto Eco, a no-
ção de Idades Médias nos permite olhar para a forma na qual Marc 
Bloch também deu significado à taumaturgia régia, isto é, como 
um movimento de mobilização do sentimento de fidelidade; no-
ta-se assim um esforço presente no século XX para a exaltação 
dos impérios. O medievalista destaca que o fenômeno históri-
co nasce na França, por volta do ano 1000, e só depois chega à 
Inglaterra. Preocupado com a construção de uma mentalidade 
uniforme e coerente, à qual se associa a ideologia, que enaltece a 
política interna e que, mesmo quando entra em decadência, “está 
intimamente ligada a esse esforço dos espíritos, pelos menos da 
elite, para eliminar da ordem do mundo o sobrenatural e o ar-
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bitrário” (BLOCH, 1993, p.252). Contudo, Bloch não deixa de 
evidenciar a Idade Média a partir das identidades nacionais. 

As novas propostas e as antigas noções em Maomé e Carlos 
Magno

Os capítulos três e quatro, A vida intelectual após as invasões 
e A expansão do Islã no Mediterrâneo, respectivamente, foram esco-
lhidos para análise por serem a parte central da obra de Pirenne. 
Na primeira seção, o autor desenvolveu sua arguição a partir de 
dois eixos argumentativos, o primeiro deles é a manutenção da 
antiguidade como polo de produção intelectual e cultural. Esta 
continuidade se deu por duas vias: a primeira delas foi a expan-
são das ideias romanas, embora não as do período clássico, mas 
aquelas permeadas de cristianismo; e a segunda, a permanência 
no eixo de influência do Império Romano do Oriente.

A religião cristã tem como uma de suas características o 
proselitismo (BROWN, 1999) e, enquanto tal, parte significativa 
da experiência de devoção consistia em evangelizar as popula-
ções distantes dos centros cristãos como Roma, Constantinopla 
ou o Egito. Conforme estes homens imbuídos do desejo de con-
versão dos pagãos avançavam em território, também levavam 
com eles modos de pensar e agir do mundo romano, de maneira 
que a identificação entre cristianização e romanização era latente. 
Conforme o avanço se operava, a comunicação entre os grupos 
tornava-se mais complexa, visto que as diferenças entre os ato-
res sociais se tornavam mais evidentes. Para que essas interações 
acontecessem, transformações se fizeram sentir. No texto de Pi-
renne, essas mutações são classificadas como uma vulgarização 
da cultura latina.

Igualmente, Pirenne retira dos europeus a culpa por esta 
opacidade da cultura antiga, pois, segundo ele, os povos germâni-
cos não teriam contribuído para esta nova realidade. Quando tra-
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ta desse aspecto, pode parecer inicialmente que o historiador está 
desatento à dinâmica das interações sociais, demovendo crédito 
de qualquer contribuição que poderia ser atribuída às populações 
de origem germânica. Mas o que o autor estava fazendo, à época, 
era ir além de um debate, no qual se opunham pesquisadores 
preocupados em demonstrar como as histórias nacionais de seus 
países eram herdeiras do passado romano, enquanto as demais 
nações teriam sido responsáveis pela degradação desses valores; 
ou tentavam ainda evidenciar a particularidade da experiência 
histórica de seus determinados Estados na formação da civiliza-
ção ocidental (PIRENNE, 2010, p. 7-13).  Diante destas discus-
sões, Pirenne responde que a influência romana continuou ativa 
em toda região, e que tal dado somente começaria a ser alterado 
com a introdução de outro elemento, o Islã. Este outro, advindo 
do exterior, teria provocado mudanças profundas, que não re-
modelaram somente o espaço compreendido como Europa, mas 
toda a região, possibilitando uma nova ordem social que, de igual 
modo, não ficou restrita a um povo ou a uma nação.

Sobre o impacto do Islã, o autor começa a tratar no capítu-
lo quatro. Nas primeiras páginas de seu texto, o autor imprimiu 
interessantes possibilidades para compreensão dos eventos que 
desencadearam a emergência deste importante ator social. Para 
explicar esse processo, o historiador discute que, em grande me-
dida, a ascensão do Islã foi inesperada, e que os tradicionais im-
périos, como o romano e o persa, dedicavam pouca atenção para 
aquela região do mundo, 

Desta forma, na obra Maomé e Carlos Magno, a fronteira gera-
da pelas conquistas islâmicas permanece na análise, uma vez que 
esta que se encontrava fora do mundo europeu, ou até mesmo 
do mundo antigo, sendo assim estranha ao universo pretendido.

Pirenne, enquanto um homem e pesquisador de seu tempo, 
estava atento às questões do período. O que chama atenção, no 
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entanto, é que o enfoque na história europeia tenha permanecido. 
Evidentemente, a barreira da língua, a distância e outras dificul-
dades tenham contribuído para este quadro. Não obstante, pou-
ca atenção se dá ao aspecto relacional das sociedades medievais, 
principalmente, quanto ao que era produzido no mundo islâmico 
e em suas implicações na sociedade europeia, por exemplo.

Ao contrário, o autor disserta sobre a construção de um 
limite. Essa fronteira que não só cimenta a divisão entre duas 
sociedades também isola a Europa, pois, se seguirmos o texto de 
Pirenne, o Islã foi responsável pela separação, dado que seu con-
trole do Mediterrâneo teria impedido o acesso dos europeus ao 
mar, ao comércio engendrado por ele, bem com as trocas entre os 
grupos humanos. Sendo assim, a Europa foi isolada do restante 
do mundo. Para o autor, esse retraimento confirma a chegada do 
período medieval, e a fase de esfriamento das relações entre as 
várias sociedades seria um dos sinais disso. Esse olhar direcio-
nado à Idade Média salienta uma perspectiva que toma a Europa 
como centro da ação, trazendo menos luz ao que estava aconte-
cendo do outro lado da fronteira - a não ser que ajudem a explicar 
o processo histórico europeu.

Com isso, o autor se dedica a comentar sobre a importância 
dos habitantes da região para a construção de uma nova civiliza-
ção. Se no capítulo anterior Pirenne denuncia a ausência de par-
ticipação dos germânicos na sociedade após o enfraquecimento 
político do Império Romano do Ocidente, por outro lado, é a eles 
que o historiador dá o crédito pela reconstrução da Europa após 
a expansão islâmica. 

Duas importantes perspectivas podem ser apreendidas atra-
vés do texto de Pirenne. Uma diz respeito ao papel dos germâni-
cos; a outra é como o autor evidencia a importância do Império 
Carolíngio diante dessas novas demandas. O Império Carolíngio 
era diferente de Bizâncio, pois ele combateu os muçulmanos (PI-
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RENNE, 2010 p. 219), ele era o centro de gravitação das novas 
praças comerciais, bem como ele pode ser usado como referência 
para diversas nações europeias. Quando Pirenne deu este desta-
que ao governo carolíngio, o fez como forma de demonstrar uma 
espécie de origem europeia, que não está limitada aos marcadores 
do estados-nacionais, antes advém de uma experiência histórica 
que pode ser reclamada por vários grupos, ou por todos

Como salientado por Umberto Eco (ECO, 1986, p. 8), a 
Idade Média é entendida como uma época de origens. Embora o 
autor denuncie que isso se deu através de um discurso naciona-
lista, essa identidade também pode ser estabelecida para além da 
identidade pátria no texto de Pirenne, a saber, para a emergência 
da ideia de uma Europa, ofertando um significado mais profun-
do. Em razão dessa divisão tão marcada, retira-se a relevância de 
qualquer outra sociedade para a ascensão da sociedade europeia, 
realçando a singularidade dessa civilização.
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Cotidiano Medieval: Ensino de 
História Medieval a partir do 

manuscrito iluminado O Saltério de 
Luttrell
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Giovanni Bruno Alves2

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC, 2017), que normatiza toda a rede de ensino e norteia a 
elaboração de currículos e propostas pedagógicas tanto do ensino 
público quanto do privado, o âmbito das humanidades é com-
posto pelas disciplinas de Filosofia, História e Sociologia que, 
integradas, fazem parte da área de “Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas”. Juntas, propõem a ampliação e aprofundamento das 
questões envolvendo a Ética, contempladas no Ensino Funda-
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mental (BRASIL, 2017, p. 561). 
Ainda de acordo com a BNCC (2017) e visando o Ensi-

no Médio em nossa abordagem, a área tem como base as ideias 
de justiça, solidariedade, autonomia, compreensão e reconheci-
mento das diferenças, respeito aos direitos humanos e combate a 
qualquer tipo de preconceito.

No Ensino Fundamental, a BNCC se concentra nos processos de tomada 
de consciência do Eu, do Outro e do Nós, das diferenças em relação ao 
Outro e das diversas formas de organização da família e da sociedade em 
diferentes espaços e épocas históricas. Para tanto, prevê que os estudantes 
explorem conhecimentos próprios da Geografia e da História: tempora-
lidade, espacialidade, ambiente e diversidade (de raça, religião, tradições 
étnicas etc.), modos de organização da sociedade e relações de produção, 
trabalho e poder, sem deixar de lado o processo de transformação de cada 
indivíduo, da escola, da comunidade e do mundo (BRASIL, 2017, p. 
561). 

Tirando proveitos da maior capacidade de abstração e sim-
bolização que o Ensino Médio manifesta, seja pela sua idade ou 
pela base estruturada durante o Ensino Fundamental, buscamos 
aproveitar esse domínio no intuito de estabelecer o que a Base 
Nacional Comum Curricular (2017) chama de diálogos entre in-
divíduos, grupos sociais, culturas e nacionalidades distintas.

Outro fator a se considerar no campo metodológico sobre 
como desenvolver essas habilidades é a recomendação imposta a 
todos os estabelecimentos escolares brasileiros após a Reforma 
Francisco Campos (Decreto 19.890 de 1931), que determina a uti-
lização da iconografia, como um sinal de clara preocupação para 
que jovens e adolescentes tivessem uma curiosidade natural por 
imagens (ABUD, 2003, p. 186).

• A linguagem própria da imagem auxiliará na construção do conhe-
cimento histórico do aluno, construção esta que passa por elaboração de 
operações mentais, para resultar em efeitos sociais, como os enumerados por 
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Jean Peyrot, citado por Henri Moniot:
• transmitir uma memória coletiva, revista e corrigida a cada geração, que 
coloca o aluno diante de uma consciência coletiva;
• formar a capacidade de julgar — comparando sociedades em épocas 
diferentes, e a existência delas ao mesmo tempo em locais 
diferentes — que tem como efeito social o desenvolvimento 
do espírito crítico e da tolerância;
• analisar uma situação — aprendendo a isolar os componentes e as re-
lações de força de um acontecimento ou de uma situação — que leva ao 
refinamento do espírito, antídoto ao simplismo de pensamento;
• formar a consciência política como instrumento de coesão social, memória 
de um grupo que toma consciência de um destino comum (ABUD, 2003, 
p.190).

Considerando que a produção do saber histórico dispõe de 
uma íntima ligação com as correntes teórico-historiográficas de 
seu período, servindo de reafirmação de ideologias dominantes 
(STREMEL, 2016), trazemos para análise e exposição o ma-
nuscrito Saltério de Luttrell. Utilizando uma produção própria do 
período, propomos a utilização desse documento para estudo e 
abordagem das diferenças de práticas culturais, ressaltando as-
pectos do cotidiano que nele foram registradas durante a Idade 
Média no século XIV, com cenas comuns da sociedade inglesa 
desse período.

Respeitando o documento, que pode ser entendido como 
uma ferramenta para a padronização da educação brasileira, é im-
portante considerar que os aspectos temporais e espaciais devem 
ser explorados durante a exposição de conteúdos e realização de 
atividades. No Ensino Médio, fazer uso dessas condições per-
mite que o aluno consiga realizar suas próprias conexões sobre 
o exposto, observando semelhanças, diferenças, questionando e 
contribuindo no processo de aprendizagem, no intuito de buscar 
entender os processos históricos marcados por mudanças, ruptu-
ras e continuidades: 
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[...] analisar, comparar e compreender diferentes sociedades, sua cultura 
material, sua formação e desenvolvimento no tempo e no espaço, a natureza 
de suas instituições, as razões das desigualdades, os conflitos, em maior ou 
menor escala, e as relações de poder no interior da sociedade ou no contexto 
mundial são algumas das aprendizagens propostas pela área para o Ensi-
no Médio (BRASIL, p. 563, 2017).

O manuscrito utilizado tem em sua composição uma série 
de imagens que se remetem ao cotidiano daquela sociedade, seus 
aspectos e estruturas. Porém, faz-se necessário considerar que as 
imagens não ilustram e nem reproduzem fielmente uma realida-
de, posto que elas constroem essas questões conforme uma lin-
guagem própria, marcada e determinada em um dado contexto 
histórico (ABUD, 2003, p. 189). Assim, a devida utilização dos 
recursos imagéticos como recursos didáticos, é extremamente 
necessária para o desenvolvimento das competências e habilida-
des pensadas e intencionadas pelo professor. 

De acordo com a historiadora Sandra Jatahi Pesavento 
(2008), as imagens atestam a presença e a passagem do homem 
através dos tempos. Elas são, e sempre foram, uma forma de lin-
guagem, e tem a intenção de comunicar. Elas também são dota-
das de sentidos e significados para além daquilo que está exposto 
(PESAVENTO, 2008, p. 99). E como são ações humanas que 
registram a sociedade e seus amplos aspectos, podem e devem, 
ser pensadas de modo a contribuir no ensino da história, visando 
uma assimilação e entendimento do aluno sob o conteúdo apre-
sentado. 

O manuscrito iluminado eleito para protagonizar a nossa 
discussão é o Saltério de Luttrell. Ele é constituído, como caracte-
rística dos manuscritos iluminados, de uma tipologia específica 
que une, em suas páginas, texto e imagens, as chamadas ilumi-
nuras. Com isso se trata, portanto, de uma fonte histórica que 
apresenta várias possibilidades para a abordagem em sala de aula. 
O manuscrito foi feito entre os anos de 1330 e 1345 na região de 
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Lincolnshire, Inglaterra. O custoso trabalho empregado em sua 
criação foi patrocinado por um nobre inglês, o cavaleiro e barão 
Sir Geoffrey Luttrell. Seu papel foi além do simples mecenato: 
Goeffrey influenciou diretamente no conteúdo das imagens do 
Saltério e, com isso, podemos utilizá-las para contribuir com a 
compreensão do cotidiano da nobreza nesse período, assim como 
as questões ideológicas que rondam tal tema e, consequentemen-
te, as próprias imagens. Dentre elas destacamos a manutenção 
da ordem através de práticas consideradas de lazer pelo nobre 
medieval (BROWN, 2006, p.87).

O Saltério de Luttrell é fruto de uma elite bastante delimita-
da. Com isso, ele apresenta a sua diferença por suas próprias pro-
porções e pela qualidade dos seus materiais e escolhas editoriais. 
Suas dimensões (370x270mm) atrapalhariam qualquer pretensão 
de mobilidade, a norma entre os livros encomendados pela no-
breza no período, mas favorecem a demonstração de status e de 
riqueza, assim como a sua leitura a distância. E, ao tratarmos de 
leitura, é indispensável notar que a tipografia utilizada, a textualis 
precissa, talvez seja a mais dispendiosa e cara disponível na ilumi-
nação gótica. Não é incomum encontrá-la utilizada para títulos, 
mas é muito mais difícil ver um exemplo de sua utilização em um 
livro completo, como neste caso (BROWN, 2006, p.89).

Além de sua materialidade, o manuscrito apresenta uma 
ligação latente com a cavalaria em sua imagética. A imagem de 
Sir Geoffrey Luttrell sendo armado pela esposa e nora é utilizada 
até hoje como capa e ilustração de diversos trabalhos a respeito 
da ordem cavaleiresca, demonstrando a sua relevância (fol. 202v.). 
Mas, além desse exemplo, muitos outros desnudam, mesmo que 
de forma sutil, a distinção cavaleiresca no manuscrito. É o caso 
da heráldica, que permeia toda a iluminação, e, conforme vere-
mos, do lazer nobiliárquico.

O passatempo nobiliárquico mais praticado e amado no 
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período medieval foi a caça. Segundo Alain Guerreau (2006), sua 
importância para a nobreza era primordial, oferecendo status, di-
vertimento e identificação. Conforme o autor, ainda que por ve-
zes o contrário apareça em justificações, as principais funções da 
caça não eram nem a obtenção de carne (muitas vezes mínima); 
nem a preparação para a guerra, já que em sua prática o confronto 
era evitado (GUERREAU, 2006, p.139-140).

A caça era uma atividade bipartida: se dava tanto com cães 
quanto com pássaros. Cada uma implicava diferentes terrenos, 
práticas e status para quem as praticava. As duas estão presentes 
nas páginas do Saltério de Luttrell, com especial ênfase na falcoa-
ria, mais identificada com a figura do cavaleiro fiel, por conta do 
simbolismo iconográfico do falcão.

No entanto, uma única referência direta à caça com cães é 
detalhada no manuscrito. Ela ocorre no fólio 66v. (Imagem 01) 
em que temos um caçador profissional, com os objetos simbóli-
cos que o atribuem a sua função: a trompa de caça e o machado. 
O cão está representado logo a sua frente, prestes a alcançar a sua 
presa, um ganso. Os versos do Salmo 34, logo acima da imagem, 
adquire, com a associação, uma conotação similar: “Dilacerando-
-me sem parar. / Se eu caio, eles me cercam./ rangendo os dentes 
contra mim” (Sl 34, 15-16).

Uma demonstração da possibilidade da caça é, por si só, 
um sinal de status nesse período. A caça significa acesso à terra 
que, por sua vez, significa a discriminação daqueles que a pode-
riam praticar. Isso fica evidente com Guilherme I graças à im-
plementação do princípio das florestas reais, ainda no século XI. 
Segundo Thomas Henrick (1982), um quarto das terras na Ingla-
terra foi reservado com esse pressuposto. Nelas, somente o rei 
ou aqueles que conseguissem a sua permissão poderiam caçar. A 
transgressão dessa regulamentação era punida de forma severa, o 
que demonstra a valorização da exclusividade dessa atividade pela 
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nobreza (HENRICK, 1982, p.24-25).

Imagem 1 - O Caçador, o Saltério de Luttrell (Add MS 42130, f.66v.), Lon-
dres, c.1340. Acesso em: 24/05/2020. Disponível em: http://www.bl.uk/ma-
nuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_42130_f66v

Alguns nobres passaram a ter as suas próprias terras desti-
nadas à caça com cães: os chamados parques. A exclusividade da 
caça nelas era do senhor, e a transgressão tão severa quanto ocor-
ria com as florestas reais. Segundo Michael Camille, Sir Geoffrey 
Luttrell possuía ao menos dois desses parques em suas terras, o 
que demonstra que essa seria possivelmente uma de suas ativida-
des de lazer cotidiano (1998, p.54).

Mas como o leitor pode ter percebido, a imagem não repre-
senta um nobre praticando a caça; porém, como já afirmado, no-
ta-se um caçador profissional. Isso não entraria em contradição 
com a afirmação de que a caça estaria reservada à nobreza? Para 
responder, levantamos a questão do senhorio sobre os homens, 
que é central no Saltério de Luttrell. Era comum, no período, espe-



Cotidiano Medieval: Ensino de História Medieval ...60

cialmente para nobres com mais recursos, o emprego de pessoas 
especializadas para praticar a caça em suas duas modalidades, na 
intenção de treinar os animais. Eduardo I que, segundo Robin 
Oggins (2004), era um grande adepto da falcoaria, dispunha de 
dezenas de falcoeiros a seu serviço, todos eles muito bem pagos, 
que tinham o dever de viajar pelo país treinando suas aves e ad-
quirir novos falcões (OGGINS, 2004, p.82).

O papel social nas atividades de caça é apontado por Tho-
mas Henrick como outra forma de demonstração de status: afi-
nal, normalmente somente os senhores poderiam desempenhar 
tal prática montados a cavalo, enquanto os servos deveriam fazê-
-lo a pé, conforme vemos na imagem em questão (HENRICK, 
1982, p.27).

Enquanto a caça com cães simboliza o poder senhorial, 
a caça com as aves é dotada de um valor muito mais simbóli-
co. Por vezes considerada de status superior ao outro tipo, ela 
estava ligada à figura de reis e era dotada de um valor especial 
pelo status elevado do falcão, pois se tratava de um animal muito 
respeitado e admirado pela nobreza e, em especial, pela cavalaria 
(OGGINS, 2004, p.109-110).

Dentre as suas várias recorrências no Saltério de Luttrell, 
destacamos duas imagens que demonstram oposição: um nobre, 
montado em seu cavalo e acompanhado de sua ave no fólio 41r 
um camponês (pelo que indica sua vestimenta), também a prati-
car falcoaria.

A falcoaria poderia ser praticada com diversas aves. As 
mais comumente utilizadas eram o falcão e suas espécies de-
rivadas, além do gavião. A diferença na ave utilizada implica-
va também em uma preparação distinta e na escolha do local 
mais adequado para a caça. Ainda mais relevante, as aves eram 
também hierarquizadas, proporcionando um princípio de seme-
lhança com a própria sociedade. Há casos de gaviões utilizados 
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por camponeses, que poderiam tê-los encontrado ou até mesmo 
comprado, principalmente se considerarmos o campesinato en-
riquecido. Mas por vezes a jurisdição os obrigava a devolvê-los 
ao seu vendedor, ou ao dono original, ou ainda à monarquia. A 
ave utilizada emprestava seu prestígio ao seu dono, enaltecendo 
assim seu status. Falcões superiores, como o Gyrfalcon ou o Falcão 
peregrino, eram reservados somente à mais alta nobreza e à mo-
narquia (HENRICK, 1982).

Como uma atividade de lazer, a falcoaria era também uma 
marca de status e demarcação social por sua exigência de tempo 
e muitos recursos para que o falcão seja devidamente treinado e 
mantido. Ela estava ligada com o cotidiano do cavaleiro desde a 
sua infância, estava presente em sua educação, tal como em tra-
tados e romances voltados à classe cavaleiresca. Ela era, segundo 
Oggins, uma atividade “cara, inútil e dispendiosa” (OGGINS, 
2004, p.109).

Ainda que, à primeira vista, a segunda imagem apresentada 
pareça contradizer todas essas afirmações, afinal, conta com um 
camponês praticando a falcoaria montado a cavalo, a sua compa-
ração com a primeira imagem pode nos trazer um indício impor-
tante, simbologia essencial em todo o manuscrito: a vestimenta. 
O uso de tecido nas extremidades da roupa se tornou moda en-
tre a nobreza da década 1330 (BROWN, 2006, p.46;48), além de 
manifestar um dos objetos de crítica nostálgica mais frequente 
no Saltério de Luttrell. Suas imagens marginais são constantemen-
te moralizadas a partir da vestimenta, normalmente empregando 
tecido em excesso (por vezes extremo) para se referir à transgres-
são da ordem, ou seja, imagens do que não deveria ser, segundo 
Michael Camille (1998). O mesmo ocorre em uma cena de um 
passatempo não tão bem visto pelo idealizador do manuscrito, 
nas margens do folio 76v. Nela, dois jovens nobres estão jogando 
Gamão, com roupas repletas de exageros no tecido e em adorno 
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(CAMILLE, 1998, p.109).
A caça e a hierarquia social estão, portanto, intrinsecamente 

ligadas. A caça, tanto em sua forma com cães quanto com pássa-
ros, abraça um rito de ordenação do espaço que remete à ordena-
ção da sociedade. Para Alain Guerreau, o mesmo ocorre através 
da ordenação do espaço para a sua prática, tanto no exemplo já 
citado das reservas florestais, quanto pelo rito de dominação pela 
inversão que se dá com o uso de um animal doméstico em um 
ambiente selvagem e o uso de um animal selvagem em um am-
biente cultivado (o campo) (GUERREAU, 2006, p.143-144).

Ao recorrer a um manuscrito iluminado que, por apresen-
tar sua origem derivada de um estrato social dominante, temos 
acesso às diferentes formas como a estratificação social pode ser 
pensada, exposta e defendida através de mídias para além da di-
mensão textual. A imagem, ao ser observada de maneira com-
pleta e de forma instantânea, acaba por expor questões que, por 
vezes, podem ser ocultadas no texto. É o caso do uso das cores 
ou de signos, como o próprio falcão aqui tratado, assim como as 
vestimentas de seus falcoeiros.

Deste modo, questões aparentemente básicas podem ser 
levantadas em sala de aula para incentivar o exercício de refle-
xão. Dentre elas, o questionamento a respeito da composição de 
cada imagem, pensando as cores, os personagens e os elementos 
de forma a que a contribuição de cada um atue na transmissão 
de uma mensagem, um sentido, por meio de toda a sua reunião. 
Caminhando, assim, para pensar a forma como até mesmo temá-
ticas como o cotidiano podem carregar extensas questões morais 
e sociais em suas significações.
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O movimento artístico inglês

Arts & Crafts

Júlia Beatriz Fernandes Leite1

Arts and Crafts (Artes & Ofícios) é o movimento de design 
que surgiu na Inglaterra do século XIX. Desde seu início, para 
além da produção estética, o movimento é marcado pelo caráter 
social, contrário à nova forma da indústria junto com seu ma-
quinário. Esta junção entre o estético e o social se dá, principal-
mente, por conta de William Morris (1834-1896), ativista social 
inglês, poeta, romancista, tradutor e designer têxtil (ARGAN, 
1992; CHILVERS, 2007; TRIGGS, 2009).

O Arts and Crafts tem seus princípios estéticos embasa-
dos - como também uma ligação intrínseca - com o movimen-
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to Neogótico e seus autores, entre os quais Augustus Charles 
Pugin (circa 1769-1832) e seu filho Augustus Welby Northmo-
re Pugin (1812-1852), arquitetos e escritores. Ambos tiveram 
enorme importância ao fazer uma série de índices tipológicos 
dos edifícios góticos e suas decorações para estudos técnicos e 
manuais. Porém é A.W.N. Pugin quem ganha maior destaque ao 
produzir textos já demonstrando um interesse em fazer a jun-
ção entre artesão e artista, além de uma enorme divulgação so-
bre a moral expressa nessas formas decorativas e arquitetônicas. 
Este reconhecimento dentro do movimento Revival (revivalismo) 
do Gótico se dá pela sua principal e mais conhecida obra, a re-
construção do Palácio de Westminster (1840-67), sede do Parla-
mento Inglês, ao lado de Charles Barry (1795-1860) (ARGAN, 
1992; BROOKS, 1999; CROOK, 1978; MENEGUELLO, 2008). 
É a partir desse grande projeto, em um dos prédios mais 
importantes da Europa, que o movimento Neogótico começa a 
ganhar seu lugar de destaque dentro da sociedade da época. 

De seus primórdios inspirados pela estética romântica do setecentos ao en-
tusiasmo trazido pela construção das Casa do Parlamento [...] o neogótico 
expandiu-se e concretizou-se em várias obras como as quase 40 catedrais 
e pequenas igrejas de Sir George Gilbert Scott (1811-1878) ou outros mo-
numentos de sua autoria como o Albert Memorial (1864-72) em Londres. 
(MENEGUELLO, 2008, p.137)

Cristina Meneguello, em seu livro Da ruína ao edifício: neogóti-
co, reinterpretação e preservação do passado na Inglaterra vitoriana (2008), 
assim como J. Mourdant Crook, em sua obra The origins of the Go-
thic Revival (1978), enfatizam a importância de John Britton (1771-
1857), topógrafo, escritor e desenhista de arquitetura, como base 
para os estudos de ambos os Pugin. A notoriedade de Britton 
dentro do movimento se dá por seus textos que exaltam o esti-
lo medieval e tem grande circulação dentro do público comum, 
como é o exemplo dos escritos para a Gentleman’s Magazine e seus 
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livros como  Architectural Antiquities (1807-26).
O ponto em comum presente em suas obras, além daque-

las produzidas por outros autores da primeira metade do século 
XIX, e que seguem o pensamento geral do continente europeu, 
é a afirmação de um Estado-nacional. A Idade Média, tal como 
suas produções artísticas, patrimoniais e literárias, é lançada 
com um objeto representativo dessas nações e um ponto comum 
que liga o povo que as pensou e produziu (HOBSBAWM, 2012; 
LEWIS, 2002; MENEGUELLO, 2008).  

São comparados e revisitados os diferentes detalhes estéti-
cos presente nas catedrais góticas ao redor de todo o continen-
te europeu e, assim, comprovando-se uma possível união, já no 
período medieval, dos Estados-nacionais e suas dessemelhanças 
para com os outros povos a sua volta. Isso acontece com bastan-
te ênfase também na Inglaterra, onde características de edifícios 
góticos britânicos são identificadas e colocadas como exemplo 
de uma arte pura e verdadeiramente inglesa, como também um 
modelo a ser seguido pelas novas gerações, formando uma uni-
cidade nacional. O uso de materiais exclusivos da região também 
faz parte tanto da identificação de diferentes estilos de edifícios 
góticos remanescentes da Idade Média, quanto na composição 
dos novos edifícios para ratificar o nacionalismo de seu povo, or-
gulhoso de seus bens ambientais (HOBSBAWM, 2012; LEWIS, 
2002; MENEGUELLO, 2008).

Um grande exemplo disso é a reconstrução do Palácio de 
Westminster com característica do Gótico inglês, seguindo e pre-
servando os poucos resquícios que sobraram da própria Abadia e 
do antigo edifício incendiado. Ao invés de seguir o gosto estético 
do Neoclassicismo presente em toda Europa do período, a Ingla-
terra reafirma-se como uma nação forte, unificada e democrática, 
com sua história presente para ajuda a comprovar esses pontos 
(BROOKS, 1999; HOBSBAWM, 2012; LEWIS, 2002; MENE-
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GUELLO, 2008).

[...] a arquitetura gótica tem características estruturais e decorativas dife-
rentes na França, Alemanha, Itália, Espanha e Inglaterra; disso se deduz 
que, ao contrário da estilística neoclássica, o Gótico reflete as diversidades 
de línguas, tradições, costumes dos diversos países ou, mais precisamente 
(visto que este conceito se torna cada vez mais forte), das várias nações 
europeias. Há casos em que se atribuía às catedrais góticas um significado 
não só cívico, mas também patriótico; (ARGAN, 1992, p. 30)

É já com esta fundamentação e tendências, de Britton e de 
ambos os Pugin, que John Ruskin (1819-1900) inicia sua produ-
ção textual sobre o Gótico tornando-se o maior crítico de arte 
inglês deste período, além de maior referência para todo o movi-
mento Arts and Crafts, estética e socialmente. Ruskin é, atualmen-
te, um dos teóricos mais conceituados no campo do Patrimônio. 
(ARGAN,1992; MENEGUELLO, 2008; PEREIRA, 2011; TRI-
GGS, 2009)

Os escritos de Ruskin, em específico a mais famosa obra 
As Pedras de Veneza (3 volumes, publicados entre 1851 e 1853), 
aprofundam o movimento Neogótico na questão da beleza es-
tética juntando-a com os tópicos sociais e com a desaprovação 
da produção industrial em massa promovida pela humanidade. 
Nessa obra em específico, ele chama a atenção para a ornamenta-
ção, o que Pugin e Britton já haviam feito, porém usando-a como 
ponte e base para a discussão das formas de trabalho dos artesãos 
que a produziram. 

Os ornamentos se dividem em três grandes grupos que re-
presentam estágios de liberdade de seu produtor, ou trabalhador, 
ao longo da história. O primeiro grupo é intitulado como “orna-
mento servil” (RUSKIN, 1852, vol. II, cap. IV, parágrafo IX), re-
conhecido por Ruskin como o utilizado pelas sociedades greco-
-romanas e pré-cristãs. A ornamentação servil é descrita em dois 
estágios, sempre com a completa degradação dos servos perante 



Júlia Beatriz Fernandes Leite 69

os mestres. Na cultura greco-romana, Ruskin declara que tanto o 
artesão, quanto os empregadores não aceitavam imperfeições em 
suas peças; por este motivo, servos são colocados para produzir 
somente formas simples, como geométricas e florais, que possam 
executar sem problemas, enquanto o mestre-artesão se dedica 
às grandes figurações humanas e detalhes. Já nas culturas pré-
cristãs, assírios e egípcios, os servos são responsáveis por todo 
processo de produção das esculturas de figuras. Segundo Ruskin, 
isso se dá pela aceitação da imperfeição por esses povos. Os ní-
veis estéticos são rebaixados para que todos possam reproduzir 
com um treinamento, recurso necessário somente para que este 
padrão não decaia mais.

[...] o grego não deu ao trabalhador inferior nenhum assunto que ele não 
pudesse executar perfeitamente. O assírio deu-lhe assuntos que ele só podia 
executar imperfeitamente, mas fixou um padrão legal para sua imperfei-
ção. O trabalhador era, nos dois sistemas, um escravo. (RUSKIN, 1852, 
vol. II, cap. IV, parágrafo IX,  tradução nossa)

Ruskin forma um paralelo entre esta produção com a sua 
contemporaneidade no regime industrial. Ambos os trabalhado-
res, mesmo separados por séculos, são transformados em máqui-
nas animadas pela busca de uma excelência das peças, sem nunca 
participar do todo e “desfrutar o prazer da realização” (RUSKIN, 
1852, vol. II, cap. IV, parágrafo XI), ou, deixar aquela função pois 
não sabe praticar outra coisa.

E observe, neste ponto você é conduzido a fazer uma escolha severa. Es-
tabelecer a criatura como uma ferramenta ou como um homem. Você não 
consegue transformar em ambos. Os homens não foram feitos para traba-
lhar com a mesma certeza das ferramentas, sendo precisos e perfeitos em 
todas as suas ações. (RUSKIN, 1852, vol. II, cap. IV, parágrafo 
XII, tradução nossa)

É a partir desse exemplo que Ruskin exalta a produção 
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medieval, intitulado por ele como “ornamento constitucional”, 
posto como o segundo grupo de ornamentos, em que o homem 
trabalhador é livre e reconhecido em seu individual.

O grande apreço de Ruskin para com a arte da Idade Mé-
dia, principalmente arquitetônica, está ligado à imperfeição técni-
ca que as peças apresentam. Esse fato contraria todos os paradig-
mas da arte que se desenvolveram dentro do Renascimento, em 
especial pela figura de Giorgio Vasari (1511-1574), até o período 
da Inglaterra industrial, onde como podemos ver começam a ser 
questionados pelos estudiosos.

O terceiro ornamento não é muito citado e aprofundado, 
já que ele o coloca como sendo feito no período Renascentista na 
Itália a partir do século XIV. Assim, os artesãos são treinados até 
atingir a perfeição completa, uma vez que novamente a inferiori-
dade executiva não é admitida.

É válido ressaltar que os conceitos de religião, moral e 
arte estão sempre interligados e são inseparáveis dentro do 
pensamento ruskiniano, como fica bem claro em suas divisões 
ornamentais. O fato deste ornamento ser digno de destaque, es-
tudo e de ser modelo para os homens modernos está diretamente 
envolvido com todo o histórico civil da sua comunidade fabrican-
te. Oscar Lovell Triggs (2009) salienta que, por conta disso a su-
perioridade, afirmada por Ruskin, a vinculação de uma expressão 
artística com outra se deve mais ao seu entorno produtivo do que 
ao conceito do belo.

Então a arte não é uma entidade que se distingue por uma qualidade cha-
mada beleza, mas um modo de expressão, aliado com todas as outras for-
mas de expressividade, além de ser marcada por características que podem 
ser denominadas morais e sociais, logo a avaliação central da arte se dá 
por sua inclusão, sua origem humilde, sua universalidade, sua capacidade 
de manutenção, sua capacidade de saciar as necessidades sociais genuínas. 
[...] (TRIGGS, 2009, p. 13, tradução nossa).
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Segundo Meneguello (2008) e Jennifer Harris (1984), John 
Ruskin foi o maior professor de William Morris – que assim tam-
bém afirmou –, tendo um papel importante na base teórica do 
movimento Arts and Crafts. Porém, Morris dá maior ênfase aos 
quesitos sociais que envolvem todo o mundo das artes e, tam-
bém, à luta contra a indústria, deixando de lado uma moral reli-
giosa que Ruskin continha em suas ideias.

Morris conhece as ideias de Ruskin logo em seu primeiro 
ano na Universidade de Oxford, 1853, quando inicia seus estudos 
e envolve-se com colegas que também demonstravam interesse 
na temática medievalista, entre eles Edward Burne-Jones (1833-
1898), que faz parte de forma assídua como artista do movimento 
Arts and Crafts (HARRIS, 1984).

Em 1854, Ruskin pública sua defesa em jornal à Irmandade 
Pré-Rafaelita, que tem como principal nome Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882). O grupo tinha como objetivo retomar uma 
estética que antecedeu o período Renascentista e agregá-la ao pe-
ríodo industrial. Por este motivo recebeu uma série de críticas 
de autores renomados, como Charles Dickens (1812-1870). Dois 
anos após a defesa, Morris e Burne-Jones tornam-se aprendizes 
de Rossetti (ARGAN, 1992; HARRIS, 1984).

É a partir dos três, Morris, Rossetti e Burne-Jones, junto 
com todos os outros nomes presentes na Irmandade Pré-Rafaeli-
ta, como Holman Hunt (1827-1910) e Everett Millais (1829-1896), 
que é idealizada e iniciada, em 1861, a companhia de desenho e 
objetos utilitários Morris, Marshall, Faulkner & Co., com o objetivo 
de criar um empreendimento modelo e passível de competir em 
algum momento com a indústria em vigor. A empresa ganha cer-
to espaço e reconhecimento em círculos acadêmicos e sociais ele-
vados da sociedade, conseguindo encomendas decorativas para 
obras importantes de seu tempo. Porém a firma, mesmo após ser 
rebatizada para somente Morris & Co em 1875, continuou a seguir 
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o modelo das confrarias medievais e negando a divisão  porme-
norizada do trabalho, como era feita nas indústrias maiores do 
período (ARGAN, 1992; HARRIS, 1984; PEVSNER, 2002).

A partir disso, Morris começa a sua produção textual e 
torna-se um militante assíduo de seus ideais, contrários a vários 
pontos da modernidade, inclusive alguns em relação às divisões 
artísticas e sua influência na sociedade. 

Segundo Isabel Donas Botto (2003), Morris ficou conhe-
cido na Inglaterra por seu ambientalismo no século XIX. Este 
ambientalismo deriva de seus estudos dos medievalistas e da 
aproximação com o movimento socialista e a observação da so-
ciedade. Ruskin, ao longo de todas as suas obras, salienta a li-
gação entre homem e natureza que engrandece, ainda mais, o 
gótico. É por este motivo que também defende que as marcas do 
tempo e a natureza sejam deixados nos monumentos históricos e 
patrimoniais, o que Morris também abertamente argumenta e é 
reconhecido (MENEGUELLO, 2008). Neste sentido, as novas 
práticas de consumo, que envolvem também especulação imobi-
liária e indústria agro-alimentar, também são um ponto de debate 
de Morris e sua tentativa de proteção ambiental. 

É dentro desta perspectiva de consumo e produção que 
Morris irá contribuir com maior parte de seu trabalho. Seu 
principal apelo é que novamente, como no passado gótico, todas 
as formas artísticas estejam em correspondência e que não haja 
uma diferenciação entre o artesão e o artista. Dessa forma, o tra-
balho do chamado artesão, agora operário, não continua a ser vis-
to pela sociedade como algo trivial e sem verdadeira importância 
para apreciação. Por conta disto, pode ser realizado sem qualquer 
apreço com o auxílio de máquinas (ARGAN, 1992; MORRIS, 
2003; PEVSNER, 2002)

As denominações Artes Menores e Artes Maiores, ou Su-
periores, são o resultado dessa divisão entre artista e artesão. As 
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Artes Superiores são colocadas como de cunho estético, imitação 
da beleza natural e intelectualizadas, o que as fez ganhar a no-
menclatura de Belas-Artes, no século XVIII. Apesar da arqui-
tetura conter um sentido utilitário, não característica do grupo 
que conta com poesia, pintura, música e dança, ela é atribuída a 
ele por seu desempenho intelectual específico. O utilitarismo é a 
descrição do que foi chamado de Artes Menores. As peças de uso 
cotidiano são agregadas como exclusivamente mecânicas, sem 
necessidade de um domínio racional intrínseco (CHILVERS, 
2007; MORRIS, 2003).

Morris se empenha em reafirmar a importância das Artes 
Menores e seus produtores, denominado artesão, aclamando em 
seus discursos os valores social e estético das peças utilitárias. 
Estes valores estão em sua beleza, ou forma decorativa, que au-
xilia na manutenção do bem estar da convivência doméstica e 
obrigatoriedades da rotina.

Dar prazer às pessoas na utilização das coisas que forçosamente têm que 
utilizar é um grande serviço da decoração; dar prazer às pessoas naquilo 
que forçosamente têm que fazer é a sua outra função (MORRIS, 2003, 
p. 25-26)

Deste modo, como a exigência de uma ornamentação 
nas peças, Morris declara também a obrigatoriedade de conhe-
cimento e intelectualidade dos artesãos para criar e confeccio-
nar esses objetos. Com a não exaltação também dessas artes e 
desvalorização de seus trabalhadores, o belo começa a se perder 
e então desaparece totalmente na produção dessas peças nas 
fábricas e massificadamente. Morris, assim como Ruskin, tam-
bém observa que a confecção de uma ornamentação contribui 
para exultação e emancipação do seu feitor, igualmente prejudi-
cada pela nova forma de trabalho (MORRIS, 2003).

Como destacam alguns autores, como Nikolaus Pevsner 
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(2001), o interesse de Morris por estas artes está diretamente liga-
da ao ideal de “a arte deve ser não só ‘do povo’, mas também ‘para 
o povo’” (PEVSNER, 2001, p.20.). Morris, até mesmo menciona 
as Artes Menores como artes populares. Para ele, as artes me-
nores  contam a história da humanidade através de seus objetos. 
Ao ser possível visualizar, do mesmo modo investigar, as marcas 
deixadas por cada um dos povos e religiões em diversos utensí-
lios comuns, formando, assim, a linha temporal das civilizações 
(MORRIS, 2003; PEVSNER, 2001).

Meneguello (2008) explica que o neogótico foi demasiado 
criticado ao longo de toda a primeira metade do século XX por 
autores com fundamentos modernos, afirmando que o período 
vitoriano não contribuiu para a evolução das artes em geral. Po-
de-se dar como exemplo Argan (1992), que censura a figura de 
Ruskin e sua não aceitação para com uma realidade moderna, 
além de sua moral religiosa. 

Porém, o mesmo não acontece com a figura William Mor-
ris, que é recortado de seu próprio movimento Arts and Crafts e 
celebrado como um artista e teórico que inicia a primeira fase de 
uma arte moderna. Segundo Pevsner (2002), como também Ar-
gan (1992), Morris não busca uma volta a um passado medieval, 
mas clama por um retorno em termos de estudos e apreciação, 
para a criação de um novo estilo artístico e de sociedade.

Argan (1992), Meneguello (2008) e Pevsner (2002), atri-
buem a Morris um papel fundamental no movimento neogótico 
na Inglaterra – o chamado Romantismo Histórico por Argan –, 
que acabou por ser o mais reconhecido entre todos os que ocor-
riam, nesse período, na Europa, por exemplo a França.

Os ideais de Morris e, em especial, os resultados de sua 
empresa contribuem para um novo estilo, o modern style ou Art 
Nouveau, que se espalha rapidamente pela Europa e chega, já com 
outra forma, aos Estados Unidos da América. É a partir disso 
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que Morris é relembrado pela história do design como um dos 
precursores da área, como também um dos exploradores do es-
tilo moderno. 

Portanto, William Morris ficou reconhecido como um dos 
maiores contribuintes e difusores do movimento neogótico. Sua 
contribuição nos estudos de aspectos da vida cotidiana e artesã 
da Idade Média, além de sua iniciativa pioneira no design contra 
a indústria, até hoje interessam para o campo acadêmico. 

No sentido artístico, sua figura, ao lado de seus companhei-
ros no movimento Arts & Crafts e da Irmandade Pré-Rafaelita, 
conseguiu difundir uma estética neomedieval ao grande público. 
Entre essa nova estética e um imaginoso mundo medieval estão a 
retomada, na Inglaterra, dos ícones cristãos, além da idealização 
da figura do cavaleiro, muito relacionada com as lendas Arturia-
nas. Como também uma concordância estilística na literatura e 
nas artes plásticas do neogótico da retratação de uma Idade Mé-
dia de elementos sobrenaturais, com uma aura mágica, além de 
repleta de figuras históricas importantes que se imortalizaram na 
história de seus povos. Essa nova estética ao lado da ideia utópica 
da Idade Média foi capaz de chegar até a contemporaneidade, 
fixando-se no imaginário coletivo e continuando a existir dentro 
das produções artísticas, agora em novos suportes de reprodução.
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07
“Toda sombra nasce da luz”: 

elementos cavaleirescos em Shadow of 
the Colossus

Marcos Jorge dos Santos Pinheiro1

A estruturação deste curto trabalho gira em torno das rea-
propriações da ordem cavaleiresca presentes no jogo Shadow of the 
Colossus (SotC), dirigido pelo projetista japonês Fumito Ueda. Po-
rém, antesdisso, pretendo situar o game como um fenômeno que, 
ainda que compartilhadíssimo, não é a-histórico.

O ato de jogar é comum a várias épocas e civilizações – e 
até a outros animais –, e ressalte-se que sua forma de exteriori-
zação, em cada sociedade e tempo, se faz de uma maneira histo-
ricizável. Mutatis mutandis, o homem sempre procurou atividades 
lúdicas para seu entretenimento. Enfim, “jogo é aqui tomado 
como fenômeno cultural e não biológico, e é estudado em uma 

1 Graduando em História na Universidade Federal do Maranhão. E-mail: 
marcosjpinheiro@outlook.com.
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perspectiva histórica, não propriamente científica em sentido res-
trito” (HUIZINGA, 2000, p. 3).

Apesar da “complexidade lúdica” presente no jogo, é nítido 
que, sendo uma atividade compartilhada por seres racionais ou 
não, a lógica do jogo é simples e compreensível para praticamente 
todos. Ainda que não se compreenda, por variados motivos, as 
dificuldades pertencentes a cada um, ou mesmo a validade de 
sua existência, é impossível negá-lo como fato social. Enquanto 
há homem (e não só), há jogo (HUIZINGA, 2000, p. 7). É ne-
cessário ressaltar que o jogo não se apetece somente com o riso 
e com a descontração, o que seria um reducionismo infante e um 
tanto descabido. Em nosso tempo, podemos ressaltar não somen-
te esportes clássicos (futebol, vôlei, handebol etc.) que requerem 
concentração, seriedade e comprometimento elevadíssimos, mas 
inclusive a modalidade eSports, não tão antiga, mas com poucos 
anos de popularização em um sentido macro, de escala global, 
que, a despeito da inicial estranheza de jogos eletrônicos, em 
geral voltados ao divertimento pessoal, terem se incrementado 
continuadamente, inclusive movimentando milhões de dólares, 
asseguraram-se como uma modalidade esportiva tão séria e pro-
fissional como os esportes “comuns”. Inclusive, mesmo crianças 
em seus jogos costumam levá-los com uma seriedade surpreen-
dente, o que relega aos jogos uma categoria distinta da comicida-
de (HUIZINGA, 2000, p. 8).

Para Johan Huizinga, é preciso levar em conta as suas sig-
nificações internas recepcionadas pelos próprios jogadores, de 
forma que,

se verificarmos que o jogo se baseia na manipulação de certas imagens, 
numa certa “imaginação” da realidade (ou seja, a transformação desta 
em imagens), nossa preocupação fundamental será, então, captar o valor e 
o significado dessas imagens e dessa “imaginação”. Observaremos a ação 
destas no próprio jogo, procurando assim compreendê-lo como fator cultural 
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da vida (2000, p. 7).

Opta-se, aqui, por Huizinga, pois muitos outros clássicos, 
ainda que possam nortear o estudo, não designam bem o presen-
te e muito singelo objetivo. Assim, concordando com Pinheiro, 
Puhl e Branco, 

por mais úteis que sejam para compreender a “natureza” dos jogos, as ca-
tegorias propostas por Caillois (Agon, Ilinx, Mimicry e Alea) se mostram 
demasiado genéricas e não conseguem dar conta da riqueza dos textos dos 
jogos eletrônicos. Não se quer dizer com isso que os games proponham outro 
tipo de jogos que não aqueles tratados por Caillois, senão que encontramos 
muitos deles que participam da mesma categoria e que são, assim mesmo, 
completamente diversos entre si (2006, p. 3-4).

Prosseguindo, vale a pena atermo-nos a certos detalhes 
deste jogo se quisermos ser aptos à compreensão de como seus 
dados culturais ressignificam o Medievo. Originalmente lançado 
em 2005 pelo console PlayStation 2, possui poucas diferenças para 
a atual versão, disponibilizada para PlayStation 4. SotC, ainda que 
longe de ser uma simples transposição medieval, ambienta-se em 
clima, senão medieval, notavelmente referente às sociedades tra-
dicionais.

A Idade Média e os games
Não é fato novo afirmar que a Cavalaria medieval, depósito 

de tantos aplicados estudos, resultou em incessantes reapropria-
ções no Imaginário Ocidental, e tampouco cessa de fazer-se atual 
nas variadas mídias sociais. Tendo isso em mente, o que busco é 
compreender como esta instituição e alguns de seus valores fo-
ram “reapropriados” em Shadow of the Colossus. Para tal, imprescin-
de fazer uso das possibilidades interpretativas abertas tanto pelo 
conceito de “medievalidade”, mas principalmente do “medieva-
lismo” e “neomedievalismo”, tendo em vista seu grande auxílio 
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no propósito em voga.
A medievalidade é melhor explicada quando exemplifica-

da, pois caracteriza-se como uma espécie de uso dos topoi me-
dievais na contemporaneidade. Os clichês de uma Idade Média 
imaginada são usados, assim, como ponto de referência estereoti-
pados principalmente em trabalhos típicos da Indústria Cultural 
(MACEDO apud SILVA, p. 199) (mas não só), como literatura 
fantasiosa, jogos de RPG (como D&D) e filmes.

Outrossim, tratando-se não de uma continuidade direta do 
Medievo, mas de uma “releitura”, cabe destacar o uso do medie-
valismo e mesmo da vertente neomedievalista nos estudos das 
últimas décadas. O primeiro se configura, normalmente, como 
um exame epistemológico pelo qual a Idade Média se presentifi-
ca, representa, concebe, etc. (COOTE, 2010, p. 25), ou seja, me-
nos como uma leitura continuísta que como uma elaboração de 
sentido acerca do medieval. Quanto ao caso da adição do prefixo 
-neo, vê-se uma discussão também profícua (mas que cá não cabe), 
já que inclui-se tanto como uma abrangência do medievalismo 
“clássico”, mas já contemporaneizado, ainda que não bastando 
nisso, como a própria Lesley Coote defende, o neomedievalismo 
se desgarra, e abrange consideravelmente mais: Neo is not content 
with reduction and deconstruction only; although decentered and 
localized, it seeks positively to build up from what it happily ac-
cepts as having been broken down (COOTE, 2010, p. 26-7).

SotC lança mão de elementos medievais um tanto genéri-
cos, portanto encaixa-se na proposta analítica do neomedievalis-
mo, devido a despreocupação a uma fidelidade histórica ao que se 
entende por medieval, mas restringindo-se, como alude, Coote, a 
“tomar emprestado” para moldar seu próprio universo:

The neomedieval takes its inspiration and its materials from what is hege-
monically accepted as “the medieval,” thus affirming the central narrative. 
However, it then deploys these elements in ways unacceptable to “tradi-
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tional” medievalists, in order to create playful narratives that trouble and 
challenge the central “medievalist text.” In this way, the neomedieval is 
adopting a very medieval form of behavior (2010, p. 29). 

Se é fato que há um vazio singular entre a realidade dos 
jovens que convivem com as presentificações da Idade Média em 
seu entorno e o modus operandi do desenvolvimento de pesquisas e 
ensino da mesma Idade Média nos bancos universitários (BER-
TARELLI; AMARAL, 2020, p. 121), não é inviável crer que um 
approaching crucial para a Idade Média poderia vir do próprio (neo)
medievalismo, ao levar-se em conta que a cultura de games cada 
vez torna-se mais protagonista, principalmente para a juventude. 
Nota-se que vários elementos, mesmo em jogos (como SotC) que 
não divulgam diretamente uma influência de reapropriações de 
uma construção do Medievo, possuem elementos singulares para 
uma melhor compreensão do processo desta recepção pelos veí-
culos midiáticos.

Adaptando sua abordagem primária de textos para os jo-
gos, fica nítido que estes são feitos dentro de um contexto, com 
referências tais úteis para a compreensão das releituras que pro-
voca – até indiretamente – acerca de temas comuns à temporali-
dade medieval.

Shadow of the Colossus – entre a sombra e o dever
Shadow of the Colossus inicia-se com uma abertura longa, po-

rém fria. Se o jogo já possui uma aparente carga anêmica, a aber-
tura é a propedêutica que o simboliza, até mesmo porque, sem 
assisti-la, a história torna-se ainda mais confusa. Um cavaleiro, 
montado em sua égua negra – que chega a camuflar-se no breu –, 
carrega à frente uma mulher moribunda para um lugar distante, 
apartado. A opening passa uma ideia longínqua, arrastada, demora-
da. E não foi produzida à mercê de nada. Ueda mesmo afirmara 
que os trailers de filmes possuem grande impacto na sua produção 
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de games. Não os filmes em si, mas seus previews, de modo que con-
seguia, apenas com eles, reescrever todo o enredo em sua mente 
(04:10). Evade-se das personagens, sendo praticamente impossí-
vel captar um frame que foca simultaneamente na égua e nos que 
nela montam.

O cavaleiro chama-se Wander (que pode ser tanto seu nome 
próprio quanto o correspondente inglês para “perambular”), a 
moça, Mono e a “fiel companheira” dele, que perpassa com Wan-
der por toda sua trajetória, é a égua Agro. Descobrimos, ao fim 
dessa cena, que Wander viaja a uma ilha remota, abandonada pe-
los homens, conhecida por Terras Proibidas. Seu objetivo lá é a 
salvação de Mono, pois nesta ilha existe uma entidade cósmica, 
Dormin, a quem Wander clama por ajuda, para que ele traga o 
sopro de vida de volta ao corpo dela. Estamos então no Santuário 
de Adoração, onde Wander depõe Mono em um altar, desalmada, 
e comunica-se com Dormin, que, sabe-se, é uma entidade com o 
poder de ressuscitar humanos. Vendo que Wander carrega con-
sigo a Espada Antiga, que o capacitava para sua tarefa, Dormin 
acorda com o pedinte que seria necessário que destruísse ao todo 
16 colossos, seres gigantescos e monstruosos, para que ele retor-
nasse Mono à vida. 

O jogo representa ostensivamente (na narrativa e na ima-
gem), em vários aspectos, a nossa miudeza perante o mundo que 
nos cerca. A ilha até contém ambientes cavernosos e florestais 
cerceadores, mas, num todo, vagamos por horas com Agro de 
forma que a câmera do jogo em si foca nas planícies vastas e for-
mações rochosas titânicas. Passamos por desertos, campos verde-
jantes, vales, pântanos secos, pouco importa: Wander e Agro são 
sempre um ponto em meio à vastidão das Terras Proibidas. Não 
só a parte natural nos insere na nossa própria pequenez, mas in-
clusive os inimigos de Wander: os colossos costumam ser dema-
siadamente avantajados, de forma que, ao se aproximar deles, fica 
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difícil não só enxergar detalhes de Wander, mas até ele próprio. 
Seu tamanho ante seus inimigos é de uma diferença gritante.

Ao fim da saga pela salvação de sua (provável) amada, 
Wander derrota todos os colossos e, sem saber das consequên-
cias, acaba sendo possuído por sombras negras (as mesmas que o 
invadiam a cada colosso derrotado), que se revelam ser o espírito 
de Dormin! que havia sido selado nas 16 estátuas, e, agora, apos-
sa-se de Wander. Homens que perseguiam Wander para impedi-
-lo de cumprir sua missão chegam ao local no momento do ritual 
macabro e seu líder, Lorde Emon (narrador do jogo), que possui 
uma animosidade com Dormin, sela-o novamente jogando a Es-
pada em uma fonte d’água, que o atrai (ainda em em posse de 
Wander), e, por fim, quebra a ponte de entrada da ilha. Durante 
este ato, Mono acorda, e após o conflito cessar, encontra na fonte 
d’água Wander transformado em um bebê com cornos pretos. 
Mono, com Agro, aparentemente cuidará dele no Jardim Secreto 
acima do Santuário de Adoração.

Uma vida pela outra – esboço de ética cortesã?
A entidade cósmica, Dormin, presentifica no enredo o rei 

Nimrod, personagem da mitologia judaico-cristã que desafiou 
Deus e ambicionou a construção de uma torre que alcançasse os 
céus, provando seu poder. Deus, frente ao desafio, amaldiçoou os 
homens com variadas línguas e os dispersa pelo mundo, impe-
dindo sua unidade. Aqui, temos o primeiro simbolismo do jogo, 
já que o próprio Dormin, ser de grande poder (perceptível pela 
maneira como amedronta Lorde Emon e seus cavaleiros), foi se-
gregado em 16 partes e impedido de manifestar-se pleno.

Além da reapropriação deste mito importante para a Cris-
tandade, esta tarefa de Wander não deixa de referenciar-se, em 
primeira vista, com as tarefas hercúleas, pois a cada colosso der-
rotado, ele, levado desacordado de volta ao templo, logo recebe-
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ria a próxima missão, em si um pouco maior que a de Hércules, 
ainda que tão mortal quanto.

Mas a medievalidade cavaleiresca que ressona na busca so-
litária de Wander assemelha-se principalmente às tarefas presen-
tes nas gestas medievais, nas quais cavaleiros devem impor-se às 
missões mais corajosas que um homem poderia passar para o 
bem das pessoas com quem se importa, inclusive, dando sua vida 
para isso. 

Para Huizinga (2013, p. 99), “como ideal de vida bela, a 
concepção cavaleiresca tem aspectos peculiares. É um ideal es-
sencialmente estético, feito de fantasias coloridas e sentimentos 
elevados, que também almeja ser um ideal ético: o pensamento 
medieval só pode conferir nobreza a um ideal de vida se o pu-
der vincular à piedade e à virtude”. Este é o ideal tradicional de 
um cavaleiro em sentido mais idílico, cuja única função é honrar 
Deus, a Igreja e seu senhor. Ainda, afirma que “peculiar à moral 
cavaleiresca, e tão estereotipada e abstrata, é a noção de que a 
verdadeira nobreza provém apenas da virtude e de que no fundo 
todos os homens são iguais. [...] Mas essas duas ideias eram luga-
res-comuns na própria literatura cortesã” (2013, p. 91). 

São Bernardo de Claraval, em seu Do Louvor da Nova Milícia 
e dos Soldados do Templo (1130), critica um modus operandi que pouco 
se preocupa com as reais funções telúricas do cavaleiro, ao de-
fender que

é necessário que o prudente e valoroso cavaleiro esteja muito seguro de si 
para burlar os golpes do contrário, que tenha expedicidade e habilidade 
em mover-se para todos os lados, que esteja bem preparado para carre-
gar sobre o inimigo. Vós fazeis tudo ao contrário: levais, à maneira das 
damas, grandes cabeleiras, que vos estorva ver em redor; embaraçais as 
pernas com os vossos largos vestidos, envolveis os braços e as delicadas 
mãos com grandes véus. Mas sobretudo isto, o que deve assustar mais a 
consciência dos combatentes é que ordinariamente empreende-se uma guer-
ra muito perigosa por motivos muito ligeiros e de nenhuma importância. 
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E, efectivamente, o que suscita os combates e as querelas entre vós não é, a 
maioria das vezes, senão um movimento de cólera pouco razoável, um certo 
apetite de vanglória ou o avaro desejo de possuir um pedaço de terra. Com 
semelhantes causas não há nenhuma segurança em matar a um homem ou 
em ser morto por ele.

Em seu tratado sobre a cavalaria, o Livro da Ordem de Ca-
valaria (c. 1279-1283), Ramon Llull (1972, p. 181) alude ao dever 
máximo daquele que deseja adentrar à ordem, na qual o

ofício de cavaleiro é manter e defender o seu senhor terrenal, pois nem rei, 
nem príncipe, nem alto barão poderão, sem ajuda, manter a justiça entre 
os seus vassalos. Por isto, se o povo ou algum homem se opõe aos manda-
mentos do rei ou príncipe, devem os cavaleiros ajudar o seu senhor, que, por 
si só, é um homem como os demais. E assim, é mau cavaleiro aquele que 
mais ajuda o povo do que o seu senhor, ou que quer fazer-se dono e tirar 
os estados do seu senhor, não cumprindo com o ofício pelo qual é chamado 
cavaleiro. [...] Ofício de Cavalaria é guardar a terra, pois por temor dos 
cavaleiros não se atrevem as gentes a destruí-la nem os reis e príncipes a 
invadir [as terras] uns dos outros. Mas o cavaleiro malvado que não ajuda 
o seu senhor natural e terrenal contra outro príncipe é cavaleiro sem ofício.

Destoante do sentimento religioso e serviçal ao suserano 
que frutifica em uma vida constrita, Huizinga (2013, p. 116) tam-
bém traz a cavalaria idealizada ante o feminino, que ficou marca-
da pela figura do cavaleiro cortês, do fin’amors, no qual

o cavaleiro e a amada, o herói em nome do amor, são o motivo romântico 
mais primário e imutável que em toda parte renasce, e sempre renascerá. 
É a transformação mais imediata do impulso sensual em uma abnegação 
ética ou quase ética. Ele nasce diretamente da necessidade do homem de 
demonstrar a sua coragem para conquistar uma mulher, para correr peri-
gos e ser forte, sofrer e sangrar; a aspiração de todo jovem de dezesseis anos. 
Expressar e satisfazer esse desejo, algo que parece inalcançável, é substituí-
do e elevado pelo ato heroico praticado por amor. Com isso, a morte passa 
a ser imediatamente uma alternativa para tornar plena a satisfação que, 
por assim dizer, fica garantida de ambos os lados. [...]O feito heroico deve 
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constituir-se na libertação ou no resgate da própria mulher do perigo mais 
ameaçador. [...] Primeiro é o próprio sujeito que quer sofrer pela mulher; 
mas logo junta-se a ele o desejo de resgatar a pessoa desejada do sofrimento.

Nesta vertente, fica nítido como o dever de Wander, ainda 
que a ele se referenciando, menos segue que inverte o modelo 
de cavaleiro clássico, pois ele ignora as virtudes cristãs lulianas e 
bernardinas que visam sempre às ações em prol do Senhor e da 
Igreja (pode-se adaptá-la para uma Instituição religiosa genérica 
para SotC). Não obstante, em contramão, ele invoca a cortesia 
para com a sua dama (por alto, uma alteridade do Senhor) e a ela 
dedica sua vida e esforços objetivando seu bem-querer. Nas poe-
sias trovadorescas, o cavaleiro é comumente de grau social menor 
que o da sua amada, e a ela dedica seus versos, ações e coração 
buscando sua mínima comoção.

A questão inovadora deste ideal de amor cortês é o cortejo 
desinteressado, pois a união dos amantes – isto é, caso ocorra – é 
secundária na trama. O que se enfatiza é o esforço incomensurável 
dedicado à busca não só deste amor, mas do bem-estar da amada. 
É justamente o que se dá em SotC, já que, ao cabo de esforços 
infindáveis, Wander não possui sequer a chance de confortá-la 
ou manter-se com ela, já que é transformado em um bebê que 
certamente nem possui consciência do que ocorre ao seu redor. O 
que importou, ao fim, foi a salvação de Mono, ainda que causasse 
uma desordem cósmica com a conturbação do aprisionamento e 
libertação de Dormin.

Ainda, elaborando sentido em cima dos aspectos tipica-
mente reconhecidos como medievais, sobre a grande empresa 
perpetrada por Wander, inversamente proporcional à sua peque-
nez ante o mundo ao seu redor, o game não falha em mostrá-
la ante a paisagem erma quando ele corre montado em Agro, 
para não falar da sua insignificância em relação aos inimigos, que 
chegam a até 170 metros! Esta desimportância – lembremos que 
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seu nome pode significar nada mais que um viajante – rememo-
ra não só a autocomiseração (coito amoroso) do cavaleiro pela 
dama, mas lembra, em maior grau, de que “o anonimato do ca-
valeiro é uma figura fictícia permanente; ele se chama ‘le blanc 
chevalier’, ‘le chevalier mesconmu’, ‘le chevalier à la pélerine’ ou então ele 
se apresenta como um herói do romance e se chama cavaleiro 
do cisne, ou porta as armas de Lancelote, Tristão ou Palamedes” 
(HUIZINGA, 2013, p. 126). O próprio Wander porta uma arma 
famosa, a Espada Antiga, que é um dos poucos elementos do 
jogo que possuem um nome próprio.

Outro ponto interessante é a dramaticidade do enredo do 
game, ainda que com poucas informações cedidas ao interator. 
Esta dramática situação que ocorre no decorrer (matar seres co-
lossais sem saber se o é moralmente correto ou não) e principal-
mente, ao fim do jogo (quando é possuído por Dormin, podendo 
tornar-se talvez algo pior que os colossos que derrotou), lembra 
os elementos dramáticos que permearam a Baixa Idade Média.

A despeito de ser um tempo de guerras infindáveis, as ca-
madas abastadas buscavam alguma redenção sentimental nos 
teatros sociais da vida cultural. Os próprios jogos/esportes (mui-
to distantes de um game do séc. XXI, de fato, mas portadores 
de semelhanças) também eram permeados desta dramaticidade 
pseudo-erótica. 

Segundo Huizinga (2013, p. 122), os cavaleiros costu-
mavam carregar véus ou vestido das amadas nos torneios para 
sentirem-lhe seus cheiros, e elas, no fervor da luta, jogavam-lhe 
presentes. Ainda com o neerlandês, nota-se que a névoa de me-
lancolia, o cavalo preto, as cores mórbidas (roxo, preto, branco), 
as aventuras oníricas (contra gigantes, por exemplo) são dados 
notáveis no enredo dos jogos medievais (2013, p. 125-6).

É sintomático, note-se, que Wander não se desune de sua 
égua negra, que suas vestes são em tons de marrom e as de Mono 
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– uma “donzela à lá Isolda” – são puramente brancas, de muita 
sobriedade, e que derrotar mesmo o menor dos colossos é um 
empreendimento gigante se comparado à singeleza do protago-
nista.

Considerações finais
Fiz uso, neste breve trabalho, de um jogo que permanece 

atual (mesmo em um cenário em que rapidamente tudo torna-se 
obsoleto), para tentar demonstrar uma presentificação da Idade 
Média em nossa época, e como a Indústria Cultural renova suas 
representações sobre esta media tempestas. 

Por que escolhi um jogo somente, e logo um tão “dire-
to” em sua história? Buscando ser pontual, abono rapidamente à 
ideia de Barbara W. Tuchman (1995, p. 27): tentando ser discípulo 
“do grama”, “desconfio da história aos quilos”, ao menos quando 
aplicada indistintamente a quaisquer pesquisas historiográficas.

Partindo-se do micro para o macro, é possível compreen-
der um pouco mais sobriamente a (re)apropriação do Medievo 
nos jogos, não sem, obviamente, visar o diálogo com pesquisas 
mais aprofundadas e que versem sobre as distintas vertentes des-
se fenômeno nos mais variados games. 

Nas palavras da aventada Lesley Coote: “The neomedieval 
does not necessarily see paradigmatic legends, objects, charac-
ters, and time-frames as ‘given,’ but selects from them and mixes 
them up, in order to create new histories and new significations” 
(COOTE, 2010, p. 30). Destarte, não se lê um game, muito menos 
SotC, procurando rememorar um vivo passado medieval, mas 
em busca de perceber as releituras provocadas pelos seus criado-
res ao apropriarem-se do passado, mas levando-se em conta que 
estes não buscam descrevê-lo rigorosamente. Em fato, mais se 
conhece da contemporaneidade, por meio de sua presentificação 
de múltiplos agoras – que somente do passado.
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Não à toa, esta última seção nomeia-se assim pois creio 
que, pelo caráter introdutório deste texto, nem se pode balizar 
uma conclusão ipso facto.

Se é verdade que cada época possui – como afirmara Lu-
cien Febvre –, suas Grécia, Idade Média e Renascimento (apud 
FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 14), torna-se mister a função de 
promover leituras e compreensões dos produtos midiático-cultu-
rais que se reapropriam de elementos tipicamente medievais em 
suas incontáveis obras. Tanto para compreendermos nosso tem-
po quanto o Medievo. Lembrando-me de Wander, julgo ser uma 
missão a qual não podemos dar-nos ao luxo de relegar.
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Apropriação e [res]significação do 

passado normando pelos intelectuais 
do século XVIII

Renan Perozini Gomes Barrozo1

Antes de destacar a produção relativa à Idade Média, em 
especial sobre os normandos, durante o século XVIII, cabe uma 
discussão a respeito do contexto social ao qual se inserem essas 
produções. É importante e necessário entender que a historiogra-
fia está articulada a cada período e a maneira como os indivíduos 
de cada momento estão relacionados com seus contextos. Não 
podemos pensar a produção historiográfica sem levar em conta 
os conflitos, as questões e os problemas levantados em cada épo-
ca. 

Nesse sentido, no século XVIII emergem as discussões 

1 Mestre pelo Programa de Pós-graduação em História da Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro. E-mail: renangomespb@gmail.com. 
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mais ferrenhas do período Iluminista, devendo-se à disputa po-
lítica e social em efervescência nesse contexto histórico. Ao ana-
lisar a produção intelectual do período, é possível notar que o 
iluminismo e posteriormente o romantismo expressam concepções 
diferentes de mundo, compreendendo de maneiras distintas 
a Idade Média e, mais do que isso, apropriam-se desse recorte 
constituído na renascença para inserir os anseios de seu tempo. 
As lutas travadas pelos intelectuais do século XVIII tinham rela-
ção com o sistema feudal e com as instituições, que tudo faziam 
para se manter em posição de poder. A relação possível entre os 
intelectuais do iluminismo e o sistema feudal era de ódio graças 
ao contexto vivido pelos autores do século XVIII (OLIVEIRA, 
1999).

Em um artigo a respeito da historiografia francesa do sécu-
lo XVIII e XIX, Terezinha de Oliveira destaca que existem três 
movimentos intelectuais ao longo do período. Os historiadores 
do século XVIII precisavam combater a ideia e os laços com a 
feudalidade, que faziam parte do modelo social que seria derru-
bado pela Revolução. Os autores da Restauração precisavam funda-
mentar a nação pela Revolução, e elaboraram um enfoque dife-
rente para a época medieval; assim como os intelectuais do início 
do século XIX, que já não tinham esse laço de enfrentamento 
tão forte com o Antigo Regime e buscaram as bases para funda-
mentar a sociedade francesa moderna na Idade Média, incluindo, 
nesse estudo, a busca pelas origens da França moderna. Inseriram 
assim o feudalismo, a realeza, a Igreja e a nobreza, instituições 
criticadas no início do século XVIII.

As diretrizes intelectuais do século XVIII não poderiam 
ser as da sociedade feudal, graças à luta contra esse sistema. Deste 
modo, o século XVIII teria encontrado na antiguidade clássica 
os laços que fundamentariam a nova sociedade. Seu passado re-
cente não poderia lhes dar o que buscavam; por isso, os autores 
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do período se apropriaram de elementos presentes nas repúblicas 
clássicas e de suas matrizes para a formação da sociedade france-
sa. A razão para isso é estabelecer um paralelo entre as repúblicas 
do passado e a sua razão e filosofia, em um modelo que seria es-
tabelecido como governo na sociedade do século XVIII.

Augustin Thierry, ao comentar a respeito da produção do 
século anterior em um ensaio sobre a História da França, destaca 
que “tudo o que tinha produzido, na ordem política, a sucessão 
dos acontecimentos ocorridos na Gália desde a queda do Império 
Romano, cessa de existir para a Revolução Francesa” (THIER-
RY, 1833, p.179). Percebe-se que a produção intelectual da primei-
ra metade do século XVIII estava associada a um pensamento 
que valorizava a racionalidade, a filosofia e as explicações prove-
nientes dessas duas bases teóricas. Além disso, havia certo rancor 
em relação ao feudalismo e às instituições vistas e compreendidas 
como medievais, especialmente os adversários do Terceiro Esta-
do na batalha política travada no cenário francês.

Para compreender a forma como parte dos intelectuais 
franceses pensava a relação entre a Idade Média e os normandos, 
além de como eles se apropriavam dessa relação para criticar o 
Antigo Regime, faz-se necessário destacar o trabalho de Charles-
-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, um dos membros 
do movimento iluminista e autor de diversas obras que tecem 
críticas ao sistema feudal, à Igreja e à nobreza. Em uma de suas 
obras, o autor faz correspondências anônimas, nas quais lança 
suas críticas à sociedade em que vivia. Em uma das cartas, Mon-
tesquieu faz uma análise sobre a origem antiga das repúblicas, 
comparando a emergência delas na Europa, Ásia e África. O au-
tor enfatiza o papel dos Gregos e sua vontade de liberdade e ódio 
das monarquias que os mantiveram independentes, mesmo com 
os ataques dos reis persas. 
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O amor à liberdade, o ódio dos reis, manteve a Grécia por muito tempo 
em independência e espalhou o governo republicano. As cidades gregas 
encontraram aliados na Ásia Menor: enviaram colônias para lá tão livres 
quanto “Eles, que serviram de muralha contra as empreitadas dos reis da 
Pérsia. Isso não é tudo: a Grécia povoou a Itália;” Itália Espanha e talvez 
Gália, acreditamos. (MONTESQUIEU, 2013, p.224.) 

Além disso, ele aproxima as Repúblicas Antigas aos povos 
da Gália, o que se tornará perceptível em outras obras como o 
Espírito das Leis. Ademais, é necessário ponderar sua opinião nes-
sa carta quanto aos povos do norte. Montesquieu representará os 
habitantes do setentrião como indivíduos acostumados à liber-
dade e não sujeitos aos seus líderes, que eram, em geral, chefes 
militares. Eles conquistaram as terras romanas e, posteriormente, 
não se sujeitaram à tentativa de domínio imposta pelos turcos.

Esses povos eram livres; e eles limitaram a autoridade de seus reis com 
tanta força que eram, propriamente, apenas chefes ou generais. Assim, 
esses reinos, embora fundados pela força, não sentiram o jugo do vence-
dor. Quando os povos da Ásia, como os turcos e os tártaros, fizeram 
conquistas, sujeitas à vontade de um, pensaram apenas em dar-lhe novos 
súditos e em estabelecer pelas armas sua violenta autoridade. (MON-
TESQUIEU, 2013.p.225)

Esses povos, na visão de Montesquieu, saíram de sua região 
de origem e causaram uma grande modificação no mundo roma-
no, pilhando, praticando a pirataria e fundando reinos, diante da 
impossibilidade da sociedade romana de se proteger.

No entanto, uma infinidade de nações desconhecidas saiu do norte, espa-
lhando-se como torrentes nas províncias romanas; e, encontrando tanta 
facilidade para fazer conquistas quanto para exercitar sua pirataria, eles 
desmembraram o império e fundaram reinos. (MONTESQUIEU, 
2013.p.225)
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Por estarem habituados à liberdade, os normandos limi-
tavam o poder dos seus líderes. Ainda que seja uma concepção 
teórica para explicar uma sociedade, Montesquieu não deixa de 
projetar a noção de liberdade e de atender os anseios aos quais ele 
se propunha, como o conflito direto com o Antigo Regime.

Mas os povos do norte, livres em seus países, tomando as províncias ro-
manas, não deram grande autoridade a seus líderes. Alguns desses povos, 
como os Vândalos na África, os Godos na Espanha, depuseram seus reis 
quando não ficaram satisfeitos com eles; e, entre outros, a autoridade do 
príncipe era limitada de mil maneiras diferentes: um grande número de 
senhores a compartilhava com ele. (MONTESQUIEU, 2013.p.225)

É interessante perceber que Montesquieu não leva em con-
sideração a questão religiosa na composição social e política dos 
povos do norte. Para ele, existe uma racionalidade baseada em 
uma questão natural e não sobrenatural. Anos depois, ele publica 
aquela que seria a sua principal obra, O Espírito das Leis, na qual 
destaca uma série de questões articuladas aos diferentes tipos de 
governos em diversos locais. Para essa análise, ressalto a Terceira 
Parte da obra, em especial, o segundo capítulo, no qual o autor 
trata sobre a relação entre o clima e as leis. O Segundo capítulo 
do 14° livro versa sobre a diferença entre os homens e os climas.

Montesquieu afirma que o clima frio torna os homens mais 
fortes, fazendo com que eles tenham vantagens físicas e emocio-
nais em relação aos homens nascidos e criados em clima quente. 
Por essa razão, os primeiros se organizam, política e socialmente, 
de forma distinta dos segundos. 

O ar frio encolhe as extremidades das fibras exteriores do nosso corpo. Isso 
aumenta sua elasticidade e favorece o retorno do sangue das extremidades 
para o coração. Ele diminui o comprimento destas mesmas fibras. Logo, 
neste sentido, aumenta sua força. O ar quente, ao contrário, dilata as 
extremidades das fibras e as alonga; logo, diminui sua força e sua elastici-
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dade. (MONTESQUIEU, 1973, p.239) 

Montesquieu defendia que as pessoas habituadas ao clima 
frio tinham maior conhecimento de sua força, coragem e de sua 
superioridade em relação aos demais. Isso fica mais claro quando 
ele destaca que o calor e o clima quente podem causar abatimen-
tos no corpo, fazendo uma referência à relação entre os povos do 
norte e os povos do sul da Europa. 

O calor do clima pode ser tão excessivo que o corpo estará completamente 
sem forças. Então o abatimento passará para o próprio espírito; nenhuma 
curiosidade, nenhuma iniciativa nobre, nenhum sentimento generoso; as 
inclinações serão todas passivas; a preguiça será a felicidade; a maioria dos 
castigos serão menos difíceis de suportar do que a ação da alma, e a servi-
dão menos insuportável do que a força de espírito necessária para conduzir 
a si mesmo. (MONTESQUIEU, 1973, p.242) 

Essa diferença será mais clara em obras posteriores ao pe-
ríodo de Montesquieu. Contudo, com o autor é possível ver um 
esforço para encontrar uma explicação racional, baseada em uma 
espécie de metodologia científica que busca uma explicação últi-
ma a fim de sustentar a seguinte ideia: os homens de clima quente 
e temperado, como os italianos e os franceses, por não suporta-
rem as dificuldades impostas em seu espírito pelo clima, torna a 
servidão menos insuportável do que a emancipação, pois não há 
liberdade como nas nações do norte.

Porém, o autor não foi o único a se apropriar da Idade 
Média e atribuir a ela uma relação com o contexto em que os in-
telectuais produziam. Montesquieu serve de matriz para diversos 
outros autores do mesmo período, entre eles Paul-Henri Mallet. 
Embora Mallet insira a questão religiosa em sua obra, ele a rela-
ciona com um princípio lógico, demonstrando que os deuses dos 
povos do norte auxiliariam durante a guerra, contribuindo para 
cristalizar a crença de que isso os fazia lutar com coragem: 
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Muitos povos antigos, os Citas e os Alemães, por exemplo, atribuem ao 
Deus supremo uma infestação particular durante a guerra. Todos eles as-
sumem, de acordo com seu próprio caráter, que Ele gostava de brilhar nas 
batalhas pela força e indiferença, e pelo fingidor de vingança e pelos inimi-
gos por carnificina e desfolhamento. (MALLET, 1758, p.54).

Além disso, o autor faz referência à guerra e ao seu exer-
cício de prazer e honra entre esses povos, seguindo a ideia de 
Montesquieu sobre a rigorosidade do clima no norte e a paixão 
desse povo pela guerra. “Os povos dos países quentes são tími-
dos como os idosos; os dos países frios são corajosos e os jovens” 
(MONTESQUIEU, 1960, p.224).

Finalizando essa discussão a respeito dos autores do século 
XVIII, Anne-Louise Germaine de Staël-Holstein, autora român-
tica do período iluminista que incorporou valores desse contexto, 
escreveu a partir do início do século XIX com posições políticas 
definidas, mesmo já tendo produzido algumas obras no período 
anterior. Embora exista um distanciamento em relação a Mon-
tesquieu e Mallet, a autora incorporou alguns dos preceitos do 
primeiro, sendo destacados em uma obra escrita pouco antes de 
ser banida de Paris (1800). 

Neste livro, intitulado De la littérature considérée dans ses ra-
pports avec les institutions sociales (1799), a autora faz um ensaio sobre 
a literatura, discutindo a produção europeia realizada durante a 
época de Luis XIV. Ela definiu duas espécies de gêneros literários 
quanto ao continente. Dou destaque para a questão climática, que 
tem Montesquieu como a grande inspiração. Assim, a autora esta-
beleceu a diferença entre a literatura do Midi e do Nord de acordo 
com preceitos climáticos,

Primeiro, as imagens que se apropria no clima do Sul diferem inteiramente 
daquelas que o clima do Norte inspira, e, segundo, a imaginação religiosa 
dos judeus não tem a menor relação com a que ainda anima os descenden-
tes. Poetas escandinavos e bardos escoceses (STAEL, 1799, p.162)
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A seguir, após definir a referência climática que relaciona 
as inspirações literárias distintas para Mme Staël, a autora expõe 
a forma como as obras literárias dos povos de origem germânica 
deveriam ser definidas. Neste sentido, ela entendeu que sua raiz 
comum não caberia à Antiguidade Clássica, em especial quando 
a ela insiste ao mencionar gregos e latinos, encerrando com fran-
ceses. 

Os gregos, latinos, italianos, espanhóis e franceses do século de Luís XIV 
pertencem ao tipo de literatura que chamarei de literatura do sul, obras 
inglesas, obras alemãs e alguns escritos dos dinamarqueses e suecos devem 
ser classificadas na literatura do norte. (STAEL, 1799, p.163)

Nota-se que existe um fio condutor entre os autores discu-
tidos. Embora haja um relativo distanciamento temporal, os cita-
dos possuem como base o pensamento iluminista, com especial 
atenção ao uso da razão e da filosofia. 

Da segunda metade do século XVIII, essa concepção se 
altera. Por isso, acredito ser pertinente destacar dois autores e 
suas contribuições para a articulação da proposta de apropriação 
do passado medieval e o seu uso para atacar as instituições que o 
Iluminismo visava derrubar. Assim, a seleção se deu seguindo os 
pressupostos da relevância e do alcance de suas obras. Entre os 
autores analisados, optei por Voltaire e Louis de Jaucourt.

Voltaire apresentou uma visão bem diferente de seus ante-
cessores. O autor de Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (1963) 
faz duras críticas à forma como os nórdicos se comportavam e 
entraram em contato com os francos em um pequeno texto sobre 
os normandos no século IX. Para ele, não passavam de bárba-
ros e piratas que vinham pelo mar apenas para pilhar e destruir, 
sendo responsáveis também pelo fim da civilização romana nos 
séculos III e IV.
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Tudo sendo dividido, tudo era infeliz e fraco. Essa confusão abriu caminho 
para o povo da Escandinávia e os habitantes das margens do mar Báltico. 
Esses selvagens, numerosos demais, tendo apenas que cultivar em terras 
ingratas, carentes de manufaturas e privados das artes, procuravam ape-
nas se espalhar para longe de sua terra natal. Eles precisavam de bandidos 
e pirataria, como a carnificina de animais ferozes. Na Alemanha, eram 
chamados de normandos, homens do norte, sem distinção, como ainda se 
diz em geral os corsários de Bárbaros. A partir do século IV, eles se mistu-
raram com as ondas de outros bárbaros, que levaram a desolação à Roma 
e à África. (VOLTAIRE, 1963, p.72)

Neste mesmo texto, Voltaire trabalhou com a ideia de que 
os povos normandos vinham pelo mar e pilhavam pequenas vilas 
e, posteriormente, passaram a incluir as grandes cidades francas 
em sua rota de assaltos. 

Em um estudo relativamente recente de Flávia Amaral 
(AMARAL, 2012, p.67) sobre a construção da imagem de Joa-
na D’arc no contexto intelectual francês, a autora demonstra que 
Voltaire trata Joana D’Arc com muita ironia e sarcasmo. É inte-
ressante notar a forma como ele demonstra a relação dos reis com 
os constantes ataques normandos pela maneira dura como suas 
críticas são feitas. Segundo Voltaire, “O infeliz rei Carlos, o Cal-
vo, entrincheirado em Saint-Denis, com poucas tropas, em vez 
de se opor a esses bárbaros, comprou o retiro que eles se digna-
ram a fazer de quatorze mil marcos de prata” (VOLTAIRE, 1963, 
p.73). Isso demonstra como Voltaire expressava sua indignação 
com a fraqueza dos reis em meio à situação adversa.

No parágrafo seguinte, ele faz duras críticas à Igreja, de-
monstrando como forjara testemunhos para consolar a sua ver-
gonhosa perda, 

Nós ficamos indignados quando lemos em nossos autores que vários desses 
bárbaros foram punidos com morte súbita por terem saqueado a igreja 
de Saint-Germain-des-Prés. Nem o povo nem seus santos se defenderam; 
mas os vencidos sempre se dão a vergonhosa consolação de supor milagres 
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realizados contra seus vencedores. (VOLTAIRE, 1963, p.73)

Mais adiante, o autor continua a criticar os reis, demons-
trando que o pagamento realizado pelos netos de Carlos Magno 
só serviram para armar ainda mais as incursões e envergonhar o 
legado do imperador, 

Carlos, o Calvo, comprando assim a paz, apenas deu a esses piratas, 
novas formas de travar guerra e novos meios de apoio a ela. Os normandos 
usaram esse dinheiro para assediar Bordeaux, que eles saquearam. Para o 
auge da humilhação e horror, um descendente de Carlos Magno. (VOL-
TAIRE, 1963, p.73)

Voltaire usaria esse pequeno texto e constituiria um novo 
paradigma a respeito dos povos nórdicos. Em sua visão, eles não 
estavam associados a um brilhantismo climático que os tornavam 
tão únicos, nem a um espírito livre, como os autores do início 
do século XVIII tentaram afirmar. De fato, eles foram descritos 
como bárbaros e invasores que encontraram na fraca instituição 
feudal, sustentada por reis sem força e por uma Igreja que se 
conformava em criar histórias para superar suas derrotas. Isso 
demonstra uma diferente maneira de conceber os povos do se-
tentrião e serviu de base para a Encyclopédie, em especial nos dois 
artigos sobre os normandos de Louis Jaucourt.

A Encyclopédie, coordenada por D’Alambert e Diderot en-
tre os anos de 1751 e 1780, pretendia usar a base iluminista no 
objetivo de construir um cidadão esclarecido. Todo o conheci-
mento acumulado pelos cientistas dos séculos XVII e XVIII foi 
considerado enquanto saber válido, positivado e, nesse sentido, 
fazia-se necessário estabelecer as bases para um conhecimento 
filosófico em que a razão pudesse substituir a fé como norteadora 
dos ideais.

A Enciclopédia teve grande relevância especialmente após 
1765, quando Denis Direrot e Louis Jaucourt concluíram a sua 
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edição com mais de 70 mil verbetes. Isso tornou o projeto muito 
influente, especialmente após a Revolução, sendo vista por Ro-
bert Darnton como a obra suprema do Iluminismo. “A Enciclo-
pédia passou a ser reconhecida por amigos e inimigos, como a 
síntese de um grandioso movimento intelectual” (DARNTON, 
1996, p.25). Desta forma, vários autores ajudaram a escrever a 
Encyclopédie e muitos outros a utilizaram como base para sua pro-
dução intelectual, entre eles Kant, Hegel e Marx. Não é possível 
negar que a Enciclopédia teve um grande alcance e que o que estava 
escrito nela servia de base para que todos os cidadãos, na busca 
pelo esclarecimento, tivessem alguma referência. 

Louis Jaucourt contribui com dois artigos sobre os nor-
mandos. Em um deles, o autor descreve as condições geográficas 
da região conhecida como Normandia, fazendo um levantamen-
to de dados sobre as instituições presentes e a origem da região. 
No outro texto, é possível notar a referência a Voltaire, tendo em 
vista que a segunda parte tinha um viés histórico. Isso se torna 
perceptível ao longo de todo artigo. Logo no início do texto, o 
autor produziu a seguinte descrição: “os povos da Escandinávia 
e do Mar Báltico, que devastaram a França e a Inglaterra durante 
o século IX. Eram chamados normandos, homens do norte, sem 
distinção, como ainda dizemos em geral os corsários de bárba-
ros.” ( JAUCOURT, 1751, p.228)

Podemos perceber que o autor estabelece uma visão muito 
próxima daquela expressa por Voltaire, conforme analisado ante-
riormente, e é inegável que tanto o primeiro quanto o seguinte 
tiveram um grande alcance não somente na França, mas também 
em toda a Europa. Sua difusão é tão notável que importantes 
autores do século XIX, como Augustin Thierry, não problemati-
zaram quem eram de fato esses homens vindos do norte, de ma-
neira que simplesmente reproduziram essa construção conceitual 
conforme a Enciclopédia.
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Conclusão
É importante notar que, embora o século XVIII possa 

ser visto como um conjunto homogêneo em relação à produção 
historiográfica, existe uma grande diferença quanto à tentativa 
de sistematizar a compreensão dos povos do norte. Destaco em 
especial o caso francês, que possuía, em sua primeira metade, 
uma visão baseada na condição natural e associada às repúbli-
cas antigas em virtude de sua noção de liberdade, que, na visão 
de Montesquieu, associava-se às repúblicas gregas. Tal visão foi 
alterada na segunda metade do século: graças à efervescência da 
Revolução, as críticas se ampliaram quanto às instituições, e tanto 
a Igreja quanto a monarquia passaram a ser ainda mais criticadas, 
de maneira que os normandos se tornaram um meio de demons-
trar a fragilidade delas, devido à reação das instituições quanto às 
suas incursões.
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