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IMAGINAR O TEXTO, NARRAR A IMAGEM:  

A “VIAGEM DE SÃO BRANDÃO” E A EXPERIÊNCIA MEDIEVAL DA LEITURA (1360)  

 

Kathelline Souza Santos1 

 

  São Brandão nasceu na Irlanda, por volta de 489, e viveu em um período em que monges 

irlandeses estavam deixando o país em grande número, para iniciar peregrinações e espalhar a 

evangelização cristã por uma Europa ocupada por povos germânicos; morreu entre 570 e 583. 

(O’MEARA, 2011, p. 9) 

Durante a Idade Média, um das narrativas mais populares foi a Viagem de São Brandão através 

do oceano, na busca da “Promised Land of Saints”, e acredita-se que sua história foi de tamanha 

significação para os cristãos ocidentais, quanto a Odisseia foi para os gregos. (WRIGHT, 1844, p. 5) A 

narrativa perpetuou-se no imaginário de diversas gerações, sendo inclusive dita como a influência para 

os navegadores espanhóis e portugueses. Estes acreditavam na existência da Ilha de São Brandão, que 

segundo mapas elaborados no período, se situaria na direção das Canarias, e montaram várias expedições 

na busca do arquipélago, entretanto o território nunca era encontrado, pois “could never be found when 

sought for”. (WRIHGT, 1844, p.6) Sendo considerado um texto que auxiliou no processo de conversão 

das populações célticas ao cristianismo. 

A primeira versão em latim da Voyage of Saint Brendan tem provável origem no século IX 

(MACKLEY, 2008, p. 1). A narrativa conta como Brandão foi inspirado a visitar a Terra Prometida dos 

Santos, e que seleciona quatorze monges como sua tripulação (além de mais três retardatários, que 

deixam o grupo em momentos chaves da lenda). 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de Mato Grosso 

(kathelline.s@gmail.com). 
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Na narrativa, a jornada de St. Brendan tem a duração de sete anos, período em que ele acaba 

retornando para determinados locais nas principais datas do ano litúrgico. Locais que seriam: uma ilha 

de ovelhas gigantes (The Island of Sheep); uma ilha “móvel” (que seria uma baleia – Jasconius); uma 

ilha de aves (que aparentemente seria as representações terrestres dos anjos) e finalmente a comunidade 

santa de Ailbe. (MACKLEY, p. 4). 

Um dos pontos marcantes na história é a presença de Judas, que é encontrado no meio do mar, 

sentado em uma pedra. É dito que São Brandão foi direcionado até lá pelos ventos, e ao encontrar Judas 

inicia uma conversa, e descobre que o mesmo lá está devido à misericórdia de Jesus. Não seria uma 

punição, mas sim uma indulgência. São Brandão auxilia Judas ao impedir que demônios o devorem 

durante a noite. As criaturas, furiosas, clamam que irão dobrar as punições do apóstolo traidor, e querem 

que Brandão vá embora, pois não podem se aproximar enquanto ele estiver presente. O monge deixa 

claro que os demônios não estão autorizados a aumentar a penalidade, e que será obedecido, pois é servo 

do Senhor. Essa passagem deixa claro que Brandão já é uma figura santificada, com poder suficiente 

para afastar demônios, que sequer conseguem lidar com sua presença. 

Depois de completar seis anos de sua viagem, Brandão e seus monges encontram a “Crystal 

Column” no oceano, passam pela Island of Smiths, onde dizem ver a boca do inferno, e também viajam 

na direção de um vulcão em erupção. Tendo aprendido os diversos segredos do oceano, Brandão e seus 

monges são guiados para o Paraíso, onde é dito que o local vai se tornar conhecido para as gerações 

futuras, e são orientados a voltar para casa. Pouco tempo depois do seu regresso à Irlanda, Brandão 

morre. 

Acredita-se que a lenda de São Brandão exerceu uma influência na geografia, e foi elemento 

importante entre os navegadores no momento de chegada à América (LESTER, 2012).  

A busca pela ‘paraíso terrestre’ é algo corrente no decorrer da história, enraizado no imaginário 

popular resultando em narrativas como a de São Brandão. Ainda que de caráter ficcional, tais narrativas 

de viagens devem ser encaradas como elemento de significação histórica e social, e mesmo que existam 

diferentes versões do mesmo texto, as diferenças comprovam a existência de tradições distintas. 

(FRANCO JUNIOR, 1998, p. 52) Ou seja, mesmo um fenômeno sendo imaginário, não significa que 
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não seja histórico, ele possui uma trajetória e função que deve ser estudada. A historiografia atual 

reconhece que se deve tentar reconstruir a história de sociedades imaginárias, bem identificadas no 

tempo e espaço. 

O termo imaginário aqui utilizado refere-se ao conjunto de imagens visuais e verbais gerada por 

uma sociedade, na relação com outros grupos humanos, sendo dessa forma coletivo; diferente de 

imaginação, que seria uma atividade psíquica individual. (FRANCO JUNIOR, 1998, p.17)  

A Ilha de São Brandão era dita como situada no Ocidente, desconhecia a noite e as intempéries, 

é plena de riquezas minerais, de bons odores e de comida (FRANCO JUNIOR, 1998, p. 173). Tal 

descrição era um contraponto ao cotidiano, e exercia uma função não apenas compensatória em relação 

ao conhecido, ao previsível, como afirma Jacques Le Goff (1994, p. 64): 

 

Em particular, o conto maravilhoso tem uma grande riqueza de significações. Inscreve-

se na historicidade e as transformações dessas versões estão relacionadas com as 

grandes mutações de civilização, especialmente no tocante à vida quotidiana e ao 

assédio do mundo natural por um mundo sobrenatural. 

 

  Os sonhos sociais tendem a substituir o banal, o conhecido, pelo ausente, pelo desejado. A 

história social do imaginário busca exatamente esclarecer essas articulações entre o mundo objetivo e 

subjetivo, externo e interno, material e psicológico, sempre no âmbito de uma coletividade, mesmo 

quando utiliza casos individuais para essa análise. Deste ponto de vista, para o historiador uma fonte 

literária é o resultado não de um trabalho autoral, único e singular, mas de relações intertextuais 

sincrônicas e diacrônicas ao momento de seu registro escrito. (FRANCO JÚNIOR, 1998, p. 16). 

Ainda que a história de St. Brendan seja amplamente conhecida, sendo comum encontrar ruas, 

praças e instituições no território europeu nomeadas em sua homenagem, existe uma lacuna na forma de 

como sua narrativa é apresentada, pois a bibliografia sobre o temática concentra-se somente na versão 

escrita, seguindo o estilo de estudo de uma narrativa fechada em texto, como se a escrita bastasse para 

compreender as possibilidades de interpretação e imaginação das experiências medievais. 
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A partir disso surge a possibilidade de analisar as formas de como ilustrações e imagens 

medievais relatam, com uma linguagem diferente, determinadas situações; saindo assim do senso 

comum que as mesmas eram direcionadas aos iletrados. Não podemos reduzir o lugar cultural das 

imagens ao de substituir o texto como “bíblia dos iletrados”, como disse Jérôme Baschet (2006, p. 484). 

As imagens compunham com os textos totalidades que alcançavam a realização de numerosas funções, 

interpretativas, litúrgicas, geográficas e até mesmo políticas e econômicas.  

A narrativa de São Brandão é uma fonte documental rica, contendo passagens onde os aspectos 

pagãos e cristãos se mesclam, criando um enredo único. Tendo como fonte a narrativa traduzida para o 

inglês e uma compilação de imagens relacionadas, pretende-se aprofundar sobre as possibilidades de 

análise da “Viagem” levando em consideração a complexa relação mantida entre imagens e texto na 

elaboração de uma narrativa medieval, tal como Schmitt e Maria Cristina Pereira. Acredito que a imagem 

e o texto pertencem a uma mesma versão manuscrita, que durante os séculos XII e XIV, coexistiram. 

 

Sobre a literatura medieval: narrar além da escrita 

  

O conceito fundamental a este trabalho consiste na noção da leitura como performance cultural, 

como argumentamos a seguir. 

O conceito comumente utilizado de literatura, é que a mesma só existe na forma escrita. Paul 

Zumthor defende que, dentro do mundo medievo tal definição é incompleta. Para ele a voz foi um fator 

constitutivo de toda a obra denominada literária no período medieval: 

 

Meu ponto de vista aqui é o da obra inteira, concretizada pelas circunstâncias de sua 

transmissão pela presença simultânea, num tempo e num lugar dados, dos participantes 

da ação. A obra contém e realiza o texto; ela não o suprime em nada porque, desde que 

tenha poesia, tem, de uma maneira qualquer, textualidade. (ZUMTHOR, 1993, p. 10) 
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A escrita é dada como o lado erudito, letrado da cultura; enquanto o ‘resto’, a ‘oralidade’ é 

nomeada como popular, parte do folclore: “o termo literatura marcava como uma fronteira o limite do 

admissível. Uma terra de ninguém isolava aquilo que, sob o nome folclore, se deixava as outras 

disciplinas” (IDEM, p. 8). Pressuposto que, como vimos, está presente em várias leituras sobre temas 

como o nosso. E foi nesse meio que se constituiu o preconceito que determinou a escritura como a forma 

dominante e hegemônica da linguagem. (IDEM, p. 17) 

 Desde início do século XII até meados do XV, houve uma mudança no uso da memória, uma 

sistematização, ligada diretamente a generalização da escrita, que levou consequentemente – ainda que 

de forma lenta – a desvalorização da ‘palavra viva’, da ‘oralidade’. Zumthor apresenta três formas 

diferentes de oralidade: uma, primaria e imediata que não faz contato com a escrita, sendo encontrada 

apenas em sociedades desprovidas de simbolização gráfica ou em grupos sociais isolados e analfabetos. 

A oralidade mista, onde a influência do escrito permanece externa, parcial e atrasada, procedendo de 

uma cultura ‘escrita’. E finalmente, a oralidade segunda, que se recompõe com base na escritura num 

meio onde esta tende a esgotar os valores da voz no uso do imaginário, vindo de uma cultura letrada. 

(ZUMTHOR, 1993, p. 19-20). 

Quando um interprete canta ou recita – tanto um texto improvisado ou memorizado – sua voz lhe 

confere autoridade, a tradição, o prestigio é a ação da voz. Se o mesmo lê em um livro, a escritura 

pertence também a performance, transformando a leitura pública menos teatral, contudo sem eliminar a 

predominância do efeito vocal. (ZUMTHOR, 1993, p.19):  

 

(...) o que nos deve chamar mais a atenção é a importante função da voz, da qual a 

palavra constitui a manifestação mais evidente, mas não a única nem a mais vital: em 

suma, o exercício de seu poder fisiológico, sua capacidade de produzir a fonia e de 

organizar a substância. (ZUMTHOR, 1993, p. 21) 

 

Nossa proposta de análise consiste precisamente em tentar recuperar a dimensão de performance 

da experiência de leitura: não através da vocalidade, como fez Zumthor; mas por meio da integração 
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entre texto e imagens. Para isso, precisamos reconhecer, como o medievalista canadense, que a literatura 

não é um conceito que abrange somente a forma escrita, outras formas de expressão também se encaixam 

nessa definição. Dentro deste contexto, as fontes medievais podem ser vistas como ‘narrativas abertas’, 

pois para compreender toda a amplitude da obra, é necessário atentar para os signos apresentados em 

outras referências culturais, as quais no caso desta pesquisa são precisamente as imagens. 

Para fundamentar o lugar das imagens nesta performance, me basearei no modelo de estudo 

praticado pela historiadora da arte e professora da USP Maria Cristina Correa Leandro Pereira; modelo 

este influenciado por Didi-Hubermann. 

A historiografia por muito tempo considerou as imagens medievais uma forma de ‘educação’ da 

população iletrada, uma alternativa simplória a quem não teria acesso ao texto escrito. Mas crer na ideia 

que as imagens medievais são dependentes e tem como função apenas a ilustração de um texto, é 

equivocada. A relação entre as duas formas de expressão é complexa, e não cabe em generalizações. 

(PEREIRA, 2011, p. 01). Por exemplo, as imagens comumente vinham acompanhadas de inscrições, 

servindo de legenda. Isso cria uma contradição, já que para compreendê-las seria necessário um texto 

explicativo, negando assim a idéia que a ilustração seria mais “fácil” de interpretar.  Outro caso que 

coloca em dúvida o predomínio do texto sobre a imagem é a ekphrasis (descrições das imagens), que 

mesmo não sendo um gênero textual corrente na Idade Média, há exemplos que mostram que nem 

sempre um erudito ou letrado podia entender uma alegoria, ou então que o que era descrito não 

necessariamente significava o que a imagem mostrava. (PEREIRA, 2011, P. 6).  

A imagem se estabeleceu como categoria de análise a partir de Panofsky (2004), e seguidamente 

os trabalhos de Pierre Francastel (1993), nos trouxe um conceito fundamental conhecido como 

‘pensamento figurativo’ ou ‘pensar em imagens’. Esses e outros intelectuais trouxeram questões, que 

demonstravam a preocupação com a análise dos poderes da imagem e de suas funções na sociedade. 

(PEREIRA, 2013, p. 5) 

Na Idade Média, a imagem não se dissociava de suas funções, sendo uma das principais de ordem 

cultual, mas não se limitando a isso, suas funções são mais complexas. (PEREIRA, 2013, p.14) Entre os 

autores cristãos era comum um tratamento comparativo entre os textos e as imagens, havendo 
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interrelações ou mesmo uma conexidade complexa. Em manuscritos iluminados, como, por exemplo, o 

do romance da Morte de Artur, a ênfase está também nas imagens – que se fazem presentes não apenas 

para ilustrar ou complementar o texto. Em determinados trechos há uma necessidade de enfatizar 

sucedidos, e o trabalho de dramatiza-lo recai sobre as ilustrações. Assim, o texto pode se apropriar da 

imagem, lançando uma narrativa para além do âmbito comum, enquanto a imagem fica inalterada, 

multiplicando seu discurso. (PEREIRA, 2011, p. 4 - 6). 

Da mesma forma como há muito mais tipos de imagens, bem como de seus usos e funções, 

também as relações entre os textos e as imagens são bastante mais desenvolvidas. (PEREIRA, 2013, p. 

13) E como pontuou Maria Cristina Pereira, a imagem medieval, com todas as suas nuances, é um campo 

de estudos extremamente fértil, convidando-nos a realizar diversas abordagens e problematizações, que 

enriquece os campos de História e História da Arte. (PEREIRA, 2013, p. 29) 

Para ter-se uma intepretação de imagens, é necessário compreender todas as faces, nuances do 

objeto de observação. Como Didi-Huberman apresenta, as imagens possuem diferentes interpretações, 

dependendo apenas do posicionamento; pois o que o observador e os artistas veem quando estudam uma 

obra, é completamente diferente: 

 

O artista geralmente não vê a diferença entre o que ele diz (o que ele diz que deve ser 

visto: what you se eis what you see) e o que ele faz. Mas pouco importa, afinal de contas, 

se o crítico é capaz de ver o que é feito, portanto de assinalar a disjunção – sempre 

interessante e significativa, com frequência mesmo fecunda – que trabalha nesse intervalo 

dos discursos e dos objetos. Assinalar o trabalho das disjunções é com frequência revelar 

o próprio trabalho – e a beleza – das obras. Isto faz parte, em todo caso, das belezas 

próprias ao trabalho crítico. (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 69) 

 

É necessário compreender que não existe uma cisão entre as duas possibilidades, texto e imagem, 

pois as barreiras que as diferem devem desmoronar (IDEM,  p. 73) para que se alcance um resultado 

com maior abrangência:  
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Era, portanto, um debate de gêneros que só foram teorizados para melhor se excluírem – 

mas se excluírem “em espelho”, por assim dizer: fechados um face ao outro. Era, portanto, 

um debate acadêmico. Uma questão de palavras. Uma controvérsia maniqueísta. Era 

responder à exclusão pelo anátema, e ao anátema pela exclusão. Era encerrar o visual 

num jogo de evidências visíveis e teóricas postas umas contra as outras de maneira sempre 

binária, de maneira muito precisamente dual. Era produzir um sintoma reativo contra um 

outro, sem perceber a coerção lógica e fantasmagórica do sistema inteiro – do sistema 

totalitário – produtor dos dois sintomas.” (IDEM, pg. 75) 

 

Didi-Huberman nos lembra de dois princípios metodológicos fundamentais: 1) as imagens tem, 

como linguagem, uma estrutura plural, abarcando sempre diferentes e múltiplos significados; 2) tais 

significados não são inteiramente compreendidos a partir da intenção ou dos objetivos criados pelos 

agentes históricos.  

 

Manuscrito e imagem: apontamentos de análise.  

 

A fonte de pesquisa consiste na integração de dois vestígios documentais que, conforme 

argumentaremos abaixo, fizeram parte da mesma tradição manuscrita. Trata-se de: 1) um texto narrativo 

da Viagem de São Brandão, traduzido para o inglês por John J. O’Meara; e 2) o acervo de imagens 

manuscritas editadas por H. Biederman e publicado como St. Brandanus der Irische Odysseus.  

A primeira fonte citada, elaborada pelo filósofo e teólogo irlandês John J. O’Meara, é da edição 

de 2011, publicada pela editora Colin Smythe Limited. A obra possui uma introdução e 29 capítulos, 

totalizando 93 páginas. 

Já o acervo organizado por H. Biederman possui 62 imagens que contam a história de São 

Brandão, sendo organizada uma por página, com legendas em alemão e latim. Os traços das ilustrações 

são de cor preta, sobre um fundo acinzentado, marca de reproduções feitas diretamente a partir de um 

codex medieval.  
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As ilustrações contidas no livro “St. Brandanus der Irische Odysseus” são oriundas de uma obra 

elaborada por um frade franciscano da cidade tcheca Cesky Krumlov, que copiou e reuniu diversas 

narrativas medievais em um livro feito em 1360, conhecido como Liber Depictus. Tais imagens estão 

preservadas e registradas na Biblioteca de Viena, como “Codex 370 Österreichischen (Biblioteca 

Nacional da Austria)”. Eis alguns exemplos das imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29: H. BIEDERMANN. St. Brandanus der Irische Odysseus.  

 

 

Austría: Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1980. P. 51) 

 

Na imagem de número 29, há está o retrato da Jasconius, criatura mitológica que é dita como um 

peixe gigante ou baleia, sendo comumente confundida com uma ilha. O gigantesco animal está disposto 

como plano baixo da cena, confundindo-se com o próprio plano sobre o qual as ações se desenrolam. É 

um traço marcante que uma imagem medieval tenha estabelecido um ser mitológico como símbolo do 

plano material sobre o qual caminha o homem (no caso os monges). Baseando-se nas outras imagens, 

podemos crer que o personagem com um báculo na mão é a representação de São Brandão. Na ilustração 

os monges acendem uma fogueira, cozinham e salgam a carne, segundo a narrativa, e quando a panela 
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começou a ferver, a “ilha” começou a se movimentar como uma onda. Daí a impressão de movimento 

ondulado criado sobre a figura de Jasconius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 49: H. BIEDERMANN. St. Brandanus der Irische Odysseus. Austría: Graz, 

Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1980. P. 81. 

 

A figura 49, que é a imagem de capa do livro, é uma das com simbologia mais forte. Entre outras 

razões, trata-se da cena de maior assimetria na disposição das figuras: há uma impressão de 

“desequilíbrio” criada pela concentração de imagens na direção centro-esquerda. Recurso que fortalece 

a função de transmitir a ideia de movimento de ataque ou de risco. O quadro é mais dramático na imagem 

que no texto. A navegação dos monges é atacada por um ser mitológico pagão, o Grifo, que segundo a 

lenda teria metade do corpo de águia e outra metade de leão. No entanto, a figura é impedida por um 

pássaro, que aparenta segurar o dorso do animal. Note-se a clara desigualdade que marca o lugar do 
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pássaro na cena: se olharmos para ela como uma “balança”, veremos que os personagens concentram-

se à esquerda, onde pesam sobre o olhar, enquanto o pássaro está praticamente sozinho na metade da 

cena à direita. A própria imagem cria a impressão de que o pássaro seria incapaz de equilibrar a ação do 

Grifo, sua reação é, visualmente, desproporcional. Tal desequilíbrio abre o olhar (DIDI-HUBERMAN, 

2010) para a interpretação de que a ação do pássaro é milagrosa, divina, e não pode ser medida por 

aspectos humanos. Por isso, o pássaro encaixa-se na associação com a figura de anjos ou mesmo de 

Deus/Espírito Santo; assim há aqui uma apresentação da luta do demoníaco (pagão) contra o santificado 

(cristão), o que nos leva a interpretar que a imagem é assim colocada, para esclarecer que este último 

protege e guia Brandão durante a jornada. 

Neste ponto é necessário deixar claro uma hipótese que sustenta todo este trabalho. Acredito que 

o texto editado por O’Meara e as imagens em Codex publicadas por Biederman pertenciam ao mesmo 

conjunto manuscrito transmitido nas regiões sudoeste – especificamente a Condado da Baviera, Ducado 

da Aústria e Principado da Boêmia - do Sacro Império Germânico entre os séculos XII e XIV. Assim o 

afirmo com base nos seguintes argumentos: 

Para realizar a tradução para o inglês da narrativa da Viagem de São Brandão, John J. O’Meara 

utilizou a versão editada por Carl Selmer, chamada Navigatio Sancti Brendani Abbatis, que é baseada 

em mais de uma dúzia de manuscritos latinos (MACKLEY, 2000, p.13). Esses manuscritos estão 

divididos em 4 grupos diferentes, sendo que o primeiro grupo é mais numeroso, e possui características 

que o tornam homogêneo: os manuscritos datam dos séculos XI e XII. No caso de manuscritos medievais 

(que é quase uma “coincidência”), tal proximidade nos permite dizer que pertencem a um período 

compacto. E, o mais importante: todos provêm da mesma região política medieval.  

Podemos elaborar um mapa marcando a localização dos manuscritos citados anteriormente e da 

origem das iluminuras encontradas no Codex 370 Österreichischen de Cesky Krumlov (cuja origem está 

marcada em verde): 
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Se ignorarmos as fronteiras políticas atuais, podemos afirmar que os manuscritos do Grupo 1 e 

as imagens editadas por Biedermann pertencem à mesma região medieval, já que os pontos assinalados 

nos mapas estavam, durante os séculos XII a XIV, inseridos em um mesmo complexo político 

frequentemente identificado como terras controladas pelo conde do palatinado da Baveira, pelo duque 

da Aústria e, sobretudo, pelo príncipe do reino da Boêmia. É importante esclarecer que, no período 

assinalado, o conde e o duque eram, frequentemente, vinculados ao Príncipe da Boêmia como vassalos.  

Baseando-se nisso, é possível sustentar que as ilustrações apresentadas elucidam o texto do 

primeiro grupo utilizado por Selmer, cuja tradução temos em inglês. Ou seja, o texto ao qual temos 

acesso e as imagens pertencem à mesma tradição manuscrita e foram transmitidos e preservados juntos 

desde o século XIV.  
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A INFLUÊNCIA POLÍTICA DE HASDAI CRESCAS EM DEFESA DO JUDAÍSMO NO FINAL 

DA IDADE MÉDIA NO REINO DE ARAGÃO 

 

Kellen Jacobsen Follador2 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pouco conhecido pelos historiadores no Brasil, Hasdai Crescas personagem desse trabalho é mais 

comumente citado como um filósofo judeu que no final da Idade Média foi contrário ao aristotelismo e 

a sua influência na teologia judaica. Pensador multifacetado desempenhou a função de rabino, professor, 

chefe de uma yeshivá (escola talmúdica), comerciante, prestamista, diplomata, juiz para as questões 

relativas aos malshin 3 e conselheiro da Coroa de Aragão.  

Lançou duras críticas à filosofia aristotélica, ao sistema filosófico de Maimônides e aos dogmas 

4 cristãos. Meyer Waxman 5 considera Crescas um filósofo mais profundo e com um poder de análise 

superior a Maimônides. Entretanto, ainda no século XXI Crescas é um pensador pouco estudado pelos 

historiadores se comparado a Maimônides. 6  

                                                           
2 Mestre e doutoranda em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Espírito Santo (FAPES). E-mail: <kellenjf@yahoo.com.br>.  
3 Em hebraico a palavra malshin tem o sentido de delator. Os textos medievais mostram que o malshin era o judeu que 

levava uma acusação contra outro judeu a um tribunal cristão. Segundo a definição de Maimônides malshin é aquele que 

entrega ou delata outro judeu a um tribunal gentio, nesse caso cristão, para matar ou açoitar; (Mishne Tora, Teshuba 3.12). 
4 DEL VALLE RODRÍGUEZ, Carlos (Ed.). La inconsistência de los dogmas cristianos, de Crescas. Madrid: Aben Ezra, 

2000. Aqui usaremos a referência ao editor da obra naquilo que foi escrito por ele, e a Hasdai Crescas nos trechos relativos 

especificamente a sua autoria. 
5 WAXMAN, Meyer. The Philosophy of don Hasdai Crescas. In: The Jewish Quarterly Review, New Series, Vol. 8, No. 

3, Jan., 1918. Na época em que escreveu o artigo Waxman já reclamava o fato de Hasdai Crescas ser pouco conhecido e 

estudado pelos historiadores do pensamento judaico, principalmente se comparado a Maimônides a quem o rabino-

filósofo faz oposição em sua obra Or Adonai (A Luz do Senhor). 
6 Alexandre Leone, estudioso da língua hebraica e cultura judaica, é o maior pesquisador brasileiro da obra de Hasdai 

Crescas, Or Há-Shem (Luz do Nome; Luz de Adonai; Luz do Eterno) que atualmente faz parte de suas pesquisas de pós-

doutorado junto a USP. Para maiores informações: LEONE, Alexandre G. Existência de Deus em Hasdai Crescas (1340 

- 1411). In: Helena Lewin. (Org.). Judaísmo e Cultura: Fronteiras em Movimento. Rio de Janeiro: Imprimatur, 2013, v. 

1, p. 94-112; LEONE, Alexandre G. A Relação entre Makom (Lugar) e Ha-Makom (Deus) em Hasdai Crescas no 

Contexto de sua Crítica ao Aristotelismo Medieval. In: < www.academia.edu>. Acesso em: 11/12/2013. 
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Sua importante obra Bittul 'Iqqarrey ha-Nosrim (A Refutação dos Dogmas Cristãos) manteve-se 

disponível apenas em manuscritos na língua hebraica até 1992 quando o livro publicado por Daniel J. 

Lasker 7 foi traduzido para o inglês, tornando mais acessíveis ao público acadêmico as teorias filosóficas 

do rabino Hasdai Crescas. Outra obra de grande relevância e muito mais conhecida é Or Adonai (A Luz 

do Senhor) 8 que busca refutar as premissas aristotélicas da filosofia de Maimônides presente no More 

Nevukhim (Guia dos Perplexos). 9 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar o papel desempenhado por Hasdai Crescas como 

filósofo e rabino do reino de Aragão, destacando o contexto histórico no qual estava inserido e a 

importância de sua missão em defesa do Judaísmo no final da Idade Média, período no qual os seguidores 

dessa religião minoritária foram pressionados a se converter ao Cristianismo.  

 

A INFLUÊNCIA POLÍTICA EM PROL DAS COMUNIDADES JUDAICAS E DO JUDAÍSMO 

 

Conforme Ram Ben-Shalom, 10 Crescas guiou o seu povo de forma honesta e com sabedoria, 

mas também soube ser forte para usar sabiamente a justiça e o poder que lhe cabia contra seus 

adversários. Para o autor, sabedoria, força política, moral e liderança religiosa são as qualidades que 

melhor representam o rabino perante as comunidades judaicas.  

O autor 11 defende que a autoridade legal possuída por Crescas era sem precedentes. Nunca antes 

na Coroa aragonesa um rabino, estudioso ou judeu cortesão havia recebido o direito de punir um membro 

da comunidade judaica com a pena capital. 12 Tamanho prestígio lhe rendeu a nomeação como juiz 

                                                           
7 LASKER, Daniel J. (Ed.) The Refutation of the Christian Principles by Hasdai Crescas. New York: Albany, 1992. O 

termo hebraico bittul significa anulação ou refutação. A tradução inconsistência usada no título da obra principal a ser 

utilizada nesse trabalho representa uma escolha do editor Carlos Del Valle Rodríguez. 
8 CRESCAS. Or Há-Shem (Shlomo Fisher editor). Jerusalém: Sifrei Ramot, 1990.  
9 GONZALO MAESO, David (Ed.). Guia de los perplejos, Maimonides. Madrid: Trotta, 1998. 
10 BEN-SHALOM, Ram. Hasdai Crescas: portrait of a leader at a time of crisis. In: RAY, Jonathan. The jew in Medieval 

Iberia 1100-1500. Boston: Academic Studies, 2012. 
11 BEN-SHALOM, 2012. 
12 Os líderes das comunidades judaicas buscavam defender seus membros contra o prejuízo que os “judeus informantes” 

poderiam causar a seus pares. Pagavam ao tesouro real uma determinada quantia para terem o direito de executar a pena 

capital contra os malshin. Em 1390 a rainha Violante, esposa de João I, decretou que Hasdai Crescas seria o juiz supremo 

em assuntos relativos aos judeus informantes nas comunidades judaicas de Aragão. 
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supremo dos assuntos judaicos para o reino de Aragão, além do título de mais poderoso e sábio judeu 

do reino, não somente no que tange a Lei judaica, mas, também ao raciocínio filosófico. Somado a isso, 

enquanto conselheiro dos monarcas aragoneses possuía bastante estima junto aos mesmos a ponto de ser 

mencionado nas cartas da rainha Violante como “judeu da casa do senhor rei” e “servidor e familiar 

nosso”. 13  

Todo esse prestígio e influência junto à Coroa aragonesa foram utilizados em defesa das 

comunidades judaicas principalmente durante os ataques sofridos por elas no ano de 1391. Entendamos 

o contexto que levou as aljamas (bairros judaicos) ibéricas a esse cenário catastrófico e a atuação do 

rabino em defesa das mesmas.   

Os ataques às comunidades judaicas no ano de 1391 partem de um contexto no qual questões 

religiosas, sociais e do imaginário coletivo se mesclavam no intuito de promover a conversão dos judeus 

ao Cristianismo. 14 O estopim que motivou as emoções antijudaicas partiu das pregações do arcediago 

da cidade castelhana de Écija, Ferrand Martínez, que há anos incitava o ódio 15 dos cristãos contra os 

seguidores de Moisés. Depois de anos de pregações antijudaicas as aljamas de Sevilha foram atacadas 

no início de 1391 por cristãos que espalharam terror, morte e conversões por toda a cidade, e, 

posteriormente, por todo o reino de Castela e Aragão.  

                                                           
13 Trechos da carta da rainha Violante no ano de 1391 sobre os ataques às comunidades judaicas. BAER, Yitzhak. Historia 

de los judíos en la España Cristiana. Vol. 1 e 2. Madrid: Altalena, 1981, p. 418.  
14 Para maiores informações sobre o assunto, ler: FOLLADOR, Kellen Jacobsen. Quando a conversão ao Cristianismo 

não foi o suficiente. O caso dos judeus-conversos espanhóis. Temporalidades. Revista Discente do Programa de Pós-

graduação em História da UFMG, vol. 1, n.º 2, ago./dez. 2009, v. 1, p. 53-64. __________. A imagem de um infiel. A 

construção da imagem do judeu-converso a partir dos discursos cristãos. In: Sergio Alberto Feldman. (Org.). 

Marginalizados e Excluídos do Mundo Tardo Antigo e Medieval. Vitória: GM Editora, 2011, p. 65-88. 
15 Os judeus temiam por suas vidas e seus bens, pois, as pregações do arcediago, entre outros vitupérios, taxavam as 

sinagogas de “guaridas do diabo” levando o povo à ira contra os judeus. In: LOS RIOS, Jose Amador de. Historia social, 

politica y religiosa de los judíos de España y Portugal. Madrid: Aguilar, 1973 p. 581-582. 
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Durante os ataques às aljamas muitos judeus preferiram a morte 16 à apostasia, outros, no entanto, 

consideraram como forma de sobrevivência a conversão voluntária ou forçada ao Cristianismo. 17 O 

único filho de Crescas foi uma das vítimas dos ataques que ocorreram em Barcelona, e, apesar da tristeza 

pela perda de seu único descendente 18 o rabino se orgulhava pelo fato do filho não ter se rendido à 

apostasia.  

Enquanto os ataques ainda ocorriam no reino de Aragão, Crescas em missão real buscou fundos 

para providenciar ajuda às comunidades judaicas arriscando sua própria vida nas viagens. Foi auxiliado 

por funcionários do mais alto escalão, disponibilizados pela Coroa para apoiá-lo, o que demonstra seu 

prestígio junto à Casa Real. O valor arrecadado foi usado para pagar o soldo das tropas reais que foram 

enviadas em defesa dos bairros judaicos durante os ataques e para financiar uma missão diplomática à 

corte papal em Avignon. 19  Cinco meses depois dos ataques Hasdai escreveu 20 ao Papa e à comunidade 

judaica de Avignon detalhando os momentos vividos pelos judeus castelhanos e aragoneses. Tinha o 

intuito de que o Pontífice lançasse uma bula decretando o fim dos ataques ou que ao menos não fosse 

favorável a eles. Até mesmo os monarcas de Aragão mantiveram Clemente VII informado dos 

acontecimentos pedindo-o que desaprovasse as atitudes dos revoltosos.  

O empenho de Hasdai Crescas em prol dos judeus e do Judaísmo pode ser vislumbrado em seus 

esforços na defesa das comunidades judaicas contra os ataques cristãos e na sua posterior reconstrução 

                                                           
16 Estudantes de Toledo preferiram o martírio, enquanto muitos outros judeus aceitaram a apostasia. De uma carta de 

Hasdai, sabemos: que os judeus que preferiram o martírio o fizeram atirando-se da torre da fortaleza, enquanto outros 

optaram por sair das muralhas da fortaleza e serem mortos no confronto com os manifestantes. Tais dados também foram 

confirmados em diversos documentos de origem cristã. Sobre o martírio do filho de Crescas ver SAPERSTEIN, Marc. A 

Sermon on the Akeda from the Generation of the Expulsion and its Implications for 1391.  In: MIRSKI, Aharon (et al.).  

Exile and Diaspora. Studies in the History of the Jewish People Presented to Professor Haim Beinart. Jerusalem: Ben 

Zvi Institute, 1991. 
17 FOLLADOR, 2009. 
18 Devido à perda do único filho e na impossibilidade de sua esposa engravidar devido à idade, Crescas solicitou permissão 

real para contrair segundo matrimônio com uma jovem. Tal solicitação foi fornecida pelos monarcas. Apesar de não haver 

documentação que comprove o segundo matrimônio Del Valle Rodríguez (2000) acredita que ele se consumou. 
19 Em 1309 por diversos motivos relacionados a sua segurança, Clemente V, um papa de origem francesa, muda a sede 

da Igreja para a cidade de Avignon. Essa cidade francesa que pertencia à Igreja seria residência dos pontífices até o ano 

de 1377, quando Gregório XI decidiu retornar a Roma. Contudo as divergências internas na alta hierarquia eclesiástica 

levaram pouco depois a um segundo problema, o Cisma do Ocidente (1378-1417).  Ou seja, a existência simultânea de 

dois papas, um residindo em Roma e outro em Avignon. O Cisma foi solucionado pelo concílio de Constança (1414-

1418). 
20 A íntegra da carta de Crescas encontra-se traduzida em Del Valle Rodríguez (2000). 
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física e religiosa. A preocupação em defender seus correligionários não partia apenas do quesito material, 

mas principalmente religioso, uma vez que, o objetivo primordial dos ataques era a conversão dos judeus, 

sendo a destruição e roubo dos bairros uma consequência do conflito. Assim durante e após o período 

de vulnerabilidade das aljamas, o diplomata aragonês utilizou de sua influência política para auxiliar 

várias comunidades em toda a península. Durante o período de proteção e reconstrução física das 

comunidades, corria em paralelo o resgate daqueles que foram obrigados a abjurar sua fé para não morrer 

a fio de espada.   

Rica Amrán Cohén 21 afirma que o grau de conhecimento a respeito do dogma cristão era 

diferente entre os judeus e que muitos conversos pensavam em voltar ao Judaísmo depois que os 

distúrbios cessassem. Segundo Illescas Nájera,22 a fidelidade à Lei Hebraica era praticada no interior de 

suas residências para não levantar suspeitas, mantendo-se como cristão apenas na observância pública. 

Esses conversos, na verdade, eram judeus que viviam uma dualidade: observavam o shabat 23 em casa 

e assistiam à missa aos domingos.  

Esse retorno ao Judaísmo ocorria, na maioria dos casos, porque para aqueles que haviam nascido 

e praticado essa religião e seus ritos por toda a vida tornar-se cristão e não receber instrução na nova 

religião deixava-os em tal “orfandade que mais de um se viu atraído a regressar a suas antigas orações e 

ritos”. 24 Essa relação com a religião judaica se intensificava por meio da continuidade nos hábitos 

culturais, linguísticos e econômicos, denominado por judaísmo sociológico, fator que dificultava a 

assimilação dos neófitos com a religião e ritos cristãos. 25  

                                                           
21 AMRÁN COHÉN, Rica.  De Pedro Sarmiento a Martínez Siliceo: la "génesis" de los estatutos de limpieza  de sangre.  

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006.  
22 ILLESCAS NÁJERA, Francisco. De la convivencia al fracaso de la conversión: algunos aspectos que promovieron el  

racismo antijudío en la España de la Reconquista. In: Revista de humanidades: Tecnológico de Monterrey, nº 14, 2003.  
23 O shabat como dia de descanso tem sua origem na Bíblia Hebraica. O Gênesis (2: 1-3) relata que, depois de criar o 

mundo em seis dias, Deus repousou no sétimo. No calendário judaico, todos os dias começam ao pôr-do-sol (da noite 

anterior ao dia em questão). O shabat termina no sábado à noite antes do anoitecer. In: KOLATCH, Alfred J. Livro 

judaico dos porquês. São Paulo: Sêfer, 2001. 
24 RÁBADE OBRADÓ, María del Pilar. La instrucción cristiana de los conversos en la Castilla del siglo XV. En la  

España  medieval,  nº  22,  1999,  p.  380.  Universidad  Complutense:  Departamento  de  Historia  Medieval. 
25 GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto. Los conversos y la Inquisición. Clío & Crimen: Revista del Centro de Historia  del 

Crimen de Durango, nº 2, 2005, p. 218. Centro de Historia del Crimen de Durango. 
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Após a reconstrução física das comunidades judaicas, o rabino acreditava que era preciso 

reconstruí-las espiritualmente. Pensando nos conversos que desejavam retomar a fé ancestral às 

escondidas, e, nos judeus que se encontravam vacilantes 26 e que num momento de pressão estavam 

dispostos a deixar o Judaísmo e abraçar a religião dominante, Crescas estruturou um plano em defesa da 

Lei de Moisés em detrimento das teses cristãs. A proposta do filósofo era mostrar a insustentabilidade 

do Cristianismo partindo dos Evangelhos e os escritos da Lei Cristã, expondo que a concepção de Igreja, 

como se encontrava, diferia e contradizia a concepção do próprio Jesus e dos primeiros apóstolos. 

Buscou evidenciar com base bíblica que as teses cristãs careciam de fundamento, e, defendeu a 

inconsistência dos dogmas cristãos partindo da razão e da filosofia.27 Nesse contexto o rabino 

intensificou seu ideal missionário junto aos judeus convertidos ao Cristianismo, e, acreditamos que a 

obra A Refutação dos Dogmas Cristãos teve bastante relevância nesse propósito. 

Tal obra foi escrita por Hasdai Crescas após os ataques às comunidades judaicas de 1391. 

Finalizada em 1397 foi traduzida para o hebraico em 1451 por Joseph ibn Shem Tov, que o fez para 

facilitar o acesso dos estudiosos judeus à obra. A versão original em catalão não mais existe e não 

podemos precisar a data de seu desaparecimento ou destruição. Os dez manuscritos existentes ainda hoje 

em museus ou bibliotecas são cópias dessa primeira versão traduzida, todos igualmente em hebraico. 

Joseph ibn Shem Tov fez inúmeras observações ao longo do texto além de deixar claro no corpo da obra 

que devido ao pouco tempo que lhe fora destinado para a tradução, dez dias, fez-se necessária a síntese 

de algumas ideias de Crescas, o que segundo Del Valle Rodríguez 28 é provavelmente a origem de 

passagens não muito claras. 

Crescas analisou com base na filosofia e teologia dez dogmas da fé cristã e didaticamente expôs 

as discordâncias 29 de ambos os grupos sobre cada um deles. O rabino defendia perante conversos e 

                                                           
26 Hasdai Crescas acreditava que a religião havia perdido seu sentido para muitos judeus, principalmente os 

intelectualizados, e, colocou a culpa desse esvaziamento religioso, dentre alguns fatores, na presença do aristotelismo na 

teologia judaica. 
27 DEL VALLE RODRÍGUEZ, 2000. 
28 Idem. 
29 Nesse trabalho serão apontadas as divergências dos judeus em relação aos dogmas cristãos e seus pressupostos, mas, 

devido à profundidade teológica e filosófica da obra de Crescas não será possível nesse momento analisar de forma ampla 

os motivos pelos quais os judeus discordavam dos dogmas cristãos. 
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judeus que se os dogmas cristãos contradiziam a razão, não podiam ter fundamento divino, assim, não 

havia motivos para um judeu trocar sua religião por outra que não era racionalmente explicável. 30 

O primeiro princípio é o castigo do pecado de Adão. Judeus e cristãos concordam que o castigo 

foi justo, porém, os cristãos acreditam que o castigo espiritual se estendeu aos descendentes de Adão 

que não receberiam a graça do paraíso, o que contraria a crença judaica de que o castigo espiritual afetou 

somente a Adão. Tal pecado, segundo ambas as religiões, era passível de perdão, sendo o dogma da 

redenção do pecado de Adão interpretado pelos cristãos como um castigo espiritual afastado do homem 

com a morte do Messias. Tal interpretação é negada pelos judeus pelo fato, dentre outros, de não crerem 

em Jesus como o Messias. 31 

Dentre os dogmas nos quais a divergência é total encontram-se a Trindade, a Encarnação, a 

Virgindade de Maria, a Eucaristia e o Batismo.  

O dogma da Trindade é negado pelos judeus, pois defendem que Deus é uno e não pode ser 

composto por outros atributos ou pessoas. Quanto à Encarnação o Cristianismo ensina que o Filho se 

encarnou no ventre da Virgem como Deus-homem e mesmo depois da crucificação e morte a divindade 

estava presente na carne e alma do homem. O quinto dogma é o da Virgindade de Maria. Os cristãos 

acreditam que ela se manteve virgem antes, durante e depois do parto, o que não é racionalmente 

explicável para os judeus, assim como, a Encarnação. A Eucaristia é totalmente negada pelos judeus, 

pois, não acreditam na transubstanciação. O sétimo princípio é o Batismo e sua relação com o paraíso. 

Para os cristãos quem não era batizado não ascenderia ao paraíso e os judeus negam esse pressuposto 

por acreditarem que a circuncisão, e, não o batismo, representava o sinal da aliança com Deus. 32  

A vinda do Messias é oitavo princípio analisado por Crescas. Ambas as religiões creem que os profetas 

prenunciaram a vinda do Messias, mas, diferem quanto ao tempo, visto que, para os cristãos essa vinda 

já ocorreu em Cristo enquanto que os judeus ainda aguardam o Messias. 33  

                                                           
30 HASDAI CRESCAS. A Inconsistência dos Dogmas Cristãos. Obra traduzida e comentada por Del Valle Rodríguez, 

2000. 
31 HASDAI CRESCAS, op. cit.. 
32 Idem 
33 Idem. 
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O nono princípio é o da Bíblia Cristã, chamada por Crescas de Lei Nova, e sua relação com a 

Bíblia Hebraica. Em comum, judeus e cristãos acreditavam que a Lei Antiga era válida, mas diferiam 

em três pressupostos: os cristãos afirmavam que excetuando os dez mandamentos todos os demais não 

precisavam ser observados, ao contrário dos judeus que defendiam que todos deveriam ser respeitados 

sem nenhuma alteração; o Cristianismo defende que a Lei Nova é mais perfeita que a Antiga, sendo que 

os judeus não a reconhecem como lei; o cristão afirma que a Lei Antiga não dá perfeição nem salvação 

à alma, enquanto que os judeus creem que a Lei Antiga leva à salvação e que não houve nenhuma 

inovação em seu texto.  

Por fim, o último princípio se refere aos demônios. Há acordo no fato de que os demônios 

existem, mas discordância quanto ao fato deles terem sido anjos bons que pecaram e por isso perderam 

o livre arbítrio tornando-se maus, o que é negado pelos judeus. 34 

Na referida obra, o filósofo discutiu a irracionalidade da crença cristã 35 com argumentos teológico-

filosóficos expondo que os dogmas religiosos estavam em contradição com a lógica, e, dessa forma, não 

seria a melhor escolha trocar o Judaísmo com seu sólido fundamento racional por uma religião 

desprovida dessa característica.  

Esse tipo de literatura polêmica era, de forma geral, escrita em hebraico, já que era destinada aos 

judeus. Por que então Crescas escreveu sua obra apologética em catalão? Para que público essa obra era 

destinada?  

Heinrich Graetz 36 acredita que a obra foi escrita para príncipes e nobres cristãos de Aragão, 

motivo que levou à escolha do idioma catalão que propiciaria a leitura do texto por esse grupo a fim de 

compreender os motivos da não aceitação da verdade cristã pelos judeus, tema que poderia ser usado no 

discurso antijudaico. Benzion Netanyahu 37 contrariamente defende que a obra foi escrita em resposta 

                                                           
34 HASDAI CRESCAS, op. cit.. 
35 Para maiores informações leia COHEN, Jeremy. Medieval Jews on Christianity: Polemical Strategies and Theological 

Defense. In: FISHER, Eugene J. Interwoven  Destinies: Jews  and Christians through the Ages. New York, 1993. 
36 GRAETZ, Heinrich. History of the jews. London: Bela Löwy, 1904. 
37 NETANYAHU. The marranos of Spain: From the late 14th to the early 16th century, according to contemporary 

Hebrew sources. Ithaca: Cornell University, 1999.  
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aos desejos dos cortesãos judeus e não dos nobres cristãos, sendo direcionada aos conversos, que, 

segundo o autor, já não liam em hebraico. 38  

Independente daqueles que desejavam a obra, ela era principalmente iniciativa de Crescas e fazia parte 

de seu ideal de fortalecimento do Judaísmo e retorno ou manutenção dos conversos na Lei de Moisés. O 

propósito da obra era apresentar argumentos a fim de negar os dogmas da fé cristã. Iniciativa que poderia 

levar à inobservância dos dogmas cristãos pelos anusim 39 e incentivar a manutenção do seu 

comprometimento com o Judaísmo, mesmo que em segredo.  

No final do século XIV, mas principalmente nas primeiras décadas do século XV, obras em 

hebraico e latim foram traduzidas em língua vernácula. A maior divulgação dos escritos judaicos 

também oferecia aos polemistas cristãos os recursos necessários para seus tratados. Alguns polemistas 

judeu-conversos como Juan el Viejo de Toledo 40 e Jerônimo de Santa Fé, 41 apesar de lerem em hebraico, 

se utilizavam das obras em língua vernácula para polemizar contra o Judaísmo entre os cristãos que não 

conheciam o hebraico.   

Lasker 42 acredita que os escritos anticristãos de Crescas, além de serem direcionados aos 

conversos eram tanto um ataque ao Cristianismo quanto uma resposta ao ímpeto missionário cristão, 

                                                           
38 Para muitos estudiosos, tal opinião de Netanyahu é discutível, pois só haviam se passado seis anos desde as conversões 

forçadas de 1391, e, levando em consideração que grande parte dos conversos seguia o Judaísmo em segredo, certamente 

também o fazia com os estudos e leituras em hebraico. 
39 Anus em hebraico significa "forçado". Denomina-se anusim a aqueles judeus que foram forçados a abandonar o seu 

Judaísmo devido às condições históricas que lhes tocou viver. Para maiores informações: SKOLNIK, Fred (Ed.). 

Encyclopaedia Judaica. Second Edition. Vol. 2. New York: Thonson Gale, 2007.p. 251. 
40 Sem ser teólogo, em 1416, em sua Apología do Cristianismo contra os judeus, mestre João o Velho de Toledo, antes 

da conversão Elder de Toledo, havia dedicado largos parágrafos ao tema da "mancha" do pecado que os judeus levavam 

consigo. Maiores informações: Maestre Juan el Viejo de Toledo. Apología del cristianismo contra los Judíos. B.N. 

Madrid, Ms.4306, fº13v, 49, 50v-51; GUTWIRTH, Eleazar. Maestre Juan el Viejo and his Tratado (Madrid MS). 

Proceedings of the Ninth World of Jewish Studies (Jerusalem, 1986) div. B. 129-134; RUCQUOI, Adeline. Mancilla y 

limpieza: la obsesión por el pecado en Castilla a fines del siglo XV. In: Os «últimos fins» na cultura ibérica dos séculos 

XV-XVIII (Porto, 19-21 de outubro, 1995), Porto, Instituto de Cultura Portuguesa, 1997, 113-135. 
41 Quanto a Jerônimo de Santa Fé quando judeu foi o respeitado rabino Yeoshua ha-Lorqui. Participou da Disputa de 

Tortosa (1413-1414). Tal debate além da investida contra o Talmude tentou provar que ele possuía provas a favor de que 

Jesus era o Messias. Para maiores informações sobre os debates entre Cristianismo e Judaísmo na Idade Média, ler: 

MACCOBY, Hyam. O Judaísmo em julgamento. Os debates Judaico-Cristãos na Idade Média. Rio de Janeiro: Imago, 

1993. 
42 LASKER, Daniel J. The Jewish Critique of Christianity: In Search of a New Narrative. In: Studies in Christian-Jewish 

Relations. Published by the Center for Christian-Jewish Learning at Boston College, vol. 6, 2011. 
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principalmente das ordens mendicantes. 43 Analisa que tratados anticristãos faziam parte da filosofia 

judaica não somente em momentos de conflitos e debates filosófico-teológicos, mas ao longo de períodos 

de calmaria ou mesmo quando os judeus se encontravam em regiões sob o governo muçulmano. O autor 

deixa nas entrelinhas a interpretação de que poderia ser um desejo dos intelectuais judeus a refutação 

dos dogmas da religião dominante como um instrumento de apologia judaica entre os cristãos.  

Teria sido esse um dos objetivos de Hasdai Crescas ao escrever sua obra anticristã de apologia 

ao Judaísmo? Se levarmos em consideração que parte dos conversos, mas, principalmente seus 

descendentes foram, ao longo das décadas, inevitavelmente afastados da Lei Hebraica e que a obra foi 

escrita em catalão justamente para alcançar um público mais amplo, podemos levantar a hipótese de que 

tanto no final do século XIV quanto na posteridade A Refutação dos Dogmas Cristãos foi muito 

importante para a difusão do pensamento judaico entre os cristãos, fossem eles cristãos-velhos ou 

descendentes de judeus, leitores ou não de hebraico.  

 

CONCLUSÃO 

 

A proposta desse trabalho foi apresentar a importância do filósofo e rabino-mor do reino de 

Aragão Hasdai Crescas para a história das comunidades judaicas sefaraditas. Esse estudioso buscou 

proteger sua Lei do que considerava uma ameaça filosófica aristotélica, trabalhou intensamente para 

reerguer as comunidades destruídas após os ataques de 1391 e desenvolveu um trabalho missionário 

junto aos judeus convertidos ao Cristianismo.  

Crescas guiou o seu povo com sabedoria, usou a justiça e o poder que lhe cabiam contra as 

adversidades e os adversários. Foi considerado o último grande pensador judeu da Idade Média, com 

destaque para sua originalidade, criticidade e defesa do Judaísmo. Sua obra A Refutação dos Dogmas 

Cristãos explorou a não racionalidade dos princípios religiosos do Cristianismo. O objetivo de sua 

filosofia era principalmente fortalecer as concepções teológicas por meio de premissas filosóficas 

                                                           
43 Para maiores informações sobre o papel missionário dos frades mendicantes, ler: CHAZAN, Robert. Daggers of Faith: 

Thirteenth-Century Christian Missionizing and Jewish Response. Berkeley:  University of California, 1991; COHEN, 

Jeremy. The friars and the jews. The evolution of the medieval anti-judaism. London: Cornell University, 1983.  
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consideradas por ele válidas, enfraquecer a carga aristotélica do Judaísmo e fazer frente ao projeto 

missionário cristão. Para isso, no seu projeto messiânico o rabino defendia perante conversos e judeus 

que se os dogmas cristãos contradiziam a razão não podiam ter fundamento divino, não havendo motivos 

para um judeu trocar sua religião por outra que não era racionalmente explicável. 
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AS MULHERES NA POLITICA JUSTINIANA SEGUNDO A HISTORIA SECRETA DE 

PROCOPIO DE CESARÉIA 

 

Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes Mamedes44 

 

Justiniano, o grande imperador 

 

 Em janeiro de 532, a cidade de Constantinopla arde em chamas, o povo revoltado e cansado da 

opressão se une às facções verdes e azuis, e buscam empossar um novo imperador. Nika (Vence!) um 

grito usado pela multidão no hipódromo, é usado pelos revoltosos. Enquanto as chamas crepitam à volta 

do Grande Palácio, Justiniano, o grande imperador romano apavorado, pensa em renunciar, mas sua 

esposa Teodora o impede, proferindo uma máxima que passaria para a história: “A púrpura é uma 

mortalha gloriosa”. O imperador manda convocar seu maior general, Belisário, e numa estratégia 

espetacular abafa a rebelião, deixando para trás o que se estima um rastro de trinta mil mortos. 

 Um dos grandes imperadores após a queda do Império Romano na Península Itálica foi sem 

sombra de dúvidas Justiniano, que ascende ao trono no ano de 527 d. C.. Segundo Baschet45, se for 

considerado o ponto de vista dos que viviam em Constantinopla, não existia nenhum Império Romano 

do Oriente e por consequência nenhum “Império Bizantino” (denominação que é atribuída 

posteriormente), para eles o que existia era o Império Romano, o único possível, herdeiro dos grandes 

Césares de outrora, como Augusto, Marco Aurélio e Constantino. É esta continuidade, independente das 

transformações que ocorreram que é uma grande característica deste império, que se considera 

simplesmente romano e que chega até os tempos de Justiniano. 

 Sendo um herdeiro dos grandes imperadores e herdeiro de uma gestão que havia legado um 

grande excedente financeiro, durante seu reinado de 527 a 565, Justiniano implementou uma vasta 

                                                           
44 Graduanda em História, Universidade Federal de Mato Grosso-UFMT, Voluntária de Iniciação Científica, vinculada 

ao grupo de pesquisa Vivarium. Orientador: Marcus Cruz. kelly_mamedes@hotmail.com. 

 
45 BASCHET, Jerôme. A civilização feudal: do ano mil á colonização da América. p.79. 
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política de reconquista dos territórios que estavam sob o controle dos povos ditos bárbaros, buscando 

restaurar as antigas fronteiras imperiais. Durante os primeiros anos de governo uma luta que se estendeu 

de forma perene contra os persas, ocupou uma grande parte de suas forças militares. Buscou reconquistar 

o norte da África, numa luta contra os vândalos, a península Itálica que estava sob o domínio dos 

ostrogodos e o sul da Espanha sob a dominação visigótica.  

 Mas o reinado de Justiniano pode ser valorado em quatro facetas: a militar com a reconquista, a 

legislativa, a artística e a religiosa. Na esfera legislativa é inegável o valor do imperador na compilação 

das leis romanas através do Corpus Iuris Civilis, o trabalho de compilação e harmonização das leis e 

jurisprudência romana, que se iniciou nos primeiros anos de reinado, teve um grande reflexo que 

ultrapassa os limites do governo de Justiniano, e seu legado é perceptível até os dias de hoje. 

 A terceira perspectiva, a artística é complexa. O imperador é autor de inúmeros edifícios 

romanos, que tinham um projeto audacioso e inovador. O maior símbolo desta reforma arquitetônica é 

a reconstrução da Igreja de Santa Sofia, construída após a destruição da antiga basílica na revolta de 

Nika, e se converteu no maior símbolo do empreendedorismo de Justiniano. Sem dúvida independente 

da discussão acerca dos projetos arquitetônicos do imperador, como continuístas ou elementos de 

ruptura, esses projetos eram utilizados como elementos de propaganda da ideia imperial. 

 Finalmente a política religiosa do imperador é tida por muitos historiadores como Irvin Dale, um 

dos grandes legados de Justiniano. Foi o primeiro imperador a imiscuir-se em disputas teológicas ou 

proferir decisões em questões de fé sem recorrer a concílios e bispos, promoveu massivas perseguições 

aos hereges, foi um imperador profundamente consciente de que seu poder imperial emanava da Graça 

Divina. Como cita o historiador Ostrogorsky46, na pessoa de Justiniano a igreja cristã não somente 

encontrou um assíduo protetor, como um chefe; pois sendo cristão e sendo romano, era completamente 

fora de questão a ideia de uma autonomia da esfera religiosa.  

 Justiniano demonstra desta forma uma indiscutível plenitude de poder, um autocrata. Mas, como 

diz o ditado popular, “atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher”, no caso do imperador 

                                                           
46 OSTROGORSKY, Georg.  Historia del Estado Bizantino. p.91. 
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essa mulher não estava atrás e sim ao seu lado, era sua esposa Teodora, que compartilhou o poder de 

forma plena. Eles se casaram ainda jovens e dois anos depois quando ascende ao trono Teodora é coroada 

co-imperatriz. 

 Originária de uma família sem precedentes nobres, mas de pessoas tradicionalmente do circo, 

Teodora seguiu por alguns anos a carreira de atriz, no período esta era uma profissão diretamente ligada 

à prostituição. A união de um homem romano poderoso, com uma mulher de baixa origem e ligada ao 

teatro causou resistência. Para oficializar o casamento em 525, houve a necessidade de uma mudança 

legal para que Justiniano se casasse com ela. 

 

O historiador Procópio de Cesaréia e suas obras 

 

 Durante seu reinado, Justiniano contou com uma figura militar poderosa, Belizário, o general 

que foi responsável por inúmeras vitórias à frente do exército romano, tanto contra os bárbaros na 

reconquista das fronteiras, como na perene batalha contra os persas. Nas batalhas em que chefiou os 

soldados romanos estava a figura de seu conselheiro, Procópio de Cesaréria. Um historiador tardo antigo, 

que assume o cargo no ano de 527, ao serviço do general Belizário, que era então duque da Mesopotâmia.  

 O cargo de conselheiro jurídico era um posto de grande responsabilidade, que havia sido 

convertido como necessário no exército à medida que uma grande maioria de generais romanos, muitos 

deles bárbaros, não tinha formação necessária para tratar com autoridades locais na hora de firmar 

acordos com o inimigo. A maior parte dos estudiosos que trabalharam as obras de Procópio reconhece 

sua profunda educação retórica em grego, provavelmente sua língua natal, que se pretende seguidora 

dos autores clássicos como Heródoto e Tucídides e sua formação jurídica, elementos que o levaram 

provavelmente na ascensão ao cargo de conselheiro.  

 Procópio permaneceu muitos anos no Oriente lutando ao lado de Belizário, na guerra contra os 

persas, e narrou com extrema competência os sucessos que se sucederam nestes anos em uma obra 

denominada Guerras. Este livro contou com um total de oito volumes que descrevem vários 

acontecimentos como a Revolta de Nika, movimento de insurgência contra o imperador, o que leva os 
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estudiosos a crer que neste período o autor estava em Constantinopla, pois descreve detalhadamente a 

rebelião (Guerras, I).  Depois em 533, Procópio volta a narrar a campanha contra os vândalos no norte 

da África, as batalhas travadas na Sicília contra os ostrogodos (Guerras, III), entre 536 e 540 permanece 

na Itália e descreve com grandes detalhes as campanhas que Belisário levou a cabo, assim como a sua 

participação nelas (Guerras, IV). Inúmeros outros acontecimentos importantes do império serão 

detalhados no decorrer da obra. A narração dos sucessos não é, no entanto cronológica, são feitas em 

função dos cenários militares.  

 Segundo Cordoñes47 ao longo destes oito livros se percebe uma mudança na atitude de Procópio 

enquanto narrador. O tom de admiração ao general Belizário usado nos primeiros volumes contrasta com 

o progressivo desafeto com que descreve suas atuações nos últimos livros, sobretudo ao narrar suas 

campanhas na Itália. Este fato deixa uma interrogação que alguns historiadores tentam interpretar 

baseando-se na postura crítica que o conselheiro tinha em relação ao regime de Justiniano, talvez a sua 

admiração inicial tenha se dado na esperança de que o general com suas vitórias resultassem em uma 

alternativa sólida a política justiniana, que se mostrava hostil aos privilégios das classes altas e vista com 

reservas por Procópio. 

 Mas Guerras não é a única obra do historiador, ele ainda publicou outro título chamado Sobre os 

Edifícios, onde mostra a grandiosidade dos empreendimentos arquitetônicos projetados pelo imperador, 

mas a obra que é objeto de análise desta pesquisa é conhecida como Anekdota, ou História Secreta.  

 Procópio lança mão da obra para discorrer em suas páginas toda a crítica que permaneceu velada 

em Guerras. Ele inicia o prefácio declarando sua intenção de revelar no livro as causas de muitos 

acontecimentos mencionados nas obras antecessoras, que havia sido obrigado a ocultar com medo de 

colocar sua vida em risco. Apesar de seu temor o autor se mostra disposto a contar sobre as vidas de 

Justiniano e Teodora, incluindo o general Belizário e sua esposa Antonina. 

                                                           
47 CORDOÑES, Juan Signes. Historiador e tradutor das obras de Procópio. 
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 Provavelmente a obra foi escrita em 550 d. C., quinze anos antes da morte de Justiniano, segundo 

Cordoñes48, cabe aqui supor que Procópio escreveu pensando que sua obra seria lida no futuro, quando 

o imperador já está morto, e conforme o prefácio do livro espera que as gerações futuras formem um 

juízo correto sobre suas palavras e ainda apela aos seus contemporâneos que atestem a veracidade do 

que escreve. 

  O livro tem um alto teor político, cujas revelações comprometedoras mostram os bastidores da 

corte do imperador, as intrigas, disputas de poder entre funcionários do alto escalão, assassinatos e 

corrupção. A figura de Justiniano é retratada como a de um imperador tirânico e corrupto, que passou a 

maior parte de seu governo buscando beneficiar a si próprio e pouco afeito aos problemas do povo 

romano, Procópio assim descreve o imperador: 

 

Enquanto a seu caráter, não poderia haver uma descrição exata dele, pois era um 

homem perverso e volúvel, malvado e nécio, segundo se diz, alguém que não diz 

a verdade àqueles com quem fala, senão que sempre pretende confundir em tudo 

que faz ou diz e que ao mesmo tempo se entrega sem reservas aos que pretende 

enganar. Se havia produzido nele como uma estranha mescla composta de 

demência e maldade.(H.S., VIII, 22,23).49 

 

 Procópio relata em sua obra desvios que maculam a corte e as instituições políticas do império, 

funcionários designados pessoalmente pelo imperador que ao tomarem posse de seus cargos praticam 

atos ímprobos em prol de um benefício pessoal, causando a população romana sofrimento e opressão. 

Os casos citados são inúmeros, e muitas vezes ocorrem numa sucessão temporal assustadora. Os 

                                                           
48 Idem nota 4. 
49 Em cuanto a su carácter, no podria hacer uma descripción exacta de él, pues era um hombre perverso y voluble, malvado 

y necio , según se dice, alguien que no dice la verdade a aquellos conlos que habla, sino que siempre pretende confundir 

em todo lo que hace o dice y que al mismo tempo se entrega sin reserva a los que pretenden engañarle. Se había producido 

em él como uma extraña mezcla compuesta de demencia e maldad.  
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escândalos denunciam desde práticas cometidas por magistrados, prefeitos pretórios, questores, 

militares, assessores, assim como de altos comerciantes ligados à corte. Na narrativa que se segue o autor 

mostra a nomeação de um questor, destacando a importância do cargo, e a preocupação dos antigos 

imperadores em empossar pessoas que fossem experientes e conhecedoras das leis: 

 

Ademais dispunha a magistratura do assim chamado questor [...] quando se pode 

dizer que todos os imperadores anteriores haviam se preocupado especialmente 

dela, para que os que a assumiam tivessem experiência e conhecimento nos 

diversos assuntos, especialmente nos legais e fossem por sua vez 

manifestamente insubornáveis, porque não havia deixado de ser uma desgraça 

para o Estado que os que se ocupassem esta magistratura se vissem limitados por 

sua inexperiência ou se deixassem levar pela avareza [...] E nomeou então a 

frente deste cargo a Junilo, uma personagem de origem libia que não havia nem 

sequer ouvido falar de leis, posto que não era retor, que conhecia a fundo as 

letras latinas, porém no que respeita as gregas nem nunca havia ido a escola de 

gramática, nem era capaz de falar corretamente  a língua grega, pois em efeito 

em muitas ocasiões, quando se esforçava em pronunciar o grego, devia deixa-lo 

ante a risada de seus assistentes, ainda que seu afã por fazer dinheiro de forma 

desonrosa era verdadeiramente diabólico, pois não ocultava em absoluto que 

vendia publicamente os decretos imperiais. (H.S. XX, 16-20).50 

                                                           
50 Además disponía de la magistratura del así llamdo quaestor [...] cuando se puede decir que todos los emperadores anteriores 

se habían preocupado especialmente de ella, para que los  qual a asumían tuvieran experiencia y conocimiento em los diversos 

assuntos, especialmente em los legales, y fueran a su vez manifestamente insobornables, porque no habría dejado de ser uma 

gran desgracia para el estado que los que ocupasen esta magistratura se vieran limitados por su inexperiência o se dejaron 

llevar por su avaricia[...] y nombró entonces al frente de este cargo a Junilo, uma persona de origen líbio que no había ni 

siquiera oído hablar de leyes, puesto que no era rétor, que conocía  a fondo las letras latinas, pero em que lo que respecta a 

las griegas, pues ne efecto em muchas ocasiones, cuando se esfozaba em pronunciar el girego, debía dejarlo ante la risa de 

sus assistentes, aunque su afán por hacer dinero de forma deshonrosa era verdadeiramente diabólico, peus no ocultaba em 

absoluto que vendía publicamente los decretos imperiales. 
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 É consenso de muitos historiadores da obra que embora Procópio tenha passado muito tempo de 

sua carreira envolvido nas guerras do império, seu profundo conhecimento do funcionamento da política 

e da administração denota que por um longo período o historiador deve ter vivido juntamente com a 

corte de Justiniano e Teodora. 

 

As mulheres vistas por Procópio 

  

 O famoso mosaico do início do século VI d. C., que está localizado na Igreja de São Vital, 

Ravena, Itália, traz a imagem da imperatriz Teodora junto ao seu séquito, ao seu lado uma figura 

feminina se destaca, é a de sua amiga Antonina. De todas as críticas ferrenhas que Procópio apresenta 

em sua obra, as que relatam sobre a imperatriz Teodora e a de Antonina, esposa de Belisário, são as mais 

terríveis. Elas são descritas pelo autor como mulheres insidiosas, vulgares e fúteis, exercem uma 

dominação maligna sobre seus maridos levando-os a cometerem os crimes mais hediondos.  

  A imperatriz foi sem nenhuma dúvida uma figura proeminente no império de Justiniano, detinha 

um poder político forte capaz de influenciar o imperador nas mais diversas funções públicas. O 

historiador inglês Goldsworthy apresenta a imperatriz: 

 

 Teodora era sem dúvida uma mulher muito enérgica. Justiniano tinha por 

ela um profundo afeto e respeitava suas opiniões, imperador e imperatriz 

apareciam frequentemente como iguais em eventos cerimoniais. Sabia-se que 

Teodora influenciava a sua política e as suas decisões sobre nomeações, 

promoções e demissões  de funcionários públicos e oficiais do exército. Os 

imperadores que se pensava serem dominados pelas suas mulheres ou por outras 

mulheres da sua relação foram invariavelmente criticados pelas fontes 

posteriores, e Justiniano não foi exceção.(Goldsworthy, 2010, 487). 
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 Assim como a imperatriz, Antonina possuía uma forte influência sobre Belizário, 

acompanhando-o em várias batalhas. No ano de 537 Belizário envia Procópio a Nápoles desde o assedio 

de Roma a fim de que traga reforços e provisões para as tropas, Antonina participou com o historiador 

na missão encomendada, o que propiciou sem dúvida que Procópio viesse a conhecer melhor a esposa 

do general, que tão dissoluto retrato mostra em História Secreta. 

 

 Belisário tinha uma mulher, que já mencionei nos livros anteriores, o avô 

e o pai haviam sido aurigas (condutores de carros), que haviam desempehado 

suas funções em Bizancio e Tessalônica, enquanto que sua mãe era uma das que 

se prostituíam no teatro. Esta mulher, que havia tido antes uma vida impudica e 

um comportamento dissoluto, que havia frequentado muitas vezes os feiticeiros 

de sua família e adquirido deles os conhecimentos que requeria finalmente se 

converteu na legítima esposa de Belisário, quando já era mãe de muitos filhos, 

de forma que considerou em seguida que devia ser uma adúltera desde o 

princípio. (H.S. I, 12-13).51 

  

Neste trecho Procópio deprecia a imagem de Antonina, usando como argumento sua origem 

pobre, uma vida que aos olhos do autor era considerada dissoluta e mãe de filhos que não eram do 

general. A descrição dos contínuos atos de adultério, não apenas desmerece Antonina, mas também 

Belizário que é retratado como um tolo, “vencido por um amor ardente e cativo das artes mágicas” (H. 

S. III, 2).  

 Procópio enfatiza a relação maligna que une as duas mulheres. Quando Belisário pensa em 

abandonar sua mulher e puni-la pelas traições, Teodora intercede a favor de sua amiga, tortura e mata 

                                                           
51 Belisário tenia uma mujer, de la que hice mención em los libros precedentes. El abuelo y el padre de ésta habían sido 

aurigas que habían desempeñado su oficio em Bizancio y Tesalónica, mientras que su madre era uma de las que se 

prostituían en el teatro. Esta mujer, que había tenido antes uma vida impúdica y um comportamento dissoluto, que había 

frecuentado a menudo alos hechiceros de su família y adquirido de ellos lo los conocimientos que requería, finalmente se 

convertió em la legítima esposa  de Belisário cuando ya era madre de muchos hijos, de forma que considero enseguida 

que debía ser uma adultera desde el princípio. 
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qualquer testemunha, incluindo o próprio filho de Antonina, Fócio. E ao final “obriga Belisário, contra 

sua vontade a reconciliar-se com sua esposa” (H.S.III, 12). Procópio relata que o relacionamento entre 

as duas mulheres se torna amigável depois que Antonina prestou serviços de extrema importância à 

imperatriz, principalmente no episódio que causou a ruína de João da Capadócia, importante figura 

política de Justiniano. No livro, a conspiração que destrói João da Capadócia não é o único ato de 

conspiração cometido por Antonina, o autor insinua a sua participação em assassinatos e condenações 

de outras figuras eminentes da corte. 

 Quando descreve as figuras imperiais a falta de caráter de ambos é discorrida intensamente, mas 

para Teodora, as atribuições são ainda mais graves, em um capítulo intitulado “Teodora, a prostituta”, 

Procópio narra com riqueza de detalhes toda a devassidão sexual da imperatriz, e a total vergonha que o 

casamento com Justiniano causou ao império romano. “ao ser impossível que um homem que alcançou 

a categoria senatorial chegue a unir-se a uma prostituta, posto que as mais antigas leis proibiram desde 

sempre” (H.S. IX,51). 

O historiador se surpreende com os caprichos da Fortuna que permitiu o casamento de Justiniano com 

uma antiga prostituta e se admirava da pouca oposição que provocou as bodas. 

 O autor descreve Justiniano como um corrupto ganancioso, um homem vingativo e que se apossa 

dos bens de seus súditos sempre que percebe uma oportunidade, mas em nenhum momento o acusa de 

ser um homem dissoluto ou adúltero. Enquanto Justiniano é uma pessoa acessível, pois muitos homens, 

por mais ignorantes ou humildes que fossem, tinham a permissão de apresentar-se ao imperador, 

Teodora, por sua vez, gastava a maior parte de seu tempo em cuidados pessoais e quando um súdito 

requisitava uma audiência tinha que esperar muito tempo até que a imperatriz se dispusesse a atendê-lo. 

Dona de um gênio irascível, uma vez despertada a sua ira nada podia aplacá-la, nada fazia com que 

Teodora se reconciliasse com quem a havia ofendido. Procópio também acusa Teodora de adultério, 

quando fala sobre os desvios e corrupções dos magistrados, como no caso de Pedro Barsines, um prefeito 

pretório e responsável pelas finanças, ao ser descoberto por Justiniano e perder o seu cargo, é 

reempossado por interferência de Teodora, que o protege devido a paixão que sentia por ele. Convêm 
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lembrar ainda que nessa citação nosso autor recorda o importante papel que a imperatriz desempenhava 

na gestão do governo. 

 Em outra passagem da obra com o título “As vítimas de Teodora”, Procópio narra a historia de 

duas irmãs, as quais ele enfatiza suas origens bem nascidas, pois “não somente descendiam de um pai e 

de três gerações de cônsul, senão de uma linhagem que antes havia sido cabeça da assembleia do senado” 

(H. S., XVII, 7). “As jovens que eram viúvas, tiveram dois maridos escolhidos por Teodora, “homens 

desprezíveis e sem distinção alguma” (H. S., XVII, 8), mostra a diferença social das mulheres e dos 

maridos escolhidos, ressaltando além da falta de caráter dos homens designados, o castigo de um 

casamento entre desiguais. Há outra passagem na obra onde Procópio continua a mostrar sua crítica a 

esse tipo de união como o caso de Saturnino, filho de um magistrado, que estava prometido em 

casamento a uma prima descrita como uma moça elegante e de boa família, mas que por uma artimanha 

de Teodora, foi enganado no dia das núpcias, e consumou seu casamento com a filha de uma mulher 

chamada Crisomalo, uma antiga bailarina e cortesã, que viva no palácio com outra Crisomalo e Indaró, 

“que ao invés do falo e da vida do teatro” (H. S., XVII 35) se ocupavam agora de assuntos de Estado.  

 Teodora participou ativamente na criação de leis que beneficiavam as mulheres romanas, como 

a igualdade de ambos os sexos em seus direitos e aos olhos de Deus, a promulgação de diversas leis que 

protegia o direito das mulheres em caso de divorcio, adultério e na hora de suprimir o dote como requisito 

necessário para o casamento, a proibição de morte por adultério, e proibição de abandono de filhos 

indesejados. Em alguns casos o próprio imperador demonstra indignação contra os costumes “bárbaros” 

dos armênios que relegam socialmente a mulher A proteção e promoção dos direitos das mulheres na 

legislação justiniana parece ser alvo de críticas por Procópio, como na narrativa que se segue: 

 

[...] era um feito que quase todas as mulheres tinham uns costumes depravados, 

pois pecavam contra seus maridos com completa liberdade, sem esta ação lhes 

acarretassem perigo ou algum dano, pois que quantas eram culpadas de adultério 

ficavam impunes. Acudiam em seguida a imperatriz e dando a volta na situação, 
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levava a juízo seus maridos invocando um processo com acusações por feitos 

inexistentes. (H. S.,XVII, 24).52  

  

 É reconhecido pela historiografia que entre as mudanças políticas promovidas por Justiniano e 

Teodora estavam os rigores cerimoniais, agora em seu período muito mais elaborados, Peter Brown fala 

que o cerimonial adotado pelo imperador teve grandes alterações em relação aos governos anteriores: 

 

As cerimônias tradicionais, herdadas do passado romano desaparecem; fica 

apenas a majestade do imperador. O consulado a que o jovem príncipe dera tanto 

valor, é abolido em 541. A vida da corte intensifica-se, o seu cerimonial torna-

se complicadíssimo. Teodora viaja acompanhada por 400 servidores, duas vezes 

mais que os dos sultões otomanos do século XIX. (BROWN, 1972, 161). 

 

 Essas mudanças são alvo de indignação de Procópio, que descreve as inovações, em primeiro 

lugar enfatizando que antes não era costume apresentar os respeitos à imperatriz, mas que Teodora não 

se negava a essas reverências. O casal real exigia que todos os senadores e patrícios cada vez que 

entrassem a sua presença deveriam se por de bruços sobre o solo, estender o quanto podiam as mãos e 

os pés e tocar com seus lábios os pés dos imperadores. Antes os magistrados não precisavam frequentar 

o Palácio constantemente como se dava agora, pois podiam tomar suas decisões de acordo com o que 

era justo e legal, de forma que permaneciam em suas sedes administrativas, e ao não ter ou ver nem uma 

notícia de transgressão, não havia necessidade de importunar o imperador. Para Procópio o excesso de 

cerimonia e adulação obrigavam os funcionários a deixarem seus postos e perderem muito de seu tempo, 

o que sem dúvida acabava por prejudicar o bom funcionamento do serviço público e por reflexo o povo. 

                                                           
5252 [...] era um hecho que casi todas las mujeres teían unas costumbres depravadas, pues pecabancontra sus maridos com 

cpmpleta liberdad, sin que esta acción les acarrease peligro  o daño alguno, peusto que cuantas eran culpables de adultério 

quedaban impunes. Acudían enseguida junto a la emperatriz y, dando la vuelta a la situación, llevaban a juicio a sus 

maridos incoando um processo com acusaciones por hechos inexistentes.  
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 Mais uma vez Procópio mostra como Teodora compartilha o poder de forma dual com o 

Justiniano, agora toda a corte devia reverencias não mais apenas ao imperador. Teodora deveria ser 

respeitada e cultuada ao lado do marido e participava das reuniões de Estado. 

 Como foi dito no começo deste artigo, o que denominamos Império Romano do Oriente, é uma 

construção da historiografia moderna, para os contemporâneos de Procópio, havia apenas o grande 

Império  que nasceu na glória dos grandes imperadores de outrora. Apesar das mudanças, da grande 

influência helênica e cristã no pensamento dos romanos da era justiniana, muitos conceitos e muitas leis 

latinas ainda se mantinham presentes no dia a dia deste povo. Como bem disse Peter Brown, “alguns 

traços do mundo Mediterrâneo mantêm-se surpreendentemente ao longo dos séculos” (BROWN, 1985, 

216), quanto às elites, a norma pela qual pautam seus atos continua a mesma. Procópio é um homem de 

seu tempo, defensor da cultura e conhecimentos gregos, originário da elite romana, portanto, percebe o 

mundo ao seu redor como tal. 

 Seja qual for à cidade, o fato primordial na sociedade romana é a convicção de que existe uma 

larga distância social, entre os notáveis “bem-nascidos” e os que são inferiores. Nosso autor em vários 

momentos da obra ressalta o seu descontentamento com aqueles que não pertencem ao mundo dos cultos 

e aristocratas, principalmente a figura de Teodora e Antonina, que através do casamento com homens 

notáveis ascendem socialmente e politicamente. “As classes superiores procuram diferenciar-se das 

inferiores através de um estilo de cultura e vida moral cuja mensagem mais vibrante é que não pode ser 

partilhado pelos outros” (BROWN, 1985, 216). 

 Outra perspectiva a ser analisada na narrativa que Procópio usa para descrever a imperatriz e 

Antonina, está no próprio fator de que ambas são mulheres. É certo que o historiador busca denegrir a 

imagem de ambas para causar uma desmoralização direta aos seus maridos, mas é perceptível o seu 

desagrado em perceber que a política de seu tempo perpassa pela influência de duas mulheres com muito 

poder. A mulher nunca ocupou em toda história romana nenhum prestígio, sempre foram figuras 

coadjuvantes, ou mesmo esquecidas no transcorrer da epopeia romana. 

 Procópio é sem dúvida o maior biógrafo do período, e é através de sua lente que o período de 

Justiniano tem despertado tanta curiosidade. Mas não se pode esquecer que ele também é um autor 
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classicista, conservador e nostálgico, e por isso é preciso realizar uma análise do período, e considerar 

as distorções que as palavras do autor podem causar, para que se possa entender a verdadeira importância 

que os escritos de nosso historiador legou para a história. 
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A CAÇA HISTORIOGRÁFICA ÀS BRUXAS: PRÁTICAS MÁGICAS, INSTITUIÇÕES E A 

JUDICIALIZAÇÃO DA BRUXARIA NO SÉCULO XIV 

 

Larissa Oliveira Gregório53 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema desenvolvido neste artigo tem como resultado o entendimento um pouco mais profundo a 

respeito do processo de criação da bruxaria e sua judicialização. Buscando, por meio da análise de 

diversas obras, chegar ao conceito específico desse fenômeno e, posteriormente, a caracterização dele 

como delito canônico. Dividido em três partes, ele permeará o significado geral de magia dentro da 

sociedade europeia ocidental no período medieval. Em seguida, caracterizará feitiçaria e bruxaria, para 

que, enfim, especifique esta última enquanto delito punível pelo braço secular. 

 

A MENTALIDADE MÁGICA NO OCIDENTE CRISTÃO 

 

Magia, bruxaria, feitiçaria e, até mesmo, a demonolatria são comumente tratadas como 

sinônimos. Porém, ao menos no que condiz ao Ocidente cristão, essas práticas mágicas são divergentes 

e, portanto, antes de tratar das características próprias de fenômenos específicos faz-se necessário 

entender o papel da magia na sociedade medieval. Deve-se deixar claro, no entanto, que “as bases do 

pensamento mágico diferem de sociedade para sociedade” (NOGUEIRA, 2004, p. 24) e, desta forma, 

antes de se falar em magia é preciso compreender que ela não é única, portanto, qualquer conceito que 

se estabeleça acerca dela valerá, em regra, apenas dentro do contexto em que esta se encontra, neste 

caso, o Ocidente cristão. 

                                                           
53 Graduanda em História pela Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT; Bolsista PIBIC/CNPQ; Integrante do 

Vivarium  - Laboratório de Estudos da Antiguidade e Medievo. 

E – mail: larigregorio94@hotmail.com 
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A Igreja, dentro deste contexto, possuí grande influência no tocante a magia. Durante a ascensão 

do Cristianismo, ela mantem-se cética em relação à eficácia das práticas mágicas. Porém, conforme nos 

informa Nogueira, após a aparente cristianização europeia ter-se findado, os clérigos tomam como 

verdadeiras essas crenças pagãs, das quais a magia é uma das vertentes, criando uma dicotomia entre o 

paganismo (o lado do mal) e o cristianismo (o lado do bem).  

Durante o século XIII, a Igreja encontra-se no auge de seu poder e, portanto, não pode mais 

tolerar as crenças não integradas e, com isso, amplia o controle acerca das práticas mágicas e a antiga 

dicotomia, na qual paganismo e cristianismo eram dois lados de um mesmo círculo, torna-se uma 

hierarquia onde as crenças cristãs se sobrepõem às pagãs. Desta forma a magia passa a ser vista como 

uma manifestação pura do mal e magos, feiticeiras e bruxas acabam reduzidos a uma mesma categoria. 

E, 

 

as teorias e construções da ortodoxia religiosa atribuíram durante séculos, ao 

mundo mágico, uma categoria herética, derivada de um pacto implícito ou 

explícito, ou no limite, de um culto ao Demônio. Apresentavam-no como uma 

antinomia da fé, da sã religiosidade, da busca de Deus: a vontade mórbida de 

desrespeitar a ordem divina numa manifestação arquetípica do orgulho 

luciferiano – no caso do mago –, ou da fraqueza da vontade de Eva – no caso da 

feiticeira e da bruxa. (NOGUEIRA, 2004, p. 65). 

 

 

Em contrapartida, essa submersão nos conhecimentos mágicos leva a uma renovação da magia 

clássica, criando padrões coerentes e sofisticados do que pode ser entendido como Alta Magia. “A base 

da alta magia é a crença no kosmos, um universo ordenado e coerente, cujos elementos se acham inter-

relacionados” (RUSSELL, 2008, p. 16), e no qual não encontramos as características demoníacas, 

diferenciando-a da dita magia negra, firmemente combatida pela ortodoxia católica. Portanto, 
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A magia natural consiste em produzir efeitos maravilhosos pela fabricação ou 

mistura de certas coisas. (...) Pela magia matemática, ou seja, pela aplicação dos 

princípios da geometria e da aritmética, fabricam-se objetos maravilhosos. (...) 

Nada de reprovável no exercício destes dois tipos de magia. Mas deles nasce um 

terceiro outro tipo: a bruxaria (venefica) ou magia maléfica, que se utiliza 

fartamente de encantações e invocações de espíritos impuros. (Penã apud 

Eymerich, 1993, p. 133). 

 

Desta forma, a magia medieval não pode ser reduzida ao pacto demoníaco no qual o indivíduo 

coloca-se a disposição do Diabo, enquanto seu servo, uma vez que, essa é apenas uma das vertentes. 

Contudo, ela pode ser vista como uma resposta à necessidade coletiva – seja por um bode expiatório, 

seja pela busca de conhecimentos além do âmbito religioso –, buscando transformar – por meio de seu 

agente – o caos existente em algo compreensível para os demais membros da sociedade. Sendo, portanto, 

um fenômeno de ação de vontade no qual estão inseridas, como parte e não todo do processo, a feitiçaria 

e a bruxaria. 

 

ASSOCIAÇÃO DEMONÍACA: DIFERENÇAS ENTRE FEITIÇARIA E BRUXARIA 

 

Vertentes da magia, comumente confundidas entre si, a feitiçaria e a bruxaria são distintas, apesar 

de intimamente relacionadas, uma vez que, acredita-se ter sido a segunda derivada da primeira. A 

feitiçaria, presente em quase todas as sociedades do mundo, remete a ideia de “fazer algo”54 e, em sua 

forma mais simples “consiste no desempenho mecânico de uma ação física a fim de produzir uma outra” 

(RUSSELL, 2008, p. 22), enquanto a mais complexa busca auxílio com os espíritos. No que diz respeito 

ao Ocidente medieval, esta é uma prática basicamente urbana, apesar de ter início nas áreas rurais, de 

busca individual e que requeria um determinado grau de conhecimento mágico. 

                                                           
54 De acordo com Nogueira, alguns autores relacionam o termo feitiçaria ao latim fatum (destino). 
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A origem da feitiçaria europeia “parece estar ligada à magia amatória ou erótica, desenvolvida 

na Grécia, ou, melhor dizendo, às operações mágicas vinculadas aos desejos e paixões amorosas” 

(NOGUEIRA, 2004, p. 42). Desta forma, a feitiçaria encontra-se relacionada ao desejo e, durante a Idade 

Média, acaba por ser relegada ao domínio do Mal. Porém, ela também serve como terapeuta para os 

males da população, sejam eles físicos ou sociais, uma vez que, possuidoras de conhecimentos milenares, 

as feiticeiras detêm a capacidade de curar ou amenizar doenças. Desta forma, “as feiticeiras possuíam 

um monopólio dos poderes de cura – os duplos poderes de curar e ferir – em virtude da desconfiança 

medieval com respeito à medicina.” (NOGUEIRA, 2004, p. 46). A bruxaria55, por outro lado, surge 

como um fenômeno rural e de caráter coletivo56, marcado pela passividade, pois é a opinião pública que 

acaba por ser a responsável pela comprovação de sua existência. 

São diversas as teorias acerca da criação do estereótipo de bruxa. Dentre elas, nós podemos 

destacar a da Dra. Margaret Murray, denominada por Russell como tradição folclórica, que afirma a 

continuidade de um culto pré-cristão, bem desenvolvido e organizado no qual era cultuado um deus 

pagão da fertilidade – Dianus –, que os cristãos acreditavam ser o “Diabo”. Para Murray o Culto 

Diânico57 sobreviveu durante toda a Idade Média e foi duramente combatido pela Igreja, sob o estigma 

de “bruxaria”. Porém, tal teoria é insustentável, pois, apesar de diversas práticas pagãs terem 

sobrevivido, e muitos dos cultos pagãos terem influenciado o pensamento mágico, é pouco provável que 

uma religião pagã, bem organizada e com cultos bem delimitados, tenha se mantido desde a Antiguidade 

e durante todo o período medieval sem nenhuma influência cristã.  

Outra vertente acredita ser a bruxaria uma forma de sobrevivência da religião da Mãe. Para essa 

teoria, a Grande Deusa – cultuada durante o Paleolítico – não fora de todo substituída pelos deuses 

homens e seu culto não fora de todo esquecido. Sendo assim, desde que os homens perceberam seu papel 

na procriação e passaram a pregar uma superioridade com relação à fêmea, substituindo o culto à Mãe, 

este busca diversas formas de sobrevivência. Desta forma, quando a bruxa surge, ela em realidade, 

                                                           
55 Refere-se à bruxaria diabólica, não ao neopaganismo também denominado de bruxaria moderna. 
56 Acreditava-se que as bruxas se reuniam em Sabás, inicialmente chamados de sinagogas (uma clara alusão ao judaísmo), 

no qual elas celebravam e cultuavam ao demônio por meio de sacrifícios e orgias. 
57 Culto a deusa Diana e, neste caso, forma com que Murray denominou o culto ao qual ela atribuí as características de 

Bruxaria. 
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estaria assumindo o papel da antiga Deusa pagã que, juntamente de Maria formariam a relação 

Mãe/Prostituta sagrada58 que caracterizava a Grande Deusa, nos tempos antigos. Portanto, a bruxaria, de 

acordo com essa visão, seria um apelo da sociedade que, apesar de aparentemente cristianizada, não 

conseguia se dissociar do culto à Mãe e, para impedir o retorno deste, a Igreja associa as bruxas ao lado 

“pecador” da Grande Deusa. Desta forma crê-se que,  

 

Os homens projetaram nas mulheres o que não podiam ou não queriam 

identificar em si próprios, carregaram-nas com suas culpas e pecados, seus 

desejos libidinosos, os que classificavam como aceitáveis e normais e os que via 

como perversos e animalescos. Transformaram-nas em bodes expiatórios, 

depositárias de toda a sujeira da humanidade e do mundo, afastaram-nas do 

convívio social, queimaram-na como vítimas sacrificiais de seus medos, para 

purificar as próprias almas, as mãos, os corpos, os sexos... (BARROS, 2004, p. 

351). 

 

Acreditamos que a definição de bruxaria está muito mais relacionada ao momento histórico 

vivenciado pela Europa cristã de meados do século XIV ao século XVII que a luta pela manutenção da 

antiga religião da Mãe. Porém, é perceptível o maior número de mulheres que os de homens no tocante 

às práticas de bruxaria. Tal feito porque os “escolásticos firmaram a tradição que associa a prática de 

bruxaria a uma tarefa predominantemente feminina.” (RUSSELL, 2008, p. 73), fazendo assim com que 

a atenção se deslocasse do mágico masculino para a punição da figura feminina. 

                                                           
58 Conforme explica Maria Nazareth Barros, em sua obra “As Deusas, as Bruxas e a Igreja”, a relação da Deusa enquanto 

Mãe está ligada diretamente à Terra e sua relação com o ciclo da vida – concepção, nascimento e morte. Já a prostituição 

sagrada era uma forma de ritual onde, por meio do sacrifício da virgindade, as jovens púberes esperavam que um estranho 

oferecesse dinheiro em troca de sua virgindade ao qual elas aceitavam, independente do valor, sacrificando-se assim para 

a Deusa e, tornando-se, religiosamente virgens e estabelecendo sua ligação com Eros. Esse ritual era a reprodução do 

hieròs-gámos, no qual a Grande Deusa encarnava o cosmo e o homem e por meio da partenogênese, ela se tornava 

responsável pelo renascimento do homem e regeneração do cosmo. Desta forma, a Grande Deusa era associada à Mãe e 

à Prostituta Sagrada. 
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De acordo com Russell, no princípio a feitiçaria europeia era semelhante a qualquer outra e fora, 

em grande medida, graças ao pensamento cristão agindo sobre a sociedade e religião pagãs que ela se 

modificou, de maneira que, por um longo período a teologia cristã mudou gradualmente a feitiçaria e já 

no século XIII pode-se perceber a aproximação das feiticeiras ao diabo.  

Para ele, “as raízes da bruxaria histórica europeia residem, em parte, no pensamento greco-

romano e hebraico, e em parte na feitiçaria, nas tradições populares e na religião da Europa setentrional.” 

(RUSSELL, 2008, p. 50), portanto a bruxa, no imaginário popular, normalmente: 

 

representa uma força natural elementar detentora de enormes e inesperados 

poderes contra os quais uma pessoa normal é incapaz de se preparar ou defender, 

uma força não necessariamente maléfica, mas tão alheia e remota ao mundo dos 

homens que constitui uma ameaça à ordem social, ética e até física do cosmo. 

Essa maneira de retratar a bruxa é muito antiga e até mesmo arquetípica. Essa 

bruxa não é uma simples feiticeira, nem uma demonólatra, nem uma pagã. É 

uma presença hostil oriunda de outro mundo. (RUSSELL, 2008, p.54). 

 

Somando-se esses elementos à ideia de pacto demoníaco59 temos, enfim as características da 

bruxaria história.  A bruxa, devido sua associação direta com o demônio, torna-se perigosa, não, 

simplesmente, pelos atos maléficos dos quais é acusada e sim pelo seu caráter herético. Aliás, ela é pior 

do que as heresias: a bruxaria representa a própria inversão da ordem social. Pois, enquanto a feitiçaria 

vem de uma cultura pagã antiga e as heresias, em geral, são caracterizadas por interpretações divergentes 

da palavra de Cristo, as bruxas retiram Deus do local de adoração e colocam o Diabo devendo, portanto, 

independente de seus atos, serem punidas, pois, antes de tudo, elas negaram a Deus e tornaram-se 

verdadeiramente servas de Satã. 

 

                                                           
59 Pacto demoníaco é o acordo no qual o pretenso seguidor de Satã se compromete a servi-lo e recebe a sua marca, 

normalmente celebrado durante o Sabá. 
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AS SERVAS DE SATÃ: TRANSFORMAÇÃO DA BRUXARIA EM DELITO CANÔNICO 

 

“A maioria de nós, mesmo que não percebamos, nos definimos por 

oposição a algo ou a alguém, muito mais do que a favor de algo ou 

de alguém. É mais fácil reagir que agir, por assim dizer. Nada 

estimula tanto a fé e o zelo do dogma como um bom antagonista. (...) 

É difícil odiar uma ideia. (...) É muito mais fácil odiar alguém cujo 

rosto é reconhecível e a quem podemos culpar por tudo aquilo que 

nos incomoda. Não precisa ser um personagem individual. (...) 

Projetaremos nele tudo o que somos incapazes de reconhecer em nós 

mesmos e que demonizamos de acordo com nossos interesses 

particulares.”.  

Carlos Ruiz Zafón - O Jogo do Anjo 

 

 

A Alta Idade Média possuía um maior nível de tolerância com relação à feitiçaria. Nesse período 

foram registrados diversos casos de mulheres que acreditavam ser bruxas, porém, para os clérigos, eram 

frutos da imaginação feminina e aqueles que acreditassem na realidade de tais alegações seriam 

considerados seres de pouca fé. Conforme percebemos em documentos como o Canon Episcopi (900), 

que acabaram por ajudar a retardar o surto de “Caça as Bruxas60”.  

Porém, apesar de não acreditar na existência física da feiticeira, foi graças à influência da teologia 

no direito civil que, no decorrer dos séculos VIII e IX, as feiticeiras foram legalmente associadas ao 

demônio e, devido a isso, “todas as sobrevivências da crença, do culto e da prática pagãos foram 

condenadas como demoníacas e gradualmente suprimidas pela teologia e pelo direito cristãos” 

(RUSSELL, 2008, p. 59). Graças à lei, o paganismo e a demonolatria foram definitivamente associados 

                                                           
60 Caça as Bruxas é o nome dado ao período que abrange dos séculos XV ao XVII, no qual a Europa Ocidental encontrava-

se em um surto de perseguição e condenação das ditas “bruxas”. Seu auge ocorreu entre 1560 e 1660, período de constante 

tensão entre católicos e protestantes.  
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um ao outro. Porém, foi o século XIV, o século da peste negra, que “cria um clima mental extremamente 

propício, que possibilitou a criação da bruxa, ao final do século seguinte” (NOGUEIRA, 2004, p.157).  

Desta forma,  

 

A conexão entre as práticas mágicas e a heresia, incluindo o culto ao Demônio, 

começa a tomar forma a partir do século XIV, dentro do processo iniciado pela 

Igreja de ocupar todo o espaço geográfico da cristandade, com a ortodoxia 

católica ameaçada por inúmeras heresias. (NOGUEIRA, 2004, p. 245). 

 

Mas, é preciso salientar que a bruxaria do século XIV é, muito mais, uma forma de eliminar 

adversários políticos que a seita demoníaca, destinada a impedir a conclusão da obra de Cristo, que ela 

se tornaria no século XV. E, apesar de nos anos 1300 já se encontrarem reunidos todos os elementos 

característicos da bruxaria, é em meados do século XV que o medo das bruxas se estabelece em toda a 

Europa e torna-se uma verdadeira obsessão.  

Associada ao crescimento do medo, a lei, a partir do século XII, tornou-se mais severa no trato 

às heresias, e já no século seguinte passou a ser comum a condenação à morte. O endurecimento da lei 

foi, no entanto, um incentivo à perseguição, pois, 

 

A identificação da feitiçaria com a bruxaria convertera-se em uma comodidade 

burocrática e legal. (...) Os inquisidores estavam instruídos sobre o que procurar, 

e por meio de interrogatórios, ameaças e tortura eram geralmente capazes de 

descobrir bruxaria onde quer que existisse, e onde quer que não. Cada 

condenação cristalizava a imagem da bruxa mais concretamente na consciência 

popular e estabelecia mais um precedente para as gerações de futuros 

inquisidores. O palco agora estava totalmente montado para a inauguração da 

grande caça às bruxas. (RUSSELL, 2008, p. 77). 
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Desse modo, a instalação dos tribunais e a divulgação dos delitos mágicos, ao 

invés de reprimir a bruxaria, contribuíram de um modo decisivo para a 

progressão e disseminação das crenças, possibilitando que os testemunhos 

dessem livre vazão a juízes ávidos de encontrar os responsáveis pelos males de 

que padecia a cristandade. (NOGUEIRA, 2004, p. 135). 

 

A bruxaria, na sociedade europeia no fim da Idade Média e início da Idade Moderna possuía uma 

dupla finalidade, ela servia para acalmar a consciência coletiva e responder aos anseios do inconsciente 

no que condiz à necessidade de encontrar um culpado para os infortúnios da vida cotidiana.  

 

Para muitos esta é a função primordial da caça às bruxas, a purgação das culpas 

coletivas pela expulsão do Mal. Ao sacrificar-se alguns dos seus membros, a 

comunidade procura ‘purificar-se’ e, assim, manter a sua integridade e a sua 

sobrevivência. (NOGUEIRA, 2004, p. 137). 

 

Em uma sociedade, como é o caso da civilização europeia dos séculos XIV ao XVII, “tudo pode 

tornar-se sinal de uma intervenção satânica para quem vive neste temor cotidiano” (MANDROU, 1979, 

p. 81). Nesse período a Europa convivia com a presença da peste negra, guerras, crises de 

abastecimentos, perda das colheitas. Diante desse quadro de histeria geral, 

 

Os tribunais eclesiásticos preenchem junto ao imaginário a função de, como 

organismos de poder, tranquilizar as angústias maciças, aumentando a coesão do 

grupo e canalizando, por propaganda sistemática, acompanhada pelo uso de uma 

brutal manifestação de força, o ódio coletivo para uma atacante simbólico ao 

qual se atribui uma iminente desintegração social. (NOGUEIRA, 2004, p. 141). 
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A segunda finalidade era, como as heresias, determinar os limites do cristianismo e, assim, 

uniformizar a sociedade cristã perante seus diversos inimigos governados por Satã. Dessa forma, 

estamos diante da relação “de dois fenômenos interligados e dependentes entre si: um mito orientador 

(bruxaria) e uma instituição social poderosa (Igreja);” (NOGUEIRA, 2004, p. 144). 

 

Sem nenhum equívoco, a jurisprudência acrescenta pois a sua autoridade à da 

Escritura: as leis divinas e humanas implicam a repressão mais severa contra todos 

aqueles que fazem pactos diabólicos, renegando seu Deus e colaborando na 

perdição dos homens. (MANDROU, 1979, p. 78). 

 

Assim sendo, a condenação da bruxaria e sua perseguição brutal encontra justificativa na 

gravidade que esse delito representa para a coletividade. Portanto, sua repressão, mesmo que atingindo 

alguns inocentes, era justificada, pois, ao julgar e condenar a Inquisição estava limpando a sociedade do 

“mal” representado pelas bruxas e, dessa forma, prestando um serviço público ao colaborar para a 

salvação coletiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos perceber que a mentalidade mágica esteve sempre presente na sociedade, porém a 

caracterização da magia enquanto maligna e intimamente relacionada deve-se ao cristianismo. Aliás,  

 

O demônio é a personagem determinante no processo de cristianização. O 

antagonismo entre o Bem e o Mal, estabelecido pelos primeiros padres da Igreja, 

acentuou-se com a necessidade de doutrinação, os processos pedagógicos 

mostrando uma ênfase muito maior nos perigos do Mal que nas excelências do 

Bem. (NOGUEIRA, 2004, p. 239) 
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A relação entre o Bem e o Mal, caracterizado durante os séculos XIV ao XVII pelas práticas 

mágicas, era uma dinâmica necessária para o equilíbrio social. Pois permitia que o imaginário se tornasse 

palpável, criando uma dicotomia onde o Mal, com todos os seus horrores, era perseguido, punido e 

extirpado pelo Bem. 

Essa estrutura de temor, no qual Satã torna-se o protagonista, favoreceu o aparecimento da 

bruxaria e permitiu que fosse nela projetada todos os malefícios dos quais a sociedade era vítima, dessa 

forma, 

 

A fase obscura, diabólica e “supersticiosa”, representa apenas o que a sociedade 

rejeita (...), a bruxa é sempre testemunho de uma “inquietação” ou de um pânico 

existencial, que escapa aos aparelhos institucionais, onde se dominou o estranho 

no seu aparecer. Por isso representa uma ameaça. É perseguida na experiência 

da ameaça. É perseguida no duplo sentido: odiada e respeitada (Buzzi apud 

Nogueira, 2004, p. 251). 

 

Ao criminalizá-la, a Igreja passou a controlar as formas de punição e tornou-se a heroína social 

ao vingar-se daqueles que, devido a corrupção da alma estavam associados ao diabo, ameaçavam a 

ordem social e os planos de Salvação pregados por Cristo, mas ela também auxiliou na continuidade das 

perseguições às bruxas.  

Portanto, não se pode falar em bruxaria histórica sem tratar do cristianismo, pois, devido a sua 

participação efetiva em todos os eventos que definem esse fenômeno – desde o seu surgimento até o fim 

da caça as bruxas –, a fé cristã esteve diretamente relacionada. Através do temor ao diabo, a busca por 

culpados pelos infortúnios, a demonização das práticas mágicas e o imaginário coletivo, as bruxas 

surgem como o maior inimigo de Deus e verdadeiras servas de Satã e, portanto, os filhos do Senhor 

estão mais do que ávidos em culpá-las por qualquer malefício e é missão da Igreja Católica – verdadeira 

representante de Cristo na Terra –, por meio da Santa Inquisição, combater esses seres diabólicos. 
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UMA INTERPRETAÇÃO DELEUZIANA DO AMOR CORTÊS 

 

Ligia Cristina Carvalho61 

 

O diálogo entre historiadores e filósofos é marcado por estranhamentos de ambos os lados, 

dificultando uma cooperação enriquecedora. Como coloca Cardoso Jr (2003, p.11): “As tentativas de 

estabelecer relações entre filosofia e história têm originado os mais diversos posicionamentos. Por vários 

motivos, oscila-se desde a negativa absoluta quanto à possibilidade de cooperação entre ambas até 

exortações vagas que exaltam a sua união”. Nesse sentido, vale salientar que o trabalho de Deleuze 

possui aspectos da história e algumas incursões às questões referentes à historiografia. E, na busca de 

construir uma ponte, propomos neste trabalho fazer uma análise do amor cortês por meio de um viés 

deleuziano62. 

O amor cortês é uma temática que caracterizou a literatura/cultura cavaleiresca, e teve como 

centro de formação, enriquecimento e, principalmente, difusão a corte, na qual foi forjada, no decorrer 

do século XI e XII, a “cortesia”. Uma das características mais marcantes do amor cortês está no fato 

deste apresentar uma faceta antimatrimonial. No Tratado do Amor Cortês - obra  que codifica a 

ideologia amorosa presente nas cortes e fornece preceitos de uma moral sexual, terminada por volta do 

ano de 1186 - , André Capelão exclui o amor do contexto do casamento apoiando-se na sentença 

proferida pela condessa Maria de Champagne, respaldada no parecer de numerosas damas: 

 

[...] dizemos e afirmamos como plenamente estabelecido que o amor não pode estender seus 

domínios entre cônjuges. Porque os amantes concedem-se tudo mutuamente a título gratuito, sem 

serem impelidos por obrigação alguma. Os esposos, ao contrário, são obrigados por dever a 

                                                           
61 Mestre em História - Doutoranda - Programa de Pós-graduação em História - Faculdade de Ciências e Letras - UNESP 

- Univ. Estadual Paulista, Campus de Assis. Bolsista Capes. E-mail: licris2002@gmail.com 
62 Esse texto é fruto das aulas ministradas, em 2013, pelo professor Hélio Rebello Cardoso Jr na disciplina Teoria e 

Método do programa de Pós-Graduação da UNESP/Assis (doutorado); sendo o título específico do Curso a “História no 

pensamento de Deleuze e Guattari”. Suas colocações acerca de Deleuze/Guattari e a História proporcionaram uma análise 

complementar às considerações acerca da temática do amor cortês presente na dissertação “O amor cortês e os Lais de 

Maria de França: um olhar historiográfico”, defendida na ocasião do mestrado em 2009. 
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obedecer às vontades recíprocas e não podem de modo algum recusar-se um ao outro. (ANDRÉ 

CAPELÃO, 2000, p.137) 

 

Na sociedade medieval, existia uma grande pressão familiar no que diz respeito ao casamento, 

considerado “uma instituição, um sistema jurídico que liga, aliena, obriga enfim a que seja assegurada a 

reprodução da sociedade nas suas estruturas, especialmente na estabilidade dos poderes e das fortunas” 

(DUBY, 1989, p.37) já que, para além da união de duas pessoas, o matrimônio ocasionava a união de 

duas células sociais, remodelando, assim, as parentelas. Dito isto, percebemos que o casamento era 

socialmente condicionado pelos interesses políticos e econômicos da família ou da linhagem, sendo 

assim, só ocorria depois de longas negociações, nas quais participavam os membros de ambas as 

famílias, representados pelo pai ou pelo tutor masculino, algumas vezes o próprio interessado exprimia-

se, contudo a opinião das mulheres não era levada em conta por ser considerado um assunto de homens, 

assim como as guerras. 

A Igreja também não deixa de intervir nesta questão. Para disciplinar a sexualidade e controlar 

os impulsos sexuais dos homens e das mulheres, para uni-los de forma a constituírem uma família 

segundo os mandamentos cristãos, a Igreja difunde a prática do casamento que, no século XII, torna-se 

um dos sete sacramentos, tendo que ser indissolúvel, exogâmico e monogâmico. A Igreja não via o amor 

nem como causa do casamento nem como justificativa para seu rompimento. Porém, preocupada com a 

indissolubilidade das uniões, procurou implantar na alta aristocracia a ideia de que o vínculo conjugal 

deveria ocorrer por consentimento mútuo dos noivos. 

Entretanto a sociedade aristocrática considerava-o um negócio de extrema importância para 

deixar a decisão nas mãos dos interessados. Logo, fica evidente que a pressão social era demasiadamente 

grande para que os jovens, principalmente as mulheres, aceitassem aquele que lhe havia sido escolhido.  

Durante as conversações, portanto, não era levado em conta qualquer sentimento de afinidade 

entre os pretendentes que, muitas vezes, nem se conheciam. O que podemos dizer do amor? Assim como 

para os moralistas da Igreja ao afirmarem que o amor apaixonado tudo perturba, para a sociedade 
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aristocrática este sentimento concretizava o temor que a instabilidade emocional causava à organização 

sócio-parental. 

Diante do exposto, o casamento aparece como uma peça sobrecodificada no contexto de uma 

máquina despótica imperial63. De acordo com Deleuze, entenda-se também Guattari, na sociedade 

feudal, por mais que a figura do “Estado” esteja ausente, ainda encontramos o déspota, fato que a insere 

na máquina despótica imperial que organiza a multiplicidade de códigos, própria da máquina primitiva, 

exercendo uma sobrecodificação. 

Ora, em um primeiro momento, o amor cortês aparece então como um evento histórico cultural 

que desafia essa sobrecodificação, que ocasiona a desordem das relações na máquina despótica, fazendo 

emergir a máquina desejante ao promover a escolha entre os amantes e a vivência desse sentimento fora 

dos laços conjugais sacramentados, sendo esta a dinâmica pulsional do período. 

A pulsão do desejo marca os romances cavaleirescos, nos quais podemos verificar a exaltação e, 

especialmente, a contenção do desejo, posto que este ocorre, a princípio, fora das relações conjugais e 

ameaçam as relações feudo-vassalicas tão priorizadas na sociedade feudal.  Mas como pensar essa 

questão do desejo? Marx, Freud e, por fim, Deleuze e Guatarri nos oferecem caminhos. 

Em A ideologia alemã (2007), ensaio que escreveu em parceria com Engels, Marx concebe que 

o homem torna-se um ser histórico à medida que se afasta da natureza por meio da junção de sua força 

de trabalho e dos meios de produção que engendram as forças produtivas. E o que o homem produz 

nesse processo permite a satisfação de suas necessidades, tendo um investimento de desejo, em outras 

palavras, aquilo que se produz tem uma carga de desejo, posto que Marx não distingue necessidade e 

desejo. Para Deleuze e Guatarri, o desejo não é uma espécie de consequência das relações sociais, posto 

                                                           
63 Deleuze e Guatarri concebem a existência de três tipos de temporalidade ou, em outras palavras, de máquinas sociais: 

1) a máquina territorial primitiva, 2) a máquina despótica imperial e 3) a máquina axiomática capitalista. O limite dessas 

máquinas são os códigos. A máquina primitiva é regida por códigos, e esses códigos são deslocáveis. A máquina despótica 

organiza esses códigos, exercendo uma sobrecodificação, ou seja, um código chamado de significação se sobrepõe e, por 

sua vez, a máquina capitalista exerce uma descodifcação. 

Diferente das divisões marxistas do modo de produção, Deleuze concebe que as máquinas não são três momentos 

históricos sucessivos, posto que elas coexistem, ainda que alguma prevaleça em certo momento. E, em Mil Platôs (1995), 

Deleuze e Guatarri priorizam a não-sucessão e simultaneidade dessas máquinas sociais. Ver Apêndice. 
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que ele se insere no interior dessas relações. O desejo não chega a posteriori, ele está nas relações 

materiais. 

Enquanto Marx concebe a vida desejante como uma interiorização das forças sociais, Freud, pelo 

contrário, defende que a cultura é uma projeção das forças pulsionais, dos instintos e, em sua obra A 

interpretação dos sonhos (2001), afirma que “Desejar é o âmago de nosso ser”.  

Se para Marx a insatisfação é gerada pela divisão desigual do produto social, para Freud (2013) 

a insatisfação encontra-se na inibição de nossos instintos, de nossas forças pulsionais no interior das 

relações sociais. Devido às necessidades de sobrevivência, o homem precisa se ligar a outros homens e 

desviar a satisfação imediata para o trabalho. Nesse contexto, toda a vida coletiva, todo trabalho, implica 

em prejuízo ao indivíduo, gerando insatisfação, frustação e dor, por não ter o prazer imediato. Dito isto, 

para Freud, a criação da cultura, do destino histórico, está baseada em um sacrifício pulsional do 

indivíduo, gerando uma insatisfação com a própria cultura. Essa dinâmica pulsional dirige nosso 

inconsciente e, neste ponto, encontra-se o complexo de Édipo, ou seja, a proibição dos instintos, dos 

impulsos sexuais da criança em relação à mãe, o primeiro objeto de amor. 

Na obra O Anti-Édipo (1976), Deleuze e Guatarri discordam de Freud ao afirmarem que para 

cada período histórico existe uma dinâmica pulsional. Os autores procuram mostrar que a visão histórica 

de Freud, colocada por meio do conceito de inconsciente, é insuficiente, pois a organização edipiana da 

família tem uma vigência histórica, já que o complexo de Édipo é característico da família nuclear 

burguesa, no capitalismo, assim, ainda que Édipo seja “universal”, pois a interdição do incesto existe em 

quase todas as sociedades, o que Deleuze e Guatarri criticam é fato de que Freud promove à forma 

universal a forma histórica que Édipo assume na família burguesa. A dupla também salienta que os 

marxistas estão se enganando ao não ver o aspecto histórico do inconsciente. 

A tese central do O Anti-Édipo é que o inconsciente, histórico/social, é a própria produção da 

realidade; e a produção da realidade é um campo de fluxos que atravessa a produção desejante e a 

produção social, e essas produções fazem parte de um único campo de fluxos, assim Deleuze e Guatarri 

não separam desejo e sociedade. A organização da produção desejante faz com que surja uma produção 

social, e nisso o conceito central é o da máquina desejante, ou seja, o desejo funciona como máquina e, 
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como tal, produz. Percebemos aqui que os autores, ao colocarem que o desejo é produção, discordam da 

concepção platônica do desejo como falta de algo, tal como lemos em O Banquete, no qual Diotima 

afirma que Eros representa o desejo de possuir aquilo que não se tem: “o que não tem, o que não é, o 

que lhe falta, eis os objetos do amor e do desejo” (Platão, 1986, p.71). O desejo na condição de ser 

produtivo, e não carência, investe no campo social, produz a realidade. Se o desejo é o que produz, o 

social, por sua vez, é o que regula por meio dos processos de codificação, sobrecodificação e 

axiomatização. E o limite entre a produção social e a produção desejante forma a história, sendo um 

limite imanente, isto é, que se desloca juntamente com a história.  

Essas máquinas desejantes lidam diretamente com o fluxo do devir, e são chamadas máquinas 

moleculares. Em contrapartida, por meio de um “agregado de moléculas”, temos as máquinas molares, 

que se dividem em três tipos: técnicas, orgânicas e sociais; as máquinas sociais, como um sistema 

econômico-político de produção, são basicamente as instituições; sendo o Estado a grande máquina 

social. Essas máquinas sociais se modificam historicamente e Foucault as chama de dispositivos. Para 

este autor, esses dispositivos são um tanto quanto sufocantes, porém, eles próprios produzem 

resistências. 

Para Foucault, a resistência é reativa e depende das relações de poder-disciplina. Deleuze coloca 

que essas resistências não são puramente reativas, são linhas de fuga, aquilo que escapa das máquinas 

sociais, independente de serem democráticas ou autoritárias. Conforme Cardoso Jr (2001, p.145),  

 

Para Deleuze, por seu turno, as diferenças traçam linhas de fuga no campo social, como dizíamos 

um pouco acima, e, portanto, ‘fogem’ dos poderes e saberes de um determinado dispositivo, isto 

é, elas se esquivam de certo modo das relações de força, ultrapassando inclusive as contra-

estratégias de resistência às práticas de poder estabelecidas. 

 

Assim, o amor cortês apresenta-se como uma linha de fratura e insere-se na máquina desejante, 

se contrapondo às máquinas sociais, em especial, à máquina despótica imperial. Porém, essa mesma 

linha de fuga sofre um processo de codificação, pois esse amor cortês não era de todo livre, mas 
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altamente ritualizado, condicionado por um modelo, simples por sinal que, apesar das numerosas 

modulações, delimita as condutas e os dizeres dos amantes. Os personagens, no geral, não formam um 

elenco muito variado. No centro da cena encontramos um homem, geralmente um jovem cavaleiro 

celibatário, que deseja uma dama, termo este que, derivado da palavra latina domina, coloca a mulher 

numa posição dominante e define sua situação social de mulher casada. Assim, eventualmente, aparece 

um terceiro personagem, o marido da dama. Nota-se que o núcleo da história é formado por um triângulo 

amoroso: o senhor, a dama e o cavaleiro, tal como o rei Marc, Tristão e Isolda, ou o rei Artur, Lancelot 

e Guinevère. Esse marido, principalmente quando ocupa a posição de rei, possui um papel simbólico 

dentro da narrativa ao estar ligado à dama pelo casamento: “representa o mundo da ordem contra o qual 

se insurge a primazia dos sentimentos proposta pelo Amor Cortês” (BARROS, 2002, p.16). Dessa forma, 

poderíamos considerar que, enquanto o marido representa a máquina social, o amante, por sua vez, 

simboliza a máquina desejante. 

O amante, para ser notado e admirado pela dama, deve mostra-se leal, cortês e exemplar nos 

torneios e combates. Além disto, há uma “feudalização” do amor: o jovem deve dedicar-se ao serviço 

amoroso da dama como o vassalo a seu senhor. O juramento do amante assentava-se sobre o modelo da 

dedicação vassálica, principalmente, quando este encontrava-se numa situação social inferior à da dama. 

Colocando-se ao seu serviço, o jovem sujeita-se a seus caprichos, realiza as provas que lhes forem 

propostas para mostrar-se valente. A vassalagem respeitosa e um tanto quanto servil que o cavaleiro 

oferece à Dama estão presentes nas canções daquele considerado o primeiro trovador, Guilherme IX 

(apud BARROS, 2002, p.32): “entrego-me a ela a ponto de deixar que me inscreva no rol dos seus 

criados. E não me tenhais por ébrio se amo a minha boa senhora, pois sem ela não posso viver, tal o 

domínio que sobre mim exerce a esperança do seu amor”. 

A maior prova do cavaleiro está na espera, na dominação do seu desejo64, tal como nos apresenta 

Maria de França (2001) no lai de “Yonec”, no qual o cavaleiro é posto a prova ao deitar-se ao lado da 

dama sem, no entanto, tocá-la. Diante disto, a postura cavaleiresca é de grande paciência e de grande 

                                                           
64 Foi considerável os esforços da Igreja em transferir a atenção do amor carnal ao amor místico, tal fato fez com que, no 

século XII, alguns poemas deslocassem para o misticismo o objetivo carnal presente na atitude amorosa. Esta modificação 

tanto quanto religiosa e abstrata, segundo Duby, culminou cerca de 1300 no dolce stil nuovo. (DUBY, 1979, p.253.) 
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resignação do homem, que asfixia sua própria vontade em favor da mulher que, em compensação, iria 

transformá-lo e enobrecê-lo, torná-lo mais escrupuloso, mais sensível. Logo, através desta relação 

amorosa, o homem aprimora seu espírito posto que, diante do desejo extremo, deve exercitar a virtude 

da mesura. Neste ponto, encontramos uma das dubiedades do amor cortês que “apresenta-se 

simultaneamente como um extravasamento dos sentidos e como um sistema educativo para a contenção 

dos sentidos” (BARROS, 2002, p.18). Justamente esse processo educativo ilustra a sobrecodificação da 

temática do amor cortês pela monarquia nascente, inserindo-o na máquina despótica.  

Se o amor cortês, no seu início, representa um fluxo desejante, logo passa a inserir-se no fluxo 

social por um processo de codificação e sobrecodificação, exercendo uma função social. Em outras 

palavras, por meio de um processo que desacelera os fluxos desejante, a codificação da temática do amor 

cortês o introduz na máquina primitiva, e ao ser apropriado pelo déspota, no caso os senhores feudais e, 

em especial, os reis, esses códigos são organizados, posto que a máquina despótica exerce uma 

sobrecodificação. 

No seio da cavalaria, havia o grupo numeroso dos juvenis, ou seja, de cavaleiros já investidos, 

porém solteiros. A juventude na Idade Média era mais uma questão de estado civil do que de faixa etária 

e, segundo Georges Duby (1989, p.71), esses indivíduos eram considerados a “flor” da cavalaria e 

formavam o público preferido dos escritores da literatura cortês. 

Esses rapazes, que eram mandados para a corte pelos chefes das famílias para que pudessem 

realizar sua formação guerreira, quando não encontravam meios de se estabelecerem, continuam em 

volta do senhor, formando um grupo de celibatários, cuja turbulência devia ser contida. Um dos 

instrumentos de dominação e controle dessa juventude turbulenta que perambulava pela corte era a 

literatura cortês, por isso os senhores procuravam manter em suas cortes os mais talentosos escritores. 

E neste contexto ocorre o processo de sobrecodificação da temática do amor cortês que passa e 

exercer uma função pedagógica. Semelhante aos torneio, os jogos de amor cortês canalizavam a 

agressividade e a sexualidade masculina, atiçando entre os jovens uma disputa pelos favores da mulher 

amada. Nesta emulação, somente aqueles que, por meio de uma superação de si mesmo, controlassem 

seu desejo e se comportassem segundo as regras de cortesia, se destacariam. Através dos códigos do 
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ideário cortês, os jovens passam por uma formação progressiva que conduz ao seu enobrecimento, à sua 

perfeição na virtude. 

Das virtudes dos amantes, a mesura tem um papel central. Por ser a princípio uma relação 

clandestina, o amor cortês exige que os enamorados comportem-se com temperança, que saibam esperar 

o momento oportuno de se declararem e, se possível, de se encontrarem. Enquanto isto, o verdadeiro 

amante, dominando seu desejo, deve se manter casto à espera da amada. Neste sentido, o amor cortês, 

para além de enobrecer e educar, servia para reger a sexualidade. 

É difícil sabermos a dimensão da influência literária no comportamento do homem medieval. 

Georges Duby (1989; 1990) lança a hipótese de que a temática do amor cortês tinha uma utilidade social 

e, mais precisamente, política. Favorecidos pelo mecenato principesco e procurando corresponder as 

suas expectativas, os escritos pelos quais apreendemos as regras do amor cortês foram compostos nas 

cortes, em especial, na corte do rei da Inglaterra, Henrique Plantagenta (1133-1189). Assim, lugar de 

regulamentação, controle e formação cavaleiresca, a corte tinha uma função pedagógica para a qual a 

literatura constituía um importante instrumento.  

Além disso, durante o século XII, as monarquias estavam se reconstruindo, desprendendo-se do 

novelo feudal. Logo, havia a necessidade de reforçar o domínio da autoridade soberana principalmente 

sobre a cavalaria, categoria social que poderia ajudar na reconstituição monárquica, mas que mostrava-

se a menos dócil e a mais turbulenta. A solução foi enquadra-la nos jogos do amor cortês, cujo código 

atendia aos propósitos principescos de duas maneiras. 

Em primeiro lugar, ao realçar os valores cavaleirescos, ele afirmava a preeminência da cavalaria 

face à ascensão de outro grupo social, a burguesia. Reservado ao homem cortês, o fino amor tornou-se 

um privilégio de grupo e um fator de distinção social. Entretanto, os burgueses procuravam inserir-se no 

mundo cortês. Logo, os príncipes cuidaram para que a distância entre os diferentes corpos que se 

defrontavam em torno do senhor não se extinguisse, visto que, estando ou não inteiramente conscientes 

disso, a tensão entre a nobreza e a burguesia ocasionava um equilíbrio estável, propício para o emergir 

do poder central (ELIAS, 2001) . Neste sentido, o amor cortês aparece como um dos meios de manipular 

esse mecanismo social, visto que, distinguia, entre as pessoas da corte, o cavaleiro.  
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Em segundo lugar, o ritual contribuía para a consolidação da ordem ao apregoar uma moral 

fundada em duas virtudes: a moderação e a amizade. Propondo ao cavaleiro dominar-se a si próprio, 

controlando suas pulsões carnais. Estabelecendo novas formas de relações entre os sexos, nas quais a 

violência sexual e o rapto passam a serem substituídos pela sedução que ocorre por meio de etapas 

medidas do cortejamento, o seu ritual demonstra como tratar convenientemente as mulheres da boa 

sociedade, colaborando assim para conter a agitação ocasionada pelas damas que povoavam as cortes. 

Ensinando a amizade, a amicitia segundo Cícero, vemos o modelo cortês exaltar o 

companheirismo e a fidelidade, tão importantes na sociedade feudal. O cavaleiro, para ganhar os favores 

da dama, deveria ser fiel e servi-la devotamente, desejar o seu bem, mais do que o seu próprio. São essas 

mesmas atitudes que os senhores esperavam de seus vassalos. Somando-se a isso, o cavaleiro não 

prestava serviço a um homem, seu igual, mas a uma mulher, colocada em uma posição superior, ainda 

que, nesta sociedade, a mulher seja considerada um ser naturalmente inferior. Portanto, esses exercícios 

de fidelidade, de submisssão e, de certa maneira, humilhação, propostos pelo amor cortês, reforçam a 

ética vassálica sobre a qual as bases políticas da organização social se assentavam. Por isso, utilizando 

as palavras de Georges Duby (1990, p. 344), “tudo leva a pensar que foram conscientemente integrados 

no sistema de educação cavaleiresca”. 

Vale lembrar ainda que, durante a Idade Média Central, a literatura e a cultura francesa serviram 

de modelo para o restante da Europa. Entretanto, as cortes principescas inglesas destacam-se no 

incentivo ao novo gênero e, as disputas literárias destas regiões eram reflexos de rivalidades políticas. 

As maneiras corteses foram forjadas ao sul do Loire, na Aquitânia, “numa aristocracia cujos 

impulsos a Igreja, fechada nos seus claustros e nas suas litanias redentoras, travava menos do que ao 

norte do Loire” (DUBY, 1979. p. 131). Esta região foi anexada à França, em 1137, em decorrência do 

casamento de Luis VII (1120-1180), rei da França e Eleonora (1122-1204), uma das mais ricas herdeiras 

do cristianismo ocidental, contando com o ducado referido acima, que se estendia entre Poitiers e 

Bordeaux, atingindo Toulouse ao Sul. Este casamento foi aconselhado por Suger, abade de S. Dinis a 

Luís VI, pai do noivo, que considerava o abade seu chefe espiritual e conselheiro político e precisava 

trazer à Coroa, restringida a um exíguo território, as terras do duque da Aquitânia, seu vassalo. Apesar 
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dos esforços, este arranjo político - após várias intempéries, sendo a mais famosa o escândalo lendário 

em Antioquia, em 1148, onde Eleonora recusou-se seguir o marido, preferindo ficar na cidade com 

Raymond, seu tio paterno e senhor da cidade - foi dissolvido em 21 de março de 1152 e, neste mesmo 

ano, oito semanas depois, outro se seguiu: o casamento de Eleonora e Henrique II Plantageneta (1133-

1189), rei da Inglaterra. 

Com o fim do primeiro casamento, Eleonora readquiriu o ducado, que passou a fazer parte das 

possessões de Henrique II que já contava com o ducado da Normandia e o condado de Anjou, a posse 

do condado da Bretanha ocorreu por meio do casamento do seu filho Geoffrey com Constança, filha do 

conde da Bretanha; nas ilhas, Escócia e Irlanda foram relativamente controladas. Desta maneira, 

Henrique II torna-se “senhor de um vasto organismo político só ultrapassado em extensão pelo Império 

Romano-Germanico” (MELLO, 1997, p.33), formando, desta maneira, o “Império Angevino”, com seus 

contornos políticos bem definidos através do fortalecimento do poder real, que afirma-se cada vez mais 

como uma monarquia moderna, o que o distingue do restante dos reinos cristãos. 

Nesta segunda união Eleonora, residindo em Angers, a principal cidade de Anjou, teve condições 

de organizar a corte, assim como instaurar as maneiras cortesãs de viver, a seu gosto (HEER,1968) e, a 

partir de então, desenvolveu-se um novo clima social que criou e organizou a cultura cortesã, favorecida 

pela presença de intelectuais e trovadores, desafiados a eclipsar os Capetos. 

Logo, com a junção da Matéria da Aquitânia, caracterizada pelas doutrinas de amor e de erotismo, 

ao espírito cortês e ao gênio celta, nasce a Matéria da Bretanha. A nova literatura, ligada às aspirações 

políticas do “Império Angevino”, era uma investida à velha ideia franco-germânica do Sagrado Império 

de Carlos Magno (HEER, 1968), e para fazer frente à sua figura, cujo culto ganhava força em S. Dinis 

devido ao incentivo de Suger, voltaram sua atenção para a lembrança do rei Artur, “envolvido nos 

entrelaços da imaginação céltica” (DUBY, 1979, p. 131). 

Sendo interessante notar que era proveitoso para os Plantagenetas colocarem-se como herdeiros 

deste rei, já que assim, legitimariam seu poder perante os rebeldes bretões, sendo significativo o fato de 

Geoffrey, filho de Henrique, colocar o nome de Artur em um dos seus filhos (MELLO, 1992) 
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Neste sentido, destacam-se as obras do poeta francês Chrétien de Troyes, que tendo como patrono 

literário Maria de Champagne, filha de Eleonora, e também sendo protegido por vários senhores da corte 

de Henrique Plantageneta e pelos condes de Flandes, transformou toda a lenda arturiana em série de 

romances corteses, ocupando-se dos personagens mais romanescos da Távola Redonda, de Erec, 

Lancelot, Guinevere, criando também a principal versão da história de Perceval e da demanda do Santo 

Graal. 

Após o exposto, nos parece evidente que o amor cortês, em um primeiro momento, aparece como 

um desarranjo na máquina despótica, dando vasão a uma dinâmica pulsional característica do período e 

que se contrapõe a sobrecodificação matrimonial. Porém, essa temática característica de uma maquina 

desejante, logo se insere na máquina social, primeiro na máquina primitiva devido a um processo de 

codificação e, em seguida, ao ser apropriada, principalmente, pelos reis da França e da Inglaterra, 

sobretudo por razões políticas, passa por um processo de sobrecodificação. 
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O FIM DA CIDADE MEDIEVAL E AS REFORMAS URBANAS DO SÉCULO XIX 

 

 Marcos Antonio de Menezes65 

 

Quando o Papa Sixto V, no final do século XVI, elabora um plano grandioso para Roma, as ideias 

aplicadas são baseadas na busca de racionalidade do espaço urbano através de uma ordenação consciente 

das edificações, que teve na representação da perspectiva regras descobertas na época do renascimento 

e que foi instrumento fundamental para a concretização das reformas fitas pelo Papa em Roma. 

A perspectiva – item perspectiva, palavra latina que significa olhar através – que organizava o 

espaço em linhas matemáticas dentro de dois planos, a moldura do primeiro plano e a da linha do 

horizonte, era apresentada como uma “construção” geométrica “correta” que na mão dos artistas 

renascentistas se transforma em instrumento de retificação e construção dos cenários urbanos. 

Em seu acesso ao pontificado, Sixto V havia encontrado uma série de intervenções fragmentárias 

no tecido medieval e adjacências. Ele parte da obra de seus predecessores e a integra em um programa 

unificado que se constitui como um grande plano regulador. Sixto deixou a Roma Medieval intacta e 

concentrou suas energias, desde o primeiro momento, em direção à região mais despovoada da cidade. 

Durante seu breve reinado, entre os anos de 1585 a 1590, construiu uma rede de avenidas majestosas 

que, vencendo os obstáculos naturais, tornou acessíveis à cidade as colinas da antiga Roma e trouxe vida 

urbana a essas zonas praticamente desabitadas. 

O primeiro impulso que determinou essa transformação foi eclesiástico, como parte da 

reconstrução da Igreja Universal depois do Concilio de Trento. A rede de ruas na verdade se produz 

como uma organização do percurso das procissões entre as sete basílicas mais importantes da cidade. O 

cruzamento das ruas largas e retilíneas marcado por monumentos – principalmente colunas e obeliscos, 

como aquela da Piazza Del Popolo – se constituem como pontos focais na paisagem urbana e referência 

para a orientação dos peregrinos. 

                                                           
65MENEZES, Marcos Antonio de. É doutor em História trabalhando na Graduação na Regional Jataí da Universidade 

Federal de Goiás – UFG -  e na Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Goiânia. E-mail:pitymenezes.ufg@gmail.com 
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Essas novas ruas, constituídas também como ruas de passeio, traçam ao lado da trama medieval 

uma triangulação em perspectiva que permite, inclusive dentro da cidade, reunir visualmente lugares 

distantes. A coincidência entre os ideais do Renascimento em relação à cidade e os ideais religiosos da 

Contrarreforma traz de volta à Roma os eixos monumentais. 

A partir do século XVII os planejadores, tanto de cidades como de jardins, passam a adotar de 

maneira crescente a solução papal de avenidas diagonais que abrem passo através da topografia e do 

tecido urbano, agora associada a traçados ortogonais. A retícula, herdada da antiguidade e aplicada no 

Renascimento, entrecortada pelas avenidas já barrocas de Sixto V, vai ser o modelo usual de traçado do 

século XVII até meados do século XX. O plano elaborado por Cristopher Wren em 1666 para a 

reconstrução de Londres após o grande incêndio, se destaca pela configuração ordenada da cidade onde 

contracenam traçados reticulados, grandes avenidas diagonais e planta em estrela. 

A intervenção do tipo cidade moderna sobre cidade tradicional apresenta por Le Corbusier o 

arquiteto franco sueco e seu agressivo Plan Voison para Paris que em uma atitude de tábula rasa propõe 

a destruição do centro medieval de Paris e a construção de um centro comercial e de negócios com torres 

isoladas é o tipo de solução da arquitetura da primeira metade do século XX para o que restou da cidade 

medieval.66 

As transformações radicais no tecido urbano das grandes metrópoles da Europa vão ter lugar na 

segunda metade do século XIX e será a cidade de Paris, a joia arquitetônica a beira do Sena, a receber o 

maior volume de intervenções que o espaço urbano jamais havia experimentado. Sob o governo do 

Imperador Napoleão III e a administração do Prefeito Georges-Eugène Haussmann Paris será cortada, 

recortada e os velhos bairros medievais extirpados como escrófulas dignas de um taumaturgo.      

Os Planos de Haussmann, para Paris (1852) e de Cerdà, para Barcelona (1859), são dois 

conhecidos exemplos com abordagens diferenciadas dentro do que pode ser chamado de planejamento 

                                                           
66Conferir todo texto acima com: GONSALES, Célia Helena Castro. Cidade moderna sobre cidade tradicional: movimento 

e expansão – parte 2 (1). Revista arquitextos ISSN 1809-6298. 059.04ano 05, abr. 2005. 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/473. Acesso em 01/03/2014. 
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urbano moderno. Haussmann projeta um esquema que abre passo dentro do tecido medieval de Paris. 

Cerdà propõe um traçado que envolve o casco antigo de Barcelona, mantendo-o praticamente intacto. 

Haussmann considera parte das intervenções precedentes pontuadas por grandiosos complexos 

monumentais, entre os que predominavam as praças dos séculos XVII e XVIII, conjunto dos Inválidos 

e a sequência monumental, única no mundo, do conjunto Ilha da Cité, Louvre, Tulleries, Champs Elysées 

e l’Etoile, que constituía uma grandiosa diretriz urbana. A partir daí, a abertura de ruas que cortam em 

todos os sentidos o organismo medieval e prolongam-se até a periferia, a instalação de novos serviços 

primários – o aqueduto, o esgoto, a iluminação a gás, a rede de transportes públicos com os ônibus 

puxados a cavalo – e a inclusão no corpo da cidade dos parques públicos Bois de Boulogne a oeste e o 

Bois de Vincennes a leste constituem-se como as principais realizações. 

O arquiteto inglês Augustus Welby Northmore Pungim (1812-1852) foi um dos críticos mais 

combativos da cidade moderna e da desintegração da cidade medieval, em sua obra de 1848 Contrasts 

or a parallet between the noble edifices of the fourthteenht and fifteenth centuries and similares 

buildings of the present day: showing the present decay of taste, Pudin que a acompanhou a exposição 

Universal de Londres de 1851, defendia que a arquitetura gótica era muito mais salutar do que a moderna. 

Segundo ele, a paisagem urbana gótica refletia uma comunidade unidade e piedosa, enquanto a paisagem 

urbana moderna, com suas construções especializadas (sanatórios, prisões, asilos) e indústrias, seria o 

reflexo de uma sociedade individualista, que perdera os autênticos valores altruístas propiciados por uma 

coexistência espacialmente mais próxima e centralizada.  

 

Baudelaire e lamento pela destruição da cidade antiga  

 

Entre 1853 e 1870, durante o império de Napoleão III e a administração do barão George 

Eugène Haussmann, – funcionário público por profissão, engenheiro, homem ambicioso, foi o escolhido 

pelo Imperador Napoleão III para realizar as reformas urbanas na capital francesa – Paris passou por 

uma grande reforma planejada, que mudou as concepções de urbanismo. Esta modernização transformou 

profundamente não só os lugares, mas também as pessoas e as relações entre elas. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 70 de 378 

 

 

(...) Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história 

Depressa muda mais que um coração infiel);  

 

Paris muda! Mas nada em minha nostalgia  

Mudou! Novos palácios, andaimes, lajeados, 

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria. 

E essas lembranças pesam mais do que rochedos (...). 67 

 

O cisne, v. 7–8 e 30–33. 

 

Enquanto Charles Baudelaire escrevia suas fleurs maldives, a cidade de Paris estava sendo 

radicalmente transformada: as reformas urbanísticas de Haussmann removeram, do Centro, a população 

pobre, empurrando-a para os bairros periféricos, onde se instalaram, também, as empresas fabris. O 

espaço, o mapa urbano, altera-se com uma velocidade nunca antes acompanhada pelos olhos – agora 

trêmulos – do citadino.  

 

Tudo se passa como se as mudanças estruturais da sociedade se refletissem no 

espaço urbano, que deve agora se distanciar das cidades vetustas do Antigo 

Regime, com suas ruas estreitas e tortuosas. Um novo modelo de modernidade 

urbanística se impõe, privilegiando as grandes vias, a circulação dos transportes 

e dos homens.68 

 

                                                           
67 BAUDELAIRE, Charles. O cisne. In: As Flores do Mal. 5ª ed. Tradução e notas de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1985, p. 327 - 328. 

“Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus rite, hélas! que le coeur d’um mortel); Paris change! mais vien 

dans ma mélancolie / N’a bougé! palais neufs, échafaudages, blocs / Vieux fauborgs, tout pour moi devient allégorie, / Et 

mês souvenirs sont plus lourds que des rocs.”  
68 ORTIZ, Renato. Cultura e Modernidade. São Paulo: Brasiliense, 1991, p. 21. 
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Várias cidades europeias, na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século 

XX, vão passar por reorganização de seu espaço com a destruição quase por completa do que sobrou da 

cidade medieval. Especialmente na França, a urbanística desempenha importante papel neste novo ciclo 

de reformas. 

Após 1848 políticos conservadores assumem o poder na maioria dos países da Europa: 

Napoleão III na França, Bismark na Alemanha, os novos tories dirigidos por Disraeli na Inglaterra. Essa 

nova direita, autoritária e popular, considera necessário um controle direto do Estado sobre a sociedade. 

Todas estas experiências são tributárias dos grands travaux de Paris, promovidos por Napoleão 

III logo após subir ao poder. Pela primeira vez, um conjunto de determinações técnicas e administrativas, 

aplicáveis a toda uma cidade que já ultrapassou um milhão de habitantes, são formulados e colocados 

em prática coerente em tempo bastante curto. 

 

É o quadro que colheram os pintores impressionistas como Monet e Pissarro em 

suas visitas dos boulevards parisienses do alto, cheios de gente. É um ambiente 

ainda diferenciado, onde as formas singulares podem ser colhidas somente 

perdendo sua individualidade, misturando-se em um tecido compacto de 

aparências mutáveis e precárias; mas isso constitui o ponto de partida do qual irá 

surgir o conceito de ambiente urbano aberto e contínuo, oposto ao antigo e 

fechado. 69 

 

Baudelaire buscou, na imensidão das grandes cidades, o efêmero que caracterizou sua época. O 

momento histórico de Baudelaire foi aquele em que a cidade era o local privilegiado da disputa pelo 

poder, em que este espaço estava no centro dos acontecimentos como fonte obscura e temível do próprio 

poder.  

                                                           
69 BENEVELO, Leonardo. História da arquitetura moderna. 3ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998, p. 110. 
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Ordenar, disciplinar esta cidade vira obsessão para os governantes saídos das lutas de 1848. A 

defesa contra a ameaça revolucionária dá o tom das intervenções que vão provocar o deslocamento de 

uma ordem – até então confusa e mal traçada – que remonta ao período medieval. 

Ambientes públicos e privados são separados e até contrapostos por medidas legais. A via 

pública passa a ser o lugar onde cada um se misturará com os outros sem ser reconhecido. É aí que 

Baudelaire se sente só em meio à multidão.  

A rua novecentista, filha da rua medieval, acaba por modificá-la e destruí-la: os caminhos 

sinuosos e irregulares são alargados e substituídos. Velhos bairros são demolidos, e uns poucos edifícios 

antigos – os mais importantes – são mantidos por serem considerados documentos históricos. Estes 

edifícios “isolados” tornam-se “monumentos” separados do ambiente urbano. Arte e vida já não estão 

entrelaçadas, o ambiente quotidiano começa a ficar mais pobre. Os espaços públicos e privados vão se 

separando cada vez mais. Os intelectuais, também, vão se distanciando da coisa pública.  

As mudanças públicas realizadas, em Paris, pelo Barão Haussmann são criticadas e 

consideradas vulgares e fastidiosas por escritores diversos, como os Goncount e Proudhon. Eugéne Sue, 

Balzac, Victor Hugo e Dickens apreciavam o aspecto confuso, misterioso e integrado da cidade que 

guardava, ainda, os traços medievais, mas foi Baudelaire – no poema Le cygne, de Les fleurs du mal – 

quem melhor soube traduzir o efeito temível da rapidez com que as obras de Haussmann eram 

executadas. 

 

Fecundou-me de súbito a fértil memória, 

Quando eu cruzava a passo o novo Carrossel. 

Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história 

Depressa muda mais que um coração infiel); 70  

 

O cisne, v. 5–8. 

                                                           
70 BAUDELAIRE, Charles. O cisne. In: As Flores do Mal. 5ª ed. Tradução e notas de Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1985, p. 326–327. 

“A fécondé soudain ma mémoire fertile,/ Comme je traversais le nouveau Corrousel./ Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville/ Change plus vite, hélas! que le coeur d’ um mortel).”  
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A Paris de Baudelaire apresenta seus disfarces: as fachadas escondem a miséria que as reformas 

de Napoleão III, a desintegração das formas sociais e a derrocada das hierarquias naturais mostram; 

exibe problemas de relações numa sociedade que oferece apenas uma explicação falsa e hipócrita para 

o inter-relacionamento de suas partes.  

Na poesia baudelairiana, esta cidade é a metáfora pela qual se expressam tais problemas. “O 

poeta pertencia literal e simbolicamente às mansardas e sótãos que se escondiam furtivos por trás das 

imensas fachadas – não sonhado, porém, com uma cidade transfigurada, com uma nova ordem, mas 

tentando explicar para si mesmo por que estava necessariamente condenado numa sociedade tão convicta 

de sua salvação.”71 

Para Benjamin, Baudelaire via com profundo descrédito as teorias do progresso. Em seu ensaio 

Exposição universal de 1855, este autor denuncia furiosamente a ideia de progresso como um “farol 

perfeito”, uma “ideia grotesca que floresce no terreno podre da fatuidade moderna”, e graças à qual os 

povos “adormecerão sobre o travesseiro da fatalidade”.  

Na segunda estrofe, quando afirma o poeta: “Foi-se a velha Paris”, mostra-nos ele que a cidade 

que conhecera e por onde perambulava já não existe mais: as mudanças instituídas por Haussmann 

tornam a cidade estranha àqueles que nela habitam. 

 

A velha Paris compreendia 384 quilômetros de ruas no centro e 355 nos 

subúrbios; ele abre, no centro, 95 quilômetros de ruas novas (suprimindo 49) e 

na periferia, 70 quilômetros (suprimindo 5). O núcleo medieval é cortado em 

todos os sentidos, especialmente aqueles perigosos situados no leste, que eram o 

foco de todas as revoltas. Na prática, Haussmann sobrepõe ao corpo antigo da 

cidade uma nova malha de ruas largas e retilíneas, formando um sistema coerente 

de comunicação entre os principais centros da vida urbana e as estações 

ferroviárias, garantindo, ao mesmo tempo, eficiência diretora ao trânsito, por 

                                                           
71 HYDE, G. M. A poesia da Cidade. In: Modernidade: guia geral 1890/1930. São Paulo: Companhia das Letras 1989, p. 277. 
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cruzamento e por anéis; ele evita destruir os monumentos mais importantes, mas 

faz como que fiquem isolados e adota-os como pontos de fuga para as novas 

perspectivas viárias.72 

 

Haussmann deu a si mesmo o título de artiste démolisseur e transforma totalmente a cidade, 

faz dela um lugar estranho aos próprios parisienses que começam a perceber o espaço desumano que ele 

e Napoleão III queriam construir. 

O poema O cisne – “mimese da morte” –, então, é a expressão radical do sentimento da 

transitoriedade. Paris remodelada pelas reformas revela-se em ruínas, símbolo da “caducidade” da 

grande metrópole. O poeta busca, na angústia de Andrômaca, na Tróia destruída, a matéria para revelar 

a melancolia diante de uma Paris em destroços. 

O poeta atravessa a cidade, distraído, perdido em pensamentos ou preocupações, quando se 

vê diante do Louvre. O novo carrossel por onde passa, não por acaso, está em frente a este museu. O 

percurso, que ia até o palácio das Tulherias, era – antes das reformas de Haussmann – coberto de velhos 

casebres e pardieiros; ali se espalhavam as barracas dos vendedores ambulantes e dos mercadores de 

pássaros. O miserável quarteirão medieval foi, então, demolido para dar lugar a uma esplanada. Esses 

velhos bairros e ruas sempre foram utilizados como refúgio dos rebeldes durante as revoltas parisienses 

e, por isso, Napoleão, ao iniciar à reforma e para reforçar a popularidade, dá trabalho a milhões de 

desempregados – estratégia para tornar mais difícil as lutas nas barricadas. As antigas ruas medievais 

são substituídas por artérias espaçosas e retilíneas, propícias aos movimentos de tropas. 

 

A verdadeira finalidade das obras de Haussmann era tornar a cidade segura em 

caso de guerra civil. Ele queria tornar impossível que no futuro se levantassem 

barricadas em Paris. Com essa intenção Luiz Filipe já introduzira o calçamento 

de madeira. Mesmo assim, as barricadas desempenharam um papel na 

Revolução de Fevereiro. Engels se ocupa com a tática das lutas de barricadas. 

                                                           
72 BENEVOLO, Leonardo. Op. cit., p. 98. 
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Haussmann quer impedi-las de duas maneiras: a largura das avenidas deveria 

tornar impossível erguer barricadas e novas avenidas deveriam estabelecer um 

caminho mais curto entre as casernas e os bairros operários. Os contemporâneos 

batizaram esse empreendimento de ‘embelissement stratégique’ 

(embelezamento estratégico).73 

 

O poeta procura exílio. Ele não aparece mais na cidade revolucionada por enormes trabalhos que 

destrói seu passado, e que, como figuras fora de moda, o transformam em ruína viva. O cisne do título do 

poema é um entre os muitos párias urbanos de Baudelaire, sofrendo primeiramente por ter fugido de sua 

gaiola. 

A obra do poeta francês soube apreender todas estas contradições do século dos burgueses. 

Observando a Paris oitocentista, Baudelaire acompanha todas as mudanças sociais que o capital 

empreende. Seus versos contam esta epopeia, na qual gigantes caem a golpes de fundas. O homem nu 

caminha por seus poemas com todo o seu horror e beleza. Ele nos coloca em contato com a vida moderna 

no momento de sua gestação. 

 

Gógol: Flashes da cidade que roubou da medieval Moscou o título de capital Imperial  

 

O escritor Nicolai Gógol viveu em um país ainda atrasado economicamente, em princípios do 

século XIX, apesar das pressões crescentes do mercado mundial em expansão e do desenvolvimento 

simultâneo de uma cultura mundial moderna. Na Rússia, a modernização ocorreu a passos de tartaruga. 

Enquanto boa parte da Europa era varrida pelos ventos do desenvolvimento, a Rússia regredia. Até o surto 

industrial da década de 1890, com a consequente modernização, os russos do século XIX viam à distância 

a vida moderna. Nesses tempos, a capital imperial era a mais clara e sólida imagem da modernidade: São 

Petersburgo é a imagem da modernização draconiana, concebida e imposta pelo imperador Pedro, o 

Grande, a seus súditos. Ela representava a negação das tradições russas e o abraço de algo estranho, novo, 

                                                           
73 KOTHE, Flávio René. Walter Benjamin. Sociologia. São Paulo: Ática, 1991, p. 42. 
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estrangeiro. 

Opondo-se a isto, Gógol revelou o que de fato ocorria, mostrando o quanto tudo aquilo era 

“engano” transformava a cidade em mistério e sedução. Quanto mais a negou, mais dela se aproximou, 

mostrando suas partes e seu todo. Conservador romântico, Gógol inovou para falar do que era novo: a 

ficção que produziu ensinou a seus posteriores a lidar com este material irregular, pulsante, que são as 

cidades. 

A capital do grande Império Russo, São Petersburgo, fora construída por Pedro, o Grande, para 

ser a “janela” russa para a Europa. Erguida sobre um pântano no qual ossos de escravos apodreceram, a 

cidade negava quase por completo o modelo urbano russo voltado para o Oriente. Suas largas avenidas 

e belos palácios foram feitos para o deleite dos olhos e glória do Czar. 

Pedro tinha verdadeira aversão à antiga capital medieval do Império, Moscou. Suas ruas sujas, 

estreitas e lamacentas provocavam asco ao Czar. Após visitar Amsterdan, na Holanda, e encantar-se com 

seu traçado retilíneo, Pedro quis uma cidade semelhante para si. Em 1717, São Petersburgo era declarada 

capital de todas as Rússias. Depois, o modelo passou a ser Paris. 

Sua população era basicamente formada por funcionários do governo, ocupados na burocracia 

estatal. O regime autocrata transformou a bela cidade em um depósito de carimbadores de papéis e 

militares. O espetáculo da população avançando sobre a cidade, como as águas lamacentas do Neva, fora 

acompanhado por um homenzinho de nariz recurvo, olhos de pássaro e sorriso sarcástico: Nicolai Gogol 

(1808-1852), que soube arrebatar o público com seu universo de pesadelo, onde humor e angústia se 

alternam. 

No conto “Avenida Niévski”74, Gógol nos mostra São Petersburgo a partir do passeio que faz por 

suas ruas. No conto é descrita a aventura de dois jovens a perseguir duas belas e misteriosas damas, que 

se esquivam em meio à multidão. O final é trágico e revelador: em uma grande cidade nada resiste a um 

dia após o outro; porém, mais incrível que qualquer outra coisa são os eventos que têm lugar na Avenida 

Niévsk.75 

                                                           
74 GÓGOL, Nicolai. A Avenida Niévski. São Paulo: Ars Poética, 1992. 
75 Ibidem, p. 89. 
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Em 1835, quando Gógol escreveu o conto, Petersburgo tinha uma população de meio milhão de 

habitantes. Tanto Puchikin, quanto Dostoievski e Gógol consideravam-na fantasmagórica, simbolizando 

os conflitos um tanto apocalípticos da Rússia Imperial. A literatura produzida nela (e sobre ela) é uma 

das grandes contribuições da vigorosa arte russa à cultura universal. 

São Petersburgo 

 

tornou-se famosa em todo o mundo como uma joia arquitetônica de palácios 

resplandecentes, orgulhosamente alinhados às margens do espectral Neva. A 

beleza das construções históricas de Petersburgo é evidente. Erguidas com 

vastidão, luxo, senso artístico e refinamento sem paralelos, elas exalam um 

encantamento quase místico, especialmente nas noites brancas, no início do 

verão, que envolvem a arquitetura clássica numa atmosfera de fantasia.76 

 

Procurando imitar as capitais europeias, a cidade foi construída como um sistema de canais e 

ilhas: o centro administrativo à margem da água. Seu desenho, procurando seguir o modelo ocidental 

ditado pela Renascença, era geométrico e retilíneo. 

A capital russa, no início do século XIX, tinha o luxo de uma Paris e a arrogância de uma Londres. 

Seu porto era ancoradouro de grandes navios e de marinheiros sedentos. Suas belas “noites brancas” 

encobriam um misterioso período de tempo, quando as lâmpadas emprestam a tudo uma atraente e 

maravilhosa luz. 

Segundo Marshall Berman, no conto “Avenida Niévski”, Gógol “inventa o romance da rua”. 

Para Vladimir Nabokov, a Petersburgo de Gógol converte-se no reflexo de um espelho embaçado, uma 

lúgubre mistura de situações e objetos trocados, recuando, quanto mais rápido movem-se para diante, 

pálidas noites cinzas, ao invés de negras, e dias negros, ao invés de claros. Sua narrativa surreal 

apresenta o ser humano perdido na multidão de pessoas, objetos e coisas. Sua rua é povoada por 

                                                           
76 VOLKOV, Solomon. São Petersburgo: uma história cultural. Rio de Janeiro: Record, 1997, p. 12. 
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sensações estranhas e encantadoras. A multidão nos é mostrada do ponto de vista de quem está em seu 

interior, de quem faz parte dela. 

Nesta história, que gira em torno da tragédia romântica de um jovem artista, Piscariov, e a farsa 

de um jovem soldado, Pirogov, Gógol, de forma surreal, nos apresenta a cosmopolita Petersburgo. Sua 

visão fragmentada coloca diante de nós flashes da cidade. Depois de várias imagens no decorrer de um 

dia na vida da Niévski, a narrativa salta para a descrição mais convencional, típica do realismo romântico 

do século XIX. 

A cidade em crescimento, que abarca coisas e homens, produz no interiorano Gógol visões 

estranhas e sensações esquisitas; mas apenas ele as sentia: o escritor foi capaz de ver isto e saber traduzir, 

no conto, o choque que o homem do século XIX ante ao novo, ao moderno, sentiu. Esta experiência, 

extraordinária, assustadora, parece produto de uma droga alucinógena. 

Gógol eternizou o mito de sua cidade. Mesmo depois de sua morte, em 1852, sua ideia mítica e 

sua opinião negativa sobre a cidade continuaram a dominar as mentes de seus contemporâneos. A obra 

de Dostoievski é a prova cabal disto. 

A São Petersburgo criada pela imaginação de Gógol parece não ser uma cidade real, povoada por 

bigodes, chapeuzinhos, botas; mais parece uma terra de mortos vivos, onde pálidos funcionários públicos 

se debatem com o poder dos burocratas e do Estado autocrata. 
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SÃO SEBASTIÃO: DEVOÇÃO E REPRESENTAÇÃO EM GOIÁS77 

 

Maria Idelma Vieira D’Abadia78 

 

Considerações iniciais 

 

O catolicismo representa uma forte herança religiosa vivenciada no Brasil. A crença religiosa 

católica exerce lugar de poderio em relação a outros credos. Os vestígios nos rituais religiosos são 

evidentes, constituindo particularidades do processo civilizatório. A religião católica está impregnada 

no imaginário popular, de suas tradições e práticas. Essas reveladas nas festas de padroeiros, nos rituais 

populares, nos benzedores e no culto aos entes consagrados pela tradição e devoção.  

A devoção a São Sebastião é praticada desde tempos antigos, visto que, o martírio do Santo 

tem uma forte expressão na consolidação do culto aos santos católicos. Nessa pesquisa optou-se por 

estudar a festa de São Sebastião em Goiás por entender que de alguma forma, essa festa está ligada às 

representações do passado rural do Estado de Goiás e às alterações desse passado na contemporaneidade. 

Nessa perspectiva foram levantados questões para nortear o processo investigativo, que hora se 

apresenta. São Sebastião, por conta de sua recorrência nos levantamentos preliminares, seria o grande 

padroeiro goiano? Em que lugares a representação festiva de São Sebastião sobreporia a do padroeiro 

oficial e por que isso ocorre numa relação territorial? 

O estudo dessas manifestações religiosas em Goiás se justifica mediante a inserção dessas 

atividades, nas políticas públicas para o turismo religioso no estado de Goiás, Lei estadual nº 17.204/10, 

além das riquezas das tradições culturais que sustentam a identidade cultural e religiosa goiana. Para 

tanto busca-se refletir a cerca das festas e manifestações de devoção à São Sebastião em Goiás como 

incidência de uma representatividade religiosa marcante nesse estado.  

                                                           
77 Esse artigo se vincula ao Projeto “Arte e Saberes nas manifestações católicas populares”  financiadas pela FAPEG-

05/2012. 
78 Doutora em Geografia; professora da UEG; cursando estágio Pós-doutoral na UFPR; e-mail midabadia@bol.com.br  
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Os argumentos teóricos que fundamentam o referido estudo sobre a cultura, por meio das 

manifestações sagradas aportam-se nas ideias de Bakhtin (1987), Gidens (2003), Hall (2006), Brandão 

(2004), Claval (2002) e Cosgrove (1998). É possível apontar que a partir dessa literatura, o saber local, 

as experiências coletivas e as práticas subjetivas que garantem a identidade territorial e as identidades 

religiosas dos sujeitos envolvidos, emergem como possibilidades de análises para as agendas de políticas 

e pesquisas participativas que primam pela valorização cultural no estado de Goiás. Para tal evento 

buscou-se nos levantamentos bibliográficos e documentais os subsídios para o desenvolvimento da 

escrita. 

As primeiras considerações desses levantamentos estão dispostas nesse artigo que se divide 

em três sessões. Na primeira sessão é apresentada a devoção a São Sebastião, como um fruto da sua vida 

de mártir cristão e as relíquias veneradas. Essas foram fundamentais para uma coesão religiosa politica 

no estabelecimento do estado português no território brasileiro.  

A segunda sessão inferiu-se sobre a representatividade de São Sebastião como santo 

padroeiro em Goiás e suas celebrações.  

 

A devoção e a valoração das relíquias: elos da territorialidade católica 

 

Nascida sob o episodio do sacrifício e dos mártires, a religião cristã promoveu no seu 

desenvolvimento ações que a levou ao culto aos discípulos mortos, principalmente aqueles que viveram 

com seu fundador, e as pessoas convertidas posteriormente, que sofreram perseguições e foram 

martirizadas durante o governo dominante da época, contrario as práticas cristãs. No caso, 

principalmente o governo romano dos primeiros séculos da Era Cristã.  

No decorrer da história novas transformações se revelaram frente ao empreendimento e 

propagação da fé cristã. Segundo González, 

 

o cristianismo logo teve seus primeiros conflitos com o Estado, e foi dentro desse ambiente 

que a nova fé teve de determinar seu relacionamento com a cultura que a cerca a e também 
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com as instituições politicas e sociais, que eram a expressão e o apoio dessa cultura. Esses 

conflitos com o Estado produziram mártires, aqueles que selaram o seu testemunho com o 

próprio sangue (GONZALEZ, 1998, p.12). 

 

Nesse contexto a comunidade cristã se transformava e foi no reinado do imperador 

Constantino (306 – 337 A.D.) que os cristãos receberam a liberdade de culto por meio do Edito de 

Milão79. Essa ação levaria mais tarde, o próprio Constantino a ser um construtor de igrejas. Dentre as 

varias edificações a Igreja de São Sebastião, em Roma, foi uma delas e para consagrar a devoção ao 

santo mártir levou seus restos mortais para aquela casa ficando, ali alojado como relíquia sagrada. 

Na Idade Média, as relíquias eram cultuadas e usadas como domínio territorial do santo 

elemento estruturador do território urbano. as relíquias eram indispensáveis na existência das cidades, 

igrejas e até altares. de acordo com Cymbalista, 

 

o culto às relíquias atravessou toda a Idade Média como elemento estruturador do território 

das cidades cristãs. Durante todo esse período, foi impensável a existência de uma cidade, 

igreja ou até mesmo altar sem uma relíquia. As relíquias mais importantes eram os restos 

físicos dos santos, seus ossos, cabelos, lágrimas ou sangue, e, destas, as mais antigas eram, 

em geral, mais preciosas. Eram também considerados relíquias os instrumentos de martírio 

dos santos, a começar pelo próprio Santo Lenho – fragmentos da cruz de Cristo além de 

espinhos, correntes, flechas, setas. Serviam também as chamadas relíquias de contato, 

artefatos que tiveram contato com os santos: pedaços de roupas, terra de sepulturas, lenços 

que estiveram em contato com as relíquias orgânicas. O poder das relíquias não se resumia 

a uma expectativa de futuro, pois durante toda a Idade Média estiveram cercadas de 

acontecimentos maravilhosos: tinham poderes de proteção e cura, que justificavam romarias 

                                                           
79 Edito proclamado por Constantino e Licínio em 313 da Era Cristã. http://www.bibliacatolica.com.br/historia-da-

igreja/35/#.UyeEcoU98lI Acesso em 15/03/2014 
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e peregrinações, emitiam perfumes, luzes e óleos milagrosos, ressuscitavam mortos, 

protegiam cidades inteiras. (CYMBALISTA, 2006, p.13-14) 

 

O argumento do autor embasa a discussão no sentido de valoração das relíquias como objetos de 

consagração do território.  

Na América Portuguesa esses elementos foram usados com bastante astúcia pelos 

colonizadores; fazendo crer os nativos da terra na magnitude dos elementos simbólicos criando uma 

relação de poder do santo para com o território conquistado. No caso de São Sebastião o território do 

Rio de Janeiro foi um dos primeiros a receber a relíquia de seu padroeiro, transportando, assim, da 

Europa o seu domínio territorial. 

Haesbaert (1997) apresenta argumentos sobre o território em que se impõe o caráter cultural 

dos territórios. De acordo com o autor, o caráter cultural se apresenta, principalmente, quando os agentes 

sociais são grupos religiosos ou étnicos.  Para o autor o território envolve sempre, e ao mesmo tempo, 

 

uma dimensão simbólica, cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída pelos 

grupos sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço onde vivem (sendo 

também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter 

politico-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e 

disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 1997, p 42). 

 

Ademais, o território revela o jogo de poder numa relação e subalternidade. Nesse sentido, a condição 

de padroeiro dada a São Sebastião e sua relíquia trazida de Portugal, que é estrategicamente colocada 

em uma capela no elevado. Outra questão diz respeito às metodologias de evangelização jesuítica para 

a América portuguesa, nelas os eventos religiosos são exaltados e exteriozados de maneira grandiosa.  

No passado, assim como no presente, o santo padroeiro fortalece a relação comunitária e 

estreita os laços de pertencimento da comunidade. A relação entre santo e o povo é mediada, na maioria 
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das vezes, pelo poder eclesiástico, criando um modo de religiosidade que confluía com a ideia de 

organização da sociedade em funções distintas e consequentemente desiguais. 

No Rio de Janeiro, a chegada da relíquia de São Sebastião, engastada no braço, que 

consagrava a cidade ao santo mártir de certa forma, se estende ao território brasileiro. Cardoso (2012) 

em suas analises das narrativas de Cardim, a respeito, da comemoração da chegada da relíquia do 

referido santo a esse território; empreende argumentos nos quais são colocados os elementos de: 

consagração do território e sentimentos de pertencimentos suscitados na multidão que acompanhava o 

ensejo.   

 

A ‘célebre festa’ noticiada por Cardim se inicia, pois, com o cerimonial de trasladação do 

braço de são Sebastião da nau até o continente, através de uma barcaça que desliza sobre as 

águas da baía. O prelúdio do evento é o ‘lustroso alardo’ dos tiros de arcabuzes, anunciando 

a marcha que, munida de tambores e pífaros (instrumentos musicais de sopro), chega à praia 

com bandeiras empunhadas. [...] Enquanto a relíquia viajava pela Guanabara em um rico 

andor (‘charola’) que descansava sobre um altar improvisado, mas ornamentado com 

copiosa quantidade de velas e dignificado com música dedilhada em órgão, as atenções se 

voltavam para as enseadas da baía. Ali, não eram apenas brancos os que protagonizavam o 

espetáculo. Os índios aldeados estavam sintomaticamente integrados ao folguedo, colorindo 

e enfeitando com penas as suas canoas e remos, para se reunirem num combate ‘naval’ 

simulado, à maneira de representação cênica, nas águas circunvizinhas. (CARDOSO, 2012, 

p.17-18) 

 

Ao chegar ao território brasileiro a “poderosa” relíquia e todas as ações jesuíticas para a 

disseminação da crença no santo mártir irá reforçar e expandir sua crença no Brasil. Essa devoção chega 

ao território goiano com os primeiros exploradores e na segunda etapa de ocupação do território se insere 

como um dos principais padroeiros no estado. 
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São Sebastião em Goiás: analises e representações  

 

A escolha dos padroeiros deve-se ao papel que o culto aos santos desempenha na formação 

de uma consciência identitária. Por isso, a consagração de capelas, igrejas e paróquias fazem parte de 

ações práticas da Igreja Católica que reflete a perpetuação de uma identidade religiosa expressa nas 

festas e manifestações religiosas populares.  

Conforme foi enfocado por D’Abadia (2010), a tradição das festas de padroeiros na Europa 

e, posteriormente, na América Latina e Brasil, resultou de um longo processo da influência católica no 

mundo; em nosso país, a espacialização dessas festas deu-se em virtude da presença do Estado aliado à 

Igreja Católica num amálgama produzido pela junção de ambas para a organização territorial do país. 

As dinâmicas e as transmutações que podem ocorrer nessas festas, em quaisquer lugares onde 

aconteçam, fora ou dentro do território nacional, refletem a criação de uma identidade católica de forte 

expressão ainda presente na sociedade atual.  

Entretanto, observa-se na festa uma intensa mobilidade social numa relação de proximidade 

com o sagrado e, ao mesmo tempo, numa relação de apropriação do significado. É uma importante fonte 

de referência de identidades. Para grande parte do povo goiano constitui sua expressão de pertencimento, 

valoração. É na festa que os amigos se encontram. É também nas festas que grupos sociais e seus diversos 

interesses fazem-se presentes. Os religiosos e as representações eclesiásticas vislumbram, nessas 

ocasiões, um importante momento de reafirmar seus valores enquanto instituição religiosa, promovendo 

várias ações voltadas para as práticas da igreja, reforçando os ensinamentos da fé. A festa propicia aos 

participantes uma ligação direta com o santo protetor, tais proximidades revelam a ação do seu milagre 

e as representações territoriais decorrentes.  

Para entender essa dimensão, Bonnemaison (2002, p.102-103), expressa a importância da 

criação do território a partir dos itinerários sagrados percorridos por essas divindades, os “lugares 

visitados pelo herói civilizador, o santo ou o guru, os itinerários que ele percorreu e os locais onde 

revelou seu poder mágico tecem uma estrutura espacial simbólica, que compõe e cria o território”.  
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Essa criação do território, revestido de poder místico, está associada ao simbolismo presente 

no lugar no qual o santo se instala. O altar, a capela, a gruta, a igreja, a procissão são os lugares 

geograficizados pelo santo. Em Goiás vale ressaltar que, nesse universo de opção do padroeiro, alguns 

fatores podem ter influenciado a escolhas desse santo. Nesse sentido, toma-se como ponto de partida a 

expansão das atividades agropastoris ressaltada por Teixeira Neto (2004) como o principal fator de 

povoamento e expansão urbana no Estado. Essa expansão foi dada pelo povoamento e ocupação do 

território goiano após o enfraquecimento das atividades mineradoras. O território ocupado por 

agricultores trouxeram suas práticas religiosas e as fizeram florescer na nova morada.  

Ter um padroeiro ligado às questões do cotidiano rural era comum nos patrimônios, nas 

fazendas em Goiás.  Para o autor supracitado (op cit, p.73), “não havia então terreno mais propício para 

especular sobre a terra e explorar os sentimentos religiosos do homem rural que a doação de um pedaço 

de terra – o patrimônio – ao santo padroeiro”.  Essas doações à Igreja eram politicamente estratégicas, 

conforme referenciado, e representavam também, expressões de gratidão ao santo cultuado.  

Entre os santos escolhidos para receber o seu patrimônio, São Sebastião se revela um dos 

mais importantes do Estado de Goiás. Nada menos do que 45 municípios o tem como o padroeiro e 

outros o associam com outros santos para homenagear como seus padroeiros.  

 Todavia a mística que historicamente envolve São Sebastião apresenta-o como um mártir 

protetor dos problemas que mais afligem o homem: a fome, a peste e a guerra. É comum, ainda hoje, 

mesmo diante dos avanços tecnológicos no tratamento dos animais, criadores darem bezerros ou outros 

animais de leilões em homenagens aos santos e São Sebastião é um dos que mais recebe esse tipo de 

oferta80.  

 Acredita-se na proteção do santo nas práticas de criação de animais e a regulação do tempo 

em relação aos períodos secos. De acordo com a crença popular o santo tem o poder de fazer chover ou 

fazer a chuva parar.  Tem-se um questionamento para explicar, pelo viés da representação simbólica, a 

escolha desse santo que aparece como padroeiro em um numero significativo de municípios, sem contar 

                                                           
80 Em Abadiânia, na festa de São Sebastião em 25/01/2009, foram ofertados 147 animais entre bovinos, ovinos, equinos, 

suínos e aves. Informação oral. 
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que é celebrado em quase todos os municípios de Goiás81 e inúmeras outras celebrações Brasil afora. 

Seja em festas específicas nas cidades, seja na zona rural; por meio de rezas, novenas, comemorações, o 

dia 20 de janeiro ou outra data escolhida é festejado e dedicado ao santo protetor como foi dito. 

 Assim, não seria esse santo o grande protetor desses fazendeiros? Os grupos humanos que 

se dirigiam a Goiás no período da ocupação territorial eram formados em sua maioria por agricultores e 

criadores mineiros de forte tradição católica e devotos de São Sebastião?  

A área de maior concentração de devoção a esse santo nos municípios goianos envolve a 

antiga microrregião do Mato Grosso Goiano, ocupada, na primeira metade do século XX, pela expansão 

das atividades agropastoris no Estado. 

Nas circunstâncias do mundo rural tradicional, limitado pelas forças da natureza, sem os 

empreendimentos tecnológicos da produção atual, as dificuldades em manter a subsistência eram tantas 

que as práticas religiosas eram fundamentais para garantir a sobrevivência dos familiares e da 

comunidade em geral. Essas práticas são passadas às novas gerações que as ressignificam para o seu 

tempo, o que propicia a continuidade ou as faz desaparecer.   

Pode-se também considerar o aspecto institucional para explicar à difusão dessa devoção no 

Brasil. A primeira diocese a que estava subordinado o território goiano foi a Diocese do Rio de Janeiro, 

que tem como padroeiro São Sebastião, além do fato de esse santo ser bastante cultuado em Portugal, 

como foi exposto na primeira sessão a influencia religiosa do culto a relíquia proporcionou uma intensa 

devoção  a São Sebastião no país e por extensão em Goiás conservando a ligadura ao território e as suas 

práticas religiosas culturais.  

 

Considerações finais 

 

O estudo sobre São Sebastião, em Goiás, atenta para desvendar as relações existentes no 

culto ao santo e as marcas territoriais expostas pela devoção.  Como representatividade da ocupação 

territorial em Goiás, São Sebastião é celebrado como santo padroeiro em mais de 45 municípios. Além 

                                                           
81 Calendário de Festas Regionais – Agepel/2008. 
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de, se estabelecer em inúmeras paroquias e capelas nas dioceses goianas. Suas festas e folias são 

celebradas em vários períodos do ano, não se restringindo a festa original no mês de janeiro. Essas 

celebrações reforçam a identidade relacional com o santo protetor dos animais, das doenças, das guerras, 

da fome, das artes e dos homens. 

 

Referências Bibliográficas 

 

BAKHTIN Mikhail. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: O Contexto em François 

Rebelais. São Paulo UCITEC; Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1987. 

BONNEMAISON, J. ORSTOM, V. Viagem em torno do território. Trad. Márcia Trigueiro In: 

CORRÊA, R.L.; ROSENDAHL, Z. (Orgs.). Geografia cultural: um século (3). Rio de Janeiro: Eduerj, 

2002, pp.83-132. 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. De tão longe eu venho vindo: símbolos, festas e rituais do catolicismo 

popular em Goiás. Goiânia: Editora da UFG, 2004. 

CARDIM, Fernão. Informação da Missão do P. Christóvão de Gouvea às partes do Brasil – Anno de 83 

ou Narrativa epistolar de uma viagem e Missão Jesuítica escrita em duas Cartas ao P. Provincial em 

Portugal. In: _______.   

Tratados da terra e gente do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1980. 

CARDOSO, V. M. Cidade de São Sebastião: o Rio de Janeiro e a comemoração de seu santo patrono 

nos escritos e ritos jesuíticos, c.1585. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 32, nº 63, p. 15-37, 

2012. 

CIMBALISTA, R. Relíquias sagradas e a construção do território cristão na Idade Moderna. Anais do 

Museu Paulista. São Paulo Sér. v.14. n.2.p. 11-50. jul.-dez. 2006. 

COSGROVE, Dennis. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens humanas. In: 

CORREA, Roberto L. ROSENDAHL, Zeny.(orgs) Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de 

Janeiro:EdUERJ, 1998, pp. 92- 122. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 89 de 378 

 

CLAVAL, P. Campo e perspectiva da geografia cultural. Trad. Márcia Trigueiro. In. CORRÊA, R.L; 

ROSENDAHL, Z.(orgs). Geografia Cultural: um século (3). Rio de Janeiro, Eduerj, 2002. 

D’ABADIA, M. I. V. Diversidade e Identidade Religiosa: uma leitura espacial dos padroeiros e seus 

festejos em Muquém, Abadiânia e Trindade-GO. 260 f. Tese (Doutorado em Geografia). Instituto de 

Estudos SocioAmbientais, UFG, Goiânia, 2010.  

GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole. 3. ed. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: 

Record, 2003. 108p. 

 GONZÁLEZ, J. L. Visão panorâmica da história da Igreja. Trad. Gordon Chown, São Paulo: Vida 

Nova, 1998. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e 

Guaracira Lopes Louro. 11ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

HASBAERT, R. Desterritorialização e identidade: a rede gaúcha no Nordeste. Niterói, Eduff, 1997. 

TEIXEIRA NETO, Antônio. et. al. Geografia: Goiás-Tocantins. 2ed. Rev. e ampl. Goiânia: Editora da 

UFG, 2004, 270p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 90 de 378 

 

ENTRE A TRADIÇÃO E O PODER: A RELAÇÃO ENTRE RELIGIÃO E POLÍTICA NO 

COLÍRIO DA FÉ (SÉCULO XIV)  

 

Michele de Araújo82 

 

Quando se pretende examinar O Colírio da Fé de Álvaro Pais é conveniente considerar a fonte 

na lógica de sua produção. Nossa questão gira em torno do “poder e do poder da escrita”. Buscamos, 

portanto, colocar em evidência uma política eclesiástica da linguagem, ou seja, da manipulação do texto 

escrito com a verdade, ou melhor, da construção de uma verdade, e sua relação com a tradição - religiosa 

- e com o poder - político. Neste sentido, a obra alvarina em questão faz parte de uma longa tradição 

literária – dos tratados anti-heréticos ou heresiológicos. A partir dos trabalhos de Brian Stock, Peter 

Biller e Anne Hudson e suas recentes aplicações ao domínio da heresiologia da noção de literacy, tornou-

se primordial analisar os tratados heresiológicos, e o Colírio da Fé em especial, enquanto gênero literário 

específico fundado no seio de debates entre “comunidades textuais” – ortodoxas de um lado e heréticas 

de outro – fundadas sobre interpretações distintas das Sagradas Escrituras. Nosso interesse, portanto, é 

compreender o Colírio da Fé como um discurso que possui uma dinâmica própria, herdada ao longo de 

toda a história eclesiástica e que foi se reelaborando ao longo do tempo, sem perder seu núcleo essencial 

– o combate às heresias e aos hereges.  

O Colírio da Fé de Álvaro Pais insere-se numa longa tradição de tratados heresiológicos. Sua 

argumentação anti-herética é herdeira de um discurso que encontra seus fundamentos nos primórdios da 

                                                           
82 Mestranda pelo PPGHIS/PEM/UnB, bolsista CNPq. 
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igreja católica baseando-se, sobremaneira, na tradição83 e na graça84 divina. Neste sentido, é importante 

precisar como esses dois conceitos, apropriados por Álvaro Pais, foram se construindo e constituindo 

historicamente. 

A doutrina católica define-se, pouco a pouco, ao longo dos primeiros séculos, pela confrontação 

às proposições e práticas consideradas desviantes. Somente a partir da metade do século II configura-se 

a noção de heresia ligada, notoriamente, à refutação dos movimentos gnósticos. Nas polêmicas que 

surgiram para constituir o cânon da Igreja e sua ortodoxia, a interpretação das Escrituras toma um lugar 

central. Assim, várias são as obras polêmicas e mesmo catálogos que detalham o número e a natureza 

das heresias. Os polemistas anti-heréticos buscam sua autoridade na tradição Sagrada e nas Escrituras e, 

assim, denunciavam seus adversários que se inscreviam numa longa cadeia de erros. Fez-se necessário, 

portanto, para a Igreja que surgia 85, delimitar claramente seus artigos de fé contra os hereges. 

                                                           
83 A tradição deve ser entendida aqui enquanto autoridade – discursiva. De acordo com Pieper “quand nous parlons de 

tradition, nous sommes immédiatement invités à parler en même temps de l’autorité. Car à y regarder de plus près, toute 

autorité est une sorte de tradition”. In: PIEPER, Josef. . Le concept de tradition. Genève, Ad Solem Éditions SA, 2008, 

p. 61. Logo, a argumentação é construída utilizando a Escritura, ou seja, se faz uma montagem escriturística utilizando 

passagens bíblicas e, ao mesmo tempo, cita outros autores cristãos como argumento de autoridade, fazendo um 

deslocamento interpretativo entre a Escritura e os padres da igreja, atualizando-os em função dos problemas que ora ali 

se apresentavam. Essa atualização não nega o princípio tradicional, pois, “a realização de uma tradição não é jamais a 

cópia idêntica de um modelo; modelo contra o qual, de resto, tudo conspira para que não possa existir. (...) a tradição 

(...)manifesta uma singular capacidade de variação: possibilita uma impressionante margem de manobra àqueles que se 

servem dela (ou a manipulam)”. In: LENCLUD, Gérard. “A tradição não é mais aquilo que era”/ s.ed./, [2009]. Word 97-

2003 Document. Álvaro Pais busca, então, colocar o discurso anti-herético de sua obra sobre o terreno da auctoritas – 

para os hereges assim como para os católicos que duvidam. Sendo assim, a autoridade reconhecida se baseia na 

integralidade dos textos da Sagrada Escritura e na tradição eclesiológica, citados no decorrer de sua obra, para 

fortalecimento da tradição eclesiástica.  
84 “(...) o louvor e exaltação da graça representam execração e condenação dos delitos. (...) Assim, a Lei interveio para 

que se avultassem as faltas, a fim de que, deste modo convencido e confundido, o homem percebesse a necessidade não 

apenas de um mestre, mas de Deus que o ajude, pelo qual seus passos sejam dirigidos para evitar o domínio da iniquidade 

sobre ele e se curasse procurando a graça divina. Assim, onde abundou o delito, a graça superabundou não pelos 

merecimentos do pecador, mas pela ajuda de quem o socorre”. In: AGOSTINHO, Santo. A Graça. Vol. I. São Paulo: 

Paulus, 2011, p. 26. 
85 Irineu entende por “Igreja” os homens que detém autoridade teológica, centrada, fundamentalmente, na tradição da 

sucessão apostólica e fundada sobre uma única verdade. Conforme o autor destaca “é preciso, portanto, afastar-se de 

todos os homens desta espécie e aderir aos que, como dissemos, guardam a doutrina dos apóstolos e com a ordem 

sacerdotal oferecem palavra sã e conduta irrepreensível para exemplo e emendamento dos outros”. In: IRINEU. Contra 

as Heresias. São Paulo, Paulus, p. 451. Conforme Ludimila Campos, o ““presbítero”, ou seja algum representante ou 

bispo de uma determinada comunidade local com autoridade teologal, (grifo nosso) era encarregado, acima de tudo, de 

transmitir a tradição na figura de um “mestre” e/ou de um “ancião” aos moldes judaicos. Os presbíteros tiveram uma 

grande atribuição na fala de Ireneu, pois, como mestres/anciãos, eles simbolizavam a ancestralidade, a legitimidade e a 
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A literatura anti-herética é, antes de qualquer coisa, uma construção discursiva eclesiástica do 

que o reflexo direto de questões que teriam sido colocadas pelos hereges. A heresia está na base de toda 

a racionalização eclesiástica. De Irineu a Álvaro Pais percebemos que a afirmação doutrinal nasceu na 

oposição e na contradição de “comunidades textuais” 86 - ortodoxas de um lado e desviantes do outro -, 

como resultado das distintas interpretações da tradição. A heresia situa-se, portanto entre a linguagem e 

a política eclesiástica, entre o discurso e a prática social.  

A forma como a “Igreja Primitiva” tratou seus desviantes serve sempre de referência quer se 

trate de qualificar a heresia, de denunciar a “novidade dos erros” ou de atacá-la. Assistimos, portanto, 

ao surgimento dos instrumentos de luta contra os heréticos, forjados no seio de debates eclesiológicos, 

cuja permanência pode ser assinalada vários séculos depois. 

Justino “inaugura” os tratados anti-heréticos87. Sua obra, infelizmente, não foi conservada, no 

entanto, seu teor pode ser encontrado em duas outras obras: Apologia e Diálogo com Trifão. Com Justino 

surge o sentido clássico do termo heresia: pessoas que aderem aos princípios de uma mesma doutrina 

desviante. No entanto é em Irineu que o combate contra os desvios se institucionaliza 88. Em sua obra o 

                                                           
antiguidade das comunidades “ortodoxas”, como garantia de fidedignidade doutrinária. Associado à qualidade de 

reprodutor da memória eclesiástica, o presbítero era tido como sucessor dos apóstolos. O presbítero era a prova cabal de 

que a ekklesia estava alicerçada na doutrina verdadeira, assim como era a garantia contra qualquer “heresia”, já que seus 

líderes eram herdeiros diretos da “fonte da verdade”, sendo, portanto, dignos de confiança”. In: CAMPOS, Ludimila 

Caliman. O poder polarizado: o mestre da fé apostólica na ekklesia “ortodoxa” a partir do Contra as Heresias de Irineu 

de Lião. Revista Plêthos, UFF, vol. 2, n. 1, 2012, p. 136. 
86 In this sense they were "textual communities." The term is used in a descriptive rather than a technical sense; it is 

intended to convey not a new methodology but a more intensive use of traditional methods, and, in particular, their use 

by groups hither to dependent on oral participation in religion. What was essential to a textual community was not a 

written version of a text, although that was sometimes present, but an individual, who, having mastered it, then utilized it 

tor reforming a group's thought and action. In: STOCK, Brian. The implications of literacy. Written language and models 

of interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. New Jersey, Princeton, 1983, p. 90.   
87 “Este nascimento da reflexão cristã sobre a heresia deve ser restituído ao campo das dificuldades gerais vivida pelo 

cristianismo do segundo século: a ruptura com o meio sociológico judaico de origem, a crise suscitada pela crítica radical 

do cânon bíblico judaico desenvolvida por Marcião e o marcionismo, a persistência de práticas judaicas (alimentares, 

calendares, cultuais em geral) no seio das comunidades cristãs, mas também a afloração de grupos que os Pais da Igreja 

qualificarão mais tarde de gnósticos; tudo isso contribui para o manuseio de um discurso de exclusão em que a heresia 

ganha em força e em precisão, a ponto de dar nascimento a um gênero literário novo, o tratado heresiológico, que é a 

exposição seguida da refutação de uma ou várias doutrinas”. In: DUBOIS, Jean-Daniel. Polêmicas, poder e exegese: o 

exemplo dos gnósticos antigos no mundo grego. In: ZERNER, Monique (org.). Inventar a heresia?: discursos polêmicos 

e poderes antes da Inquisição. Campinas, Editora Unicamp, 2009. p. 43. 
88 “(...) com Irineu de Lyon (...) o combate contra os desvios passa por um aparelho institucional, o episcopado 

monárquico, que tende a se generalizar nessa época, isto é, um episcopado secundado por um colégio de presbíteros e 
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bispo lionense desenvolve a genealogia dos heresiarcas de Justino e acrescenta algumas outras seitas 

diversas 89. Em sua longa exposição, Irineu se apoia numa determinada regra de verdade 90, com 

formulações acerca dos pontos essenciais da fé, baseada sobremaneira no Símbolo Apostólico, e ainda, 

baseando-se na tradição, ela mesma garantida pela sucessão episcopal. Contudo, é através de Santo 

Agostinho que as proposições de Irineu com relação aos gnósticos e à tradição influenciaram o 

pensamento medieval. Santo Agostinho foi, então, ponte da tradição dos Padres da Igreja da Antiguidade 

Tardia para o período medieval. Irineu e Santo Agostinho constituem, portanto, duas fontes para se 

compreender a tradição dos tratados heresiológicos, a partir de suas referências textuais buscaremos 

precisar a constituição deste gênero e suas possíveis continuidades e/ou rupturas chegando até Álvaro 

                                                           
diáconos, no lugar de um conselho de anciãos, responsável pela vida das comunidades até então”. In: DUBOIS, Jean-

Daniel. Op. cit. p.43 Para Irineu este conceito de instituição não é tanto um “aparelho institucional” instituído de forma 

homogênea, mas sim, o conjunto de pensadores que, como ele, defendem a mesma verdade de fé. Neste sentido, Irineu 

defende o governo episcopal (ver: IRINEU. CH III, 3-3) baseado na sucessão apostólica. “Eis por que se devem escutar 

os presbíteros que estão na igreja, que são os sucessores dos apóstolos” CH IV, 26-2. E, mais ainda, Irineu associa a 

sucessão apostólica com o Corpo de Cristo “a verdadeira gnose é a doutrina dos apóstolos, é a antiga difusão da Igreja 

em todo o mundo, é o caráter distintivo do Corpo de Cristo que consiste na sucessão dos bispos aos quais foi confiada a 

Igreja em qualquer lugar ela esteja” CH IV, 33-8. É interessante notar essa concepção institucional de Irineu com a 

tradição. Irineu tenta, por meio de sua argumentação, defender a autoridade da Igreja face a todos os desviantes que 

nasceram do seio desta. É neste sentido que devemos entender seu conceito de instituição. Para ele, aqueles que pertencem 

à verdadeira Igreja compõe a verdadeira comunidade de fiéis, e é a esta comunidade que Irineu se refere, buscando 

demonstrar que aqueles que pertencem à verdadeira igreja “acreditam num só e idêntico Pai, admitem a mesma economia 

da encarnação do Filho de Deus, reconhecem o mesmo dom do Espírito, observam os mesmo preceitos, conservam a 

mesma forma de organização da Igreja...” CH V, 20-1. Irineu remete, portanto, a autoridade dos bispos alicerçada na 

tradição. Sendo assim, Irineu “não associa o ofício presbiteral a um conselho eclesiástico (conforme destacado por 

Dubois) – grifo meu, mas o une de forma substancial à função de epíscopo, muito mais próxima da dinâmica do 

episcopado monárquico”. In: CAMPOS, Ludimila. Op. cit. p. 138. 
89 Irineu cita diversas seitas gnósticas e alguns de seus líderes fundadores, tais como: valentinianismo (Valentim); 

basilidianismo (Basílides); marcionismo (Marcião); saturnionismo (Saturnino); carpocracianismo (Carpócrates); 

cerintianismo (Cerinto); simonianismo (Simão, o Mago); mequisedequismo (Teódoto); bardesianismo (Bardésanes); 

nicolaísmo (Nicolau); elcasaísmo (Elkasai); e ainda ebionismo; Cerdão, Tolomeu, Heráclito, Menandro. 
90 Na obra de Irineu o tema da verdade tem um papel fundamental. Como demonstrar a origem verdadeira das normas das 

Sagradas Escrituras e da tradição? A verdade está presente desde as origens da humanidade fazendo-se conhecer 

primeiramente aos profetas pelo Verbo o que lhe permitirá sua plena manifestação quando de sua encarnação. A verdade 

nos provém, portanto, de Cristo que é a verdade encarnada. Os apóstolos “discípulos da Verdade” espalharam-na pelo 

mundo inteiro, assim, para conhecer a verdade é preciso, necessariamente, passar pelos apóstolos: “Lembra-te, portanto, 

do que dissemos nos primeiros dois livros e, acrescentando o que agora diremos, terás fartíssima argumentação contra 

todos os hereges e te oporás a eles com segura e determinada firmeza em favor da única fé, verdadeira e vivificante, que 

a Igreja recebeu dos apóstolos e comunica a seus filhos” (CH III, Pr.). É a sucessão apostólica que transmite o que Irineu 

chamará “o carisma da verdade”. Este carisma decorre dos apóstolos e corporifica-se na sucessão episcopal. É graças a 

ela que a tradição pode ter uma justa interpretação das Escrituras. Herdeiro de Justino, Irineu será, no entanto, o primeiro 

pai a dar uma importância essencial à tradição apostólica no qual o símbolo será como um resumo. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 94 de 378 

 

Pais. É neste sentido que pensamos ser possível analisar o Colírio da Fé, dentro da tradição literária dos 

tratados heresiológicos, pois “a ideia de inventariar heresias de modo algum pertence a Alvaro Pais, 

porquanto catálogos de heresias já estavam em circulação desde há muito tempo...” 91.  

O Colírio da Fé inscreve-se na corrente filosófica neoaugustiniana caracterizada pela ideia da 

unidade do mundo e da sociedade e, ao mesmo tempo, sua estrutura argumentativa valoriza o papel da 

Graça divina como fator de salvação, uma vez que sem a graça que a Igreja possibilita, a salvação do 

homem fica comprometida 92. Nesse sentido, o espírito do homem, afligido pela doença da heresia, 

precisa ser curado. Como um cego, o homem caminha tropeçando de erro em erro. O Colírio da Fé, 

agindo como remédio, possibilitaria que o homem cristão enxergasse a verdade da fé. 

 

Ora, embora esteja escrito que só o médico inexperiente quere [sic] curar os 

olhos de todos com um só colírio, eu, ainda que médico inexperiente, hei-de, 

com a graça de Deus, e quanto em mim couber, tentar ungir e curar os olhos de 

todos os fiéis com este opúsculo, que resolvi chamar Colírio da Fé 93. 

 

Ora, a cegueira do homem já é antes denunciada por Agostinho na Cidade de Deus: 

 

Se a razão humana, fraca e enferma cá na Terra, ao invés de atrever-se a resistir 

ao brilho da verdade, submetesse a sua languidez ao tratamento de salutar 

                                                           
91 RIBEIRO, Pe. Ilídio Sousa. Sob o signo de Álvaro Pais. Colectânea de Estudos. Lisboa, 2. série, ano 4, n. 2, 1953, p. 

229. 
92 “Aquele que elogia o poder curativo de um remédio não está afirmando que são úteis as doenças e os ferimentos, dos 

quais o remédio cura o ser humano. Mas quanto maiores são os elogios ao remédio, tanto mais se execram e se temem os 

ferimentos e as doenças dos quais liberta aquele que é elogiado. Do mesmo modo, o louvor e a exaltação da graça 

representam execração e condenação dos delitos. Pois foi preciso mostrar ao homem a hediondez de sua doença, visto 

que contra sua iniqüidade não foi útil e bom o santo preceito, o qual contribuiu para aumentar a iniqüidade em vez de 

diminuí-la. Assim, a Lei interveio para que avultassem as faltas, afim de que, deste modo convencido e confundido, o 

homem percebesse não apenas a necessidade de um mestre, mas de Deus que o ajude, pelo qual seus passos sejam 

dirigidos para evitar o domínio da iniqüidade sobre ele e se curasse procurando a ajuda divina. Assim, onde abundou o 

delito, a graça superabundou não pelos merecimentos do pecador, mas pela ajuda de quem o socorre”. In: AGOSTINHO, 

Santo. A Graça. São Paulo: Paulus, 1998, p. 25-26 
93 PAIS, CFH, Pr. 
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doutrina, à espera de que pela fé e pelo amor obtivesse da graça divina sua cura, 

sentido exato e faculdade de exprimir-se bastariam, sem prolongada 

argumentação, para de sua insignificância convencer todo erro. Mas a moléstia 

que trabalha os espíritos extraviados é ainda mais perniciosa hoje, quando, 

depois de todas as razões possíveis e tais como homem deve esperar do homem, 

seja por causa de profunda cegueira que já não vê a evidência, seja por indomável 

obstinação, incapaz de suportá-la, defendem os arroubos de seu delírio como a 

razão e a própria verdade. Há, pois, frequentemente a necessidade de a gente 

estender-se em fatos manifestos, não para mostra-los a quem vê, mas para fazê-

los tocados com os dedos, para ferir os olhos que não querem vê-los 94. 

 

Somente pela graça divina o homem poderá enxergar a raiz de seus vícios. Não é a autoridade 

da Igreja que poderá possibilitar ao homem reconhecer seus erros, mas Deus, por intermédio da Igreja, 

possibilita a salvação através da graça que o Espírito Santo oferece. 

A proposta de Álvaro Pais, em linhas gerais, é demonstrar que o homem cristão vive assediado 

pelas dissidências que ferem a unidade da Igreja Católica. No cerne da argumentação, o homem deve se 

reconciliar com a Igreja, pois somente através dela é possível alcançar a salvação. Assim, como Colírio 

(Graça), seria dado ao homem conhecer (ver) os erros que o afligem e ser reconduzido ao seio da Igreja, 

compreendendo que fora dela não existe salvação. Sendo assim, a fé católica oscilaria entre Cila e 

Caríbdis:  

 

¿ Por qué oyes con tanto agrado: El Padre es mayor que yo? Escucha aún con 

mayor satisfación: Yo y el Padre somos uma sola cosa (Jn 40,30) – grifo original. 

Es la fe católica, que navega entre Escila y Caribdis, como se navega en el 

estrecho entre Sicilia e Italia: por una parte, rocas que provocan un naufragio; 

por otra, remolinos que devoran las naves. Si la nave va a dar contra las rocas, 

                                                           
94 AGOSTINHO, Santo. A cidade de Deus. Vol. I. São Paulo, Editora das Américas, 1961, p. 103. 
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se destroza; si va a parar al remolino, es engullida. Así también Sabelio, que dijo: 

“Es uno solo; el Padre y el Hijo no son dos”. Advierte el naufrágio. También el 

arriano: “Son dos, uno mayor y otro menor, no iguales en la essencia”. Advierte 

el remolino. Navega por entre los dos, mantén la vía recta. Si los católicos 

reciben el nombre de ortodoxos, no es sin motivo; “ortodoxo” es una palabra 

griega que en nuestra lengua equivale a “recto”. Así, pues, si mantienes la vía 

recta, evitas tanto Escila como Caribdis. Aférrate a esto: El Padre e yo somos 

una solo cosa. Yo y el Padre: escúchenlo95. 

 

Ora, o caminho para a salvação é só um: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém 

vem ao Pai a não ser por mim” 96. A fé deve ser reta, o caminho é estreito: “Entrai pela porta estreita, 

porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ele. Estreita, 

porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à Vida. E poucos são os que o encontram” 97. Santo 

Agostinho utilizando a alegoria de Cila e Caríbdis alerta justamente para essas duas passagens bíblicas, 

somente um é o caminho e este caminho é estreito, qualquer desvio é passível de incorrer na heresia pelo 

erro. 

Para desviar-se do erro é necessário conhecê-lo. É nesse sentido que precisamos compreender 

as obras de Santo Agostinho e Álvaro Pais: ambas possuem um caráter instrutivo. O herege é inimigo 

da Graça de Deus, não em uma ou outra questão de fé, mas com relação à regra da fé.  

 

No vamos a condenar como hereje al que diga... una afirmación (que) no cede 

en perjuicio ni em beneficio de la fe por la que nos llamamos fieles... Pero 

importa ante todo y sobre todo saber si uno se obstina en hacer um dogma de lo 

                                                           
95 AGOSTINHO, Santo. Sermon 229G, 4. Madrid, BAC n. 447, 1983, p. 328. apud. Obras completas de San Agustín 

XXXVIII: Escritos contra los arrianos e otros herejes. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1990, p. 891. 
96 Jo 14, 6 
97 Mt 7,13 
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que fue sino una ligereza. Como todo hereje, por el hecho de serlo, es necio, 

aunque no todo necio sea hereje 98. 

 

Para Álvaro Pais a ignorância não se desculpa, pois ela é mãe de todos os erros. Aquele que 

possui a verdadeira fé, neste sentido, não cairia em erro. 

 

Visto que a ignorância é a mãe de todos os erros, e, segundo Paulo, o ignorante 

será ignorado; visto que a ignorância na fé a ninguém desculpa, e a primeira, a 

capital mentira é a que se diz na doutrina da religião; visto que o herege ignorante 

é herege; por isso, para que ninguém errando ou mentindo na fé, se possa 

desculpar, sendo tão crassa a ignorância supinamente errônea, leia por 

necessidade essa obra 99. 

 

Para Álvaro Pais a fé “é o fundamento das coisas que se esperam; é a demonstração das coisas 

que não se vêem” 100. E esta é dom do Espírito Santo “que é dado mesmo ao que não o pede” 101. Sendo 

assim, a fé é dom divino, fruto da Graça de Deus: 

 

Nós, pelo contrário, asseveramos que a vontade humana é de tal modo ajudada 

por Deus para praticar a justiça, que, além de o homem ser criado com o dom da 

liberdade e apesar da doutrina que o orienta sobre o modo de viver, receba o 

Espírito Santo, que infunde em sua alma a complacência e o amor do Bem 

incomunicável, que é Deus, mesmo agora quando ainda caminha pela fé, e não 

pela visão. Desse modo, como o penhor da graça recebido gratuitamente, anseie 

                                                           
98 AGOSTINHO, Santo. De gestis Pelagii, 6,18. apud: Obras completas de San Agustín XXXVIII: Escritos contra los 

arrianos e otros herejes. Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1990, p. 13. 
99 PAIS, CFH, Pr. 
100 Idem, ibidem. 
101 Idem, ibidem. 
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aderir ao Criador e anele vivamente aproximar-se da participação daquela Luz 

verdadeira, e, assim, proceda a felicidade daquele de quem recebeu o ser.  

Se o caminho da verdade permanecer oculto, de nada vale a liberdade, a não ser 

para pecar. E quando começar a se manifestar o que se deve fazer e para onde se 

dirige, não se age, não se abraça o bem, não se vive retamente, se com o bem 

não se deleita e não se o ama. Porém, para que venha amá-lo, o amor de Deus se 

difunde em nosso coração não pelo livre-arbítrio que radica em nós, mas pelo 

Espírito Santo que nos foi dado 102. 

 

Para se fugir do erro e consequentemente da heresia é necessário conhecer. Para Agostinho a fé 

se relaciona com a inteligência 103. Neste sentido “a condição do pensador cristão inscreve-se num 

movimento de três tempos: à partida, uma fé que crê sem nada ver, à chegada da contemplação do bem 

aventurado que vê e já não crê, entre os dois pólos uma fé que procura compreender, uma fé em busca 

de inteligência” 104. Somente através da Graça o homem pode compreender. A fé sem inteligência é uma 

fé cega, é necessário que o homem veja para que não tropece no caminho, não cometa erros, não caia 

em nenhuma heresia. E para poder enxergar melhor, Pais cria o seu Colírio da Fé: “hei-de, com a graça 

de Deus, e enquanto em mim couber, tentar ungir e curar os olhos de todos os fiéis com este 

opúsculo...”105.  

Por outro lado, há um aspecto teológico/político fundamental que parece sustentar a obra como 

um todo: a importância da cabeça política para o corpo (comunidade política). Para Pais o papa, enquanto 

herdeiro de São Pedro, é a cabeça da cristandade e, embora os reis recebam seu poder de Deus, o papa é 

o representante de Cristo na Terra, tendo, portanto, autoridade sobre os reis106. Ora, no “Contra as 

                                                           
102 : AGOSTINHO, Santo. A Graça. Vol. I. São Paulo: Paulus, 2011, p. 20-21. 
103 Para Santo Agostinho razão e fé colaboram no esclarecimento da única verdade que existe, o cristianismo. Uma 

verdade que se pode chegar por dois caminhos: a razão, que nos aproxima dela parcialmente, e a fé, que nos permite 

conhecer em plenitude. Portanto, fé e razão não são só compatíveis senão que, ademais, a verdadeira religião é também a 

verdadeira filosofia, já que a filosofia, se correta, não se desvia dos artigos de fé. 
104 JEAUNEAU, Édouard. A filosofia medieval. Lisboa: Edições 70, 1963, p.14. 
105 PAIS, CFH, Pr. 
106 “Que os imperadores e reis o são pelo poder da Igreja e dela recebem jurisdição, ou de Deus por intermédio dela, 

claramente se vê, pois que segunda a verdade das Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, e segundo os sagrados 
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Heresias” de Irineu podemos perceber como esse discurso começou a ser construído e como o recurso à 

tradição naquele contexto histórico serve e serviu para legitimar o poder dos bispos locais. 

 

Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo 

inteiro, pode ser descoberta em toda a Igreja por todos os que queiram a verdade. 

Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas Igrejas pelos 

apóstolos e os seus sucessores até nós (...). Mas visto que seria coisa bastante 

longa elencar, numa obra como esta, as sucessões de todas as igrejas, limitar-

nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, à igreja fundada e 

constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos, Pedro e Paulo, e, 

indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, 

que chegou até nós pela sucessão dos bispos, refutaremos todos os que de alguma 

forma, quer por enfatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina 

errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade 107. 

 

A preocupação de Irineu está em qualificar a ordem que remete a hierarquia sacerdotal e, ao 

mesmo tempo, defende que os bispos são herdeiros da tradição apostólica incubidos de governar a 

comunidade local e preservar o ensino da verdadeira tradição. Da defesa dos bispos locais em Irineu, 

Agostinho defende o primado petrino e, consequentemente, o papado. Agostinho identifica na figura de 

Pedro toda a unidade da Igreja, e através de Pedro, o poder das chaves é transferido a todo bispo que 

assumir a cabeça da Igreja de Roma. 

 

Ce fut avant as passion, vous le savez, que Notre-Seigneur Jésus-Christ choisit 

ses disciples el leur donna le nom d’apòtres. Mais, parmi eux, Pierre est presque 

partout le seul qui ait mérité de personnitier en lui l’Eglise, qu’il mérita de 

                                                           
cânones que as expõe, o Papa tem os dois poderes e as duas jurisdições, a espiritual e a temporal, em todo o mundo, como 

as teve Cristo, cujo vigário geral ele é na terra”. In: PAIS, CFH, L. I, 14. 
107 IRINEU, CH III, 3-1,2 
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recevoir cette promesse: “Je te donnerai les clefs du royaume des cieux”. Ce 

n’est pas un seul homme qui a reçu ces clefs, mais l’unité de l’Eglise. Ainsi donc, 

ce qui releve la prééminence de Pierre, c’est qu’il personnifiait en lui 

l’universalité et l’unité de l’Eglise. 108 

 

Para Pais, a cabeça política da Igreja é o pontífice romano, o papa. O autor limita-se, à primeira 

vista, a afirmar a legitimidade da autoridade papal sobre a Igreja, mas na prática ele expande essa acepção 

a todas as esferas de poder. Disso deriva que todo poder temporal é antinatural, enquanto o poder eclesial 

é perene e santo.  Para ser legítimo, o poder dos reis e dos imperadores necessitaria formalmente da 

Igreja, que pelo “poder das chaves” reabilitaria sacramentalmente o poder do império. Neste sentido, 

percebe-se uma dinâmica complexa entre os dois poderes, assentados numa autonomia – relativa -, 

interdependentes.  

No entanto, “não se trata simplesmente de subjugação de uma ou outra esfera do poder, mas da 

criação de um sistema onde o poder temporal alia-se (com supremacia do espiritual) ao papado para o 

bem da cristandade” 109. De acordo com a análise de Berriel, Álvaro Pais destaca que todas as instâncias 

de poder estão penetradas de espiritualidade, pois todo poder é delegado por Deus. Neste sentido, a 

política serve aos homens na medida em que visa a salvação da alma. Sendo assim, a política secular 

passa a ser desvalorizada, já que, se os homens possuem como meta o paraíso, as instâncias espirituais 

estão acima das materiais. 

 

Colocar o Papa ou o Imperador como caput mundi não será distinção demasiado 

importante para um canonista que, como frei Álvaro, perspectiva uma 

comunidade universal cujo pólo de unidade é precisamente de natureza 

soteriológica. Só que, num caso, o Papa constitui com seu braço material um 

                                                           
108 Œuvres completes de Saint Agustin XVIII: Sermons au peuple. Paris: Librairie de Louis Vivés, Editeur, 1872, p. 547. 

Sermão 259-2. 
109 BERRIEL, Marcelo Santiago. As especificidades da cultura medieval portuguesa: a contribuição dos estudos de Mário 

Martins. In: ALMEIDA, Néri de Barros (org.). A Idade Média entre os séculos XIX e XX: estudos de historiografia. 

Campinas, Unicamp, 2008, p. 88. 
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Imperador temporal, enquanto no outro esse mesmo braço se pluraliza em 

múltiplos reis particulares (...) o Papa tem poder sobre todos os príncipes do 

século, mas é “pecado da Igreja” (leia-se “pecado do Papa”) intrometer-se nos 

assuntos de foro civil110. 

 

Para Álvaro Pais o objetivo é assentar as bases das relações entre os dois poderes e não 

exatamente teorizar sobre a supremacia de um ou de outro. Entendendo a cristandade como uma 

comunidade universal, cujo objetivo último é a salvação, o papa, como vigário de Cristo, possui o poder 

sobre os cristãos e não deve se omitir dos assuntos propriamente materiais, mas através de seu braço 

temporal (imperador ou reis) deve gerir os assuntos terrenos. Seria herético, portanto, pensar que os reis 

ou Imperadores têm algum poder sobre os assuntos espirituais. Este argumento fica patente no Colírio 

da Fé. Vários são os erros/heresias que Álvaro Pais descreve sobre as ingerências do poder temporal 

sobre o espiritual. A título de exemplo, o erro 11 da primeira parte do Colírio da fé trata sobre a questão 

da cabeça da Igreja:  

Outra heresia afirma e sustenta que os reis são a cabeça e os regedores da Igreja, o que é erro, 

porque eles não são a cabeça da Igreja, mas Cristo e o Papa, seu vigário geral. 

 

Os reis e imperadores não são cabeças da Igreja, mas têm de submeter as suas 

cabeças à Igreja sacrossanta. Confessa-o o imperador Valentiano. Os reis devem 

beijar as mãos dos pontífices e submeter a cerviz aos joelhos deles, e não o 

contrário . 

 

Entretanto, há ainda outro aspecto que complementaria o erro anterior. No erro 12 lê-se: “Outra 

heresia diz, como a precedente, que os reis não são filhos, membros, defensores e braço da Igreja, o que 

                                                           
110 BARBOSA, João Morais. “Introdução”. In: PAIS, Álvaro. Estado e Pranto da Igreja. Estabelecimento do texto e 

tradução: Miguel Pinto de Meneses. 8 vols. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1988, p. 33-34. 
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é herético pensar, pois que os reis e os príncipes temporais são filhos, membros, defensores e braço da 

Igreja, conforme ficou provado no artigo anterior (...)”. 

Álvaro Pais enfatiza, portanto, a concepção hierárquica corporativa da Igreja, cuja cabeça 

mística era Cristos e a cabeça visível era o vigário de Cristo, o papa. A Igreja era então o corpo místico 

de Cristo 111, composta por todos os clérigos e fiéis, passados, presentes e futuros. O papa é então 

sucessor dos apóstolos e herdeiro de Pedro e, ainda, Pais associa a figura papal com a própria Igreja: 

“Outra heresia diz que o papa perde a jurisdição, quando não está em Roma, o que é contra as Sagradas 

Escrituras, porque onde está o papa, aí está a Igreja Romana, a Sé Apostólica, a cabeça da Igreja, pois 

que Pedro significa a Igreja” 112. 

Embora Álvaro Pais destaque a supremacia da natureza espiritual, ele busca estabelecer um 

sistema de harmonização entre os dois gládios que auxiliam no governo da ecclesia, que é identificada 

como a cristandade. As relações entre o temporal e o espiritual formam um todo coerente, portanto, não 

se trata de dois poderes, mas de um poder ordenado.  

Percebemos que em Álvaro Pais as heresias possuem um caráter muito mais político. Enquanto 

em Irineu e Agostinho a ortodoxia da Igreja ia aos poucos se constituindo, seus discursos objetivavam a 

construção da identidade cristã face às heresias de sua época. Já no Colírio da Fé o que está em jogo não 

é mais “a verdadeira tradição” frente às outras, mas a disputa política que essa tradição implica.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Na medida em que a Igreja, no entanto, era interpretada como um governo como qualquer outra corporação secular, a 

noção mesma de corpus mysticum era carregada de conteúdo político secular. Acima de tudo, essa noção originalmente 

litúrgica, que antes se prestara a exaltar a Igreja unida no Sacramento, começou a ser usada na Igreja hierárquica como 

um meio de exaltar a posição do papa-imperador, “o primeiro Príncipe que move e controla a totalidade do Governo 

cristão”. In: KANTOROWICZ, Ernst H. Os dois corpos do rei: um estudo sobre teologia política medieval. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1998, p. 131. 
112 PAIS, CFH, L. I, 30. 
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A POLÍTICA MATRIMONIAL NO REINADO DA RAINHA MARIA DE MOLINA: LEONOR 

DE CASTELA E JAIME DE ARAGÃO (SÉCULO XIV) 

 

Mirja Myrcea Dennisse Churquina Corro113 

 

Esta comunicação tem como objetivo analisar a política matrimonial adotada pelos reinos 

ibéricos, focando nas correspondências da rainha Maria de Molina (1260 – 1321) de Castela e do 

monarca Jaime II (1267 – 1327) de Aragão. Nas cartas analisadas é possível encontrar informações 

relacionadas aos acordos matrimoniais, tais como: o comportamento das infantas, as medidas adotadas, 

as estratégias, os conselhos, entre outros, com o fim de manter uma relação estável entre os reinos.   

Os casamentos eram alianças que visavam acabar com conflitos e adquirir apoio político entre 

reinos ibéricos. Esses acordos, maioria das vezes, eram realizados pelos reis/pais dos infantes enquanto 

estes ainda eram crianças. E por se tratar de um acordo político, também poderiam mudar de acordo com 

o contexto pelo qual passavam no momento.  

Nos reinos Ibéricos, os casamentos eram tidos como alianças que tinham um objetivo maior, o 

apoio político. Geralmente esses acordos eram selados pelos reis quando os seus filhos ainda eram 

crianças e muitas vezes essas alianças mudavam de acordo com o contexto político pelo qual estavam 

passando. Os séculos XIII e XIV foram marcados por conturbações políticas, guerras civis e conflitos 

entre as famílias reais, por isso tais acordos eram importantes e tinham por finalidade atender os 

desdobramentos políticos pelos quais a península Ibérica estava passando. Entre as famílias nobres, o 

casamento era uma estratégia familiar e patrimonial que visava à valorização da linhagem, enquanto que 

para as famílias régias, este era um ato plenamente político, que acabava por unir partidos ou casas reais 

além de se unirem também pelo vínculo sanguíneo estabelecido com o matrimonio. A efetivação do 

casamento somente acontecia com sua consumação. No caso das uniões regias, clausulas eram 

elaboradas. Era como um contrato nupcial, uma vez que se tratava de uma união política (COELHO, 

2002, p 45, 49). 

                                                           
113 Acadêmica do curso de História pela Universidade Estadual de Goiás / UnU Goiás. Email: mi.churquina@gmail.com 
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Maria de Molina pertencia à família de Alfonso de Meneses, filha de Don Alfonso de Molina e 

Dona Mayor Alfonso de Meneses (terceira esposa de Alfonso). Pouco se sabe sobre sua infância e o 

local onde cresceu Sancho (1258-1295), filho dos reis de Castela Afonso X (1252-1284) e Violante, e 

sendo o quarto filho do rei de Castela, cresce vendo as atenções do seu pai voltadas ao seu irmão e 

herdeiro Fernando de la Cerda (BALLESTEROS, 2010, p. 11; CURRIESES, 2000, p. 34).  

Maria casou-se com Sancho, futuro rei de Castela, em 1282114. Ao concretizarem o casamento 

enfrentaram uma série de imprevistos para legitimá-lo. Entre esses obstáculos encontrados, estava o fato 

de serem primos de terceiro grau, assim, a consanguinidade impedia que a Igreja lhes concedesse a 

legitimação do casamento. Também existia uma relação de parentesco espiritual, uma vez que Maria era 

madrinha de Violante, filha ilegítima de Sancho. Além disso, as mudanças políticas e jurídicas pelas 

quais o reino de Castela passava, também influenciaram no casamento, assim como o código das Siete 

Partidas115, impulsionado pelo monarca Afonso X (CURRIESES, 2000, p. 42; FUENTE, 2004, p.260).  

No livro de leis – Las Siete Partidas - a importância do matrimônio é central, vendo que este 

tema é trabalhado no centro do livro. A justificativa seria que ocupa esse lugar central da mesma maneira 

que o coração vem a ocupar o centro do corpo do homem, de seu espirito, entre outros (Cuarta Partida). 

Ainda na Cuarta Partida, na terceira lei, se destaca a importância do casamento ao dizer que, com este 

se levantam três pontos importantes: fé – que seria a lealdade que devem ter um para o outro; linhagem 

– correspondente a seus filhos que devem continuar com o nome da família; e por último, o sacramento 

– neste, nunca se devem separam uma vez que foi por vontade de Deus a união.  

Estes três pontos são os pilares de um matrimônio, em que a Igreja se baseia, se apoiando em 

Santo Agostinho, que define o casamento como um sacramento por Deus estabelecido para que o homem 

pudesse viver de forma pacífica e livre do pecado. (FUENTE, 2004, p. 261) 

                                                           
114 No entanto, nesse momento, Sancho IV já mantinha um acordo matrimonial com Guillerma de Montcada. 

115 O Livro de códigos e leis das Siete Partidas foi uma obra impulsionada por Alfonso X. É um livro que possui um prólogo 

e sete partes, sendo estas divididas em 182 títulos, totalizando 2.808 leis/regras que visam regularizar o sistema de fontes 

jurídicas e o direito eclesiástico, político, administrativo, processual, mercantil, civil, penal e matrimonial. 
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O fato de Sancho ter passado muito tempo sem se manifestar contra a união com Guillerma, 

levou ambas partes a acreditar que o acordo ainda estava firmado. No entanto, ao ignorar essas leis, 

recebeu críticas do monarca Alfonso X (1252 – 1284). O papa francês Martin IV (1281-1285) também 

se manifestou ao saber do casamento e enviou uma carta declarando a união uma “ofensa pública” e 

incestuosa. Ainda castigou ao clero que tinha participado dessa celebração, considerando nula a união 

sob pena de excomungar os recém casados. Maria e Sancho não esperavam uma reação diferente. 

Também sabiam que a anulação do compromisso de Sancho com Guillerma era difícil uma vez que a 

família de Montcada não daria o consentimento (CURRIESES, 2000, p.43). 

Sancho não tinha direito ao trono, mas quando seu irmão Fernando de la Cerda morreu na luta 

contra os árabes, em 1275, o cenário de Castela mudou e Sancho assumiu o direito trono tendo o apoio 

da nobreza no seu reinado afim de manter seus interesses116. Maria de Molina sempre apoiando o seu 

marido, acompanhou-o em suas viagens e em alguns momentos chegou até mesmo a tomar conta de 

algumas tarefas do governo enquanto Sancho IV estava em alguma campanha militar. Seu maior papel 

na vida de Sancho foi como mediadora. As estratégias 117matrimoniais foram bastante utilizadas por 

Maria de Molina e Sancho com a finalidade de organizar alianças políticas. Desse modo, os seus filhos 

serviram também de intermediadores (FUENTE, 2004, p. 262, 267). 

Sabendo da condição de sua saúde debilitada, Sancho IV deixou estabelecido em seu testamento 

que Maria de Molina seria nomeada tutora de Fernando, herdeiro do trono de Castela e governadora do 

reino. Sancho IV morre em abril de 1295, com trinta e seis anos e sua esposa/companheira o cuidou até 

seus últimos dias. (BALLESTEROS, 2010, p.102-105). 

Fernando IV, com apenas nove anos de idade, foi apresentado por sua mãe como rei de Castela. 

Com a morte de Sancho IV, Maria de Molina iniciou a ação de seu governo tomando medidas de caráter 

popular como a redução de impostos e confirmação dos fueros, suspensão da sisa118. Desde que a morte 

                                                           
116 Com a morte do irmão Fernando de la Cerda o trono seria por direito do filho do infante falecido, ou seja, o sobrinho 

de Sacho IV. Desse modo, surgiu um conflito entre Sancho e seu pai em relação a sucessão do trono de Castela. Sancho 

se proclamou rei, ignorando os direitos dos seus sobrinhos e, desse modo, acumulou um segundo conflito com seu pai e 

mais um motivo que dificultou a legitimação do seu casamento (FUENTE, 2004, p.264). 
117 Feuros: conjunto de leis, direitos ou privilégios que durante o período da Idade Média concebia um soberano ou senhor 

a um território, município. 
118 Sisa: Imposto que se cobrava sobre géneros comestíveis. 
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de Sancho se tornou oficial surgiram novos conflitos políticos. A rainha, agora regente, tomou 

conhecimento de vários movimentos que os nobres traçavam com o objetivo de garantir seus interesses, 

além de colocar alguém no trono que os favorecesse. Assim, precisou agir de acordo com o objetivo de 

garantir a seu filho o direito ao trono. Por isso procurou apoio dos reinos vizinhos e também das elites 

urbanas em Castela. Esse período foi uma época em que as cidades começavam a ter algum poder 

considerável e foi nesses grupos que ela viu uma oportunidade de utiliza-los em favor de seu filho 

Fernando. (MÍNGUEZ, 1998, p. 1074-1075, FUENTE 2004, p. 272-273). 

Várias dificuldades foram enfrentadas desde o inicio, pois alguns nobres se preocuparam em 

proibir a entrada da rainha regente nas cidades. Outros problemas também precisavam ser resolvidos 

com urgência, como a legitimação de seu casamento e consequentemente de seus filhos.  

Em meio a tantos conflitos, Maria ainda sofreu a decepção de ver sua filha, a princesa Isabel 

ser devolvida pelo rei de Aragão, sob o pretexto de não ter conseguido obter uma dispensa papal para o 

matrimônio. Segundo Minguez (1998, p. 1074), o período em que se dá a menoridade de Fernando IV 

até 1301 foi marcado por uma grande guerra civil intensa. Por essa razão era importante selar acordos 

para amenizar os conflitos fronteiriços de Castela com os reinos vizinhos. Essas negociações foram 

importantes para conseguir um acordo fronteiriço entre Castela e Portugal.  

Sendo assim, antes de tentar conseguir um novo marido para a filha, Maria se preocupou em 

negociar o matrimonio de seu filho e rei de Castela Fernando com a infanta Constanza de Portugal. Essa 

negociação foi realizada em 1297, e além desse enlace, a rainha de Castela organizou também o acordo 

matrimonial de sua filha Beatriz, com apenas quatro anos de idade, com Alfonso de Portugal. A infanta 

foi levada para a corte portuguesa onde ficaria aos cuidados da rainha Isabel. 

Em meio a tantos conflitos, Maria de Molina não deixou de lado a luta pela legitimação de seus 

filhos. Segundo Las Partidas a maioridade do rei seria dada aos vinte anos. No entanto, essa lei não 

esteve em vigor, e Fernando IV, diferentemente da prática geral que seria declarar a maioridade aos 

catorze anos de idade, teve que esperar ainda mais dois anos para ser declarado maior de idade devido a 

sua ilegitimidade. Assim, Maria de Molina fez uma solicitação ao Papa acompanhada de dez mil marcos 

de plata. Essa quantia não foi suficiente e ela recorreu a empréstimos. Com essa medida o papa Bonifácio 
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VIII assinou a bula Sane petito tua, concedendo a legitimação de seus filhos com Sancho IV, Fernando, 

Felipe, Isabel e Beatriz, além de conceder a dispensa de parentesco entre Fernando e dona Constanza. 

Assim, Fernando IV tornou-se o legitimo rei de Castela e com isso um dos fundamentos da guerra civil 

no reino teve fim bem como a questão da sucessão do trono. (MÍNGUEZ, 1998, p. 1075-1077, FUENTE, 

2004, p. 274).   

O ano de 1312 representou um período de grande transição política e de união de reinos entre 

Aragão e Castela, pois não apenas se celebrava o matrimonio de dona Maria com D. Pedro, irmão de 

Fernando IV de Castela, mas também a infanta Leonor, filha do rei Fernando IV, foi entregue ao rei 

aragonês para que fosse criada até chegar a idade oportuna para a realização do casamento. Esse período 

é rico em cartas trocadas entre Maria de Molina e o monarca aragonês com o herdeiro do reino aragonês. 

O rei Jaime II respondeu as cartas dizendo que se encontrava muito satisfeito com o comportamento da 

infanta. Além disso, recomendava que sua filha D. Maria se comportasse bem em sua nova casa, em 

Castela, com sua “nova mãe” (CRCA119, p. 108-110). 

Pela análise das cartas percebe-se que o acordo matrimonial é algo que passava por vários 

conflitos. Em algumas correspondências é possível notar a satisfação com o comportamento dos infantes 

de ambos os reinos, como pode ser visto na carta destinada a Maria de Molina no ano de 1313-1314, 

onde D. Jaime se alegra ao receber as noticias sobre o bom comportamento da infanta D. Maria. Entre 

os bons comportamentos que o rei cita, estão: a obediência, o bom comportamento da infanta, lembrando 

que era dessa forma como era ainda quando estava no reino de Aragão120(CRCA, p. 102). 

No entanto, em outras correspondências percebe-se o conflito entre os reinos, as dúvidas, as 

incertezas sobre as consequências de um acordo desfeito. Mas diferentemente das cartas com elogios, 

que foram frequentes em relação ao acordo matrimonial entre os infantes Pedro de Castela e Maria de 

                                                           
119 As Cartas Régias que integram a Correspondência da Coroa de Aragão foram editadas por J. Ernesto M. Ferrando.  

Nessa comunicação, as cartas serão mencionadas com a sigla CRCA. 
120 [...] Viemos vuestra carta en la qual nos ficistes saber vuestro buen estamento, de la qual cosa oviemos muy gran 

plaçer. Otrosi, nos fiçiestes saber de la infanta dona Maria, nuestra fija, que era com vos, e que era buena fija e bien 

costumbrada, e muy obediente e mandada, de la qual cosa somos muy pagados por que vos tan buen testemunio le 

façedes, e sin dubda nos assi la castigamos que sea a vos bien assi mandada e obediente como a su madre, por que çiertos 

somos que mientra a vos crea e vos sea obediente siempre sera muybuena e fara bien sus façiendas. [...] Dada em 

Valencia, 18 de março de 1313-1314. (CRCA, p.102) 
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Aragão, o foco de análise nesta comunicação são as cartas que tratam a não efetivação do casamento da 

neta de Maria de Molina, a infanta D. Leonor de Castela com o infante de Aragão, Jaime. O estudo 

dessas cartas nos permite compreender a relação entre os reinos envolvidos. 

As cartas aqui trabalhadas apresentam uma saudação formal dirigida ao destinatário. A maioria 

começa com o nome do receptor, a reverência ao mesmo e sua titularidade, como pode ser visto em uma 

das cartas selecionadas: “Jaime etc. Ao venerável em Cristo, pai Pedro, por divina providência 

arcebispo de Zaragoza. Saudação etc.” 121 (CRCA, p. 205). 

Acertado o casamento de D. Leonor com o infante Jaime, entendia-se que o acordo estava 

firmado. Mesmo o casamento sendo efetivado somente com sua consumação, o acordo era estabelecido 

com regras onde a palavra servia como assinatura, assumindo assim o compromisso. Desse modo, os 

reinos envolvidos deviam seguir as regras e agir de acordo com elas. Em uma carta escrita pelo rei Jaime 

no mês de outubro de 1314, percebe-se uma prestação de contas relacionadas às “fofocas” que corriam 

em Castela sobre um possível rompimento do acordo firmado: 

 

...Rainha, nos é dado a entender que alguns comentam em Castela que havíamos 

tratado/negociado, ou feito tratar, casamento do infante dom Jaime, nosso filho, 

e da irmã do rei de Chipre, a qual é uma grande mentira e falsa. Isto nunca foi 

pensado, nem falado, nem negociado, nem assim será. ... Bem é verdade que 

vieram a nós mensageiros do rei de Chipre para tratar de outros matrimônios. 

Lérida, 10 de outubro de 1314. [...] (CRCA, p.113). 

 

A preocupação do monarca em esclarecer a situação é importante, pois os rumores podiam levar 

as mudanças dos acordos pré-estabelecidos. Ao escrever a carta acima, Jaime II desmistifica os rumores 

falsos e reafirma mais uma vez seu compromisso com Castela. 

                                                           
121 A la muy noble e muy honrada donna Maria, por l agracia de Dios Reyna de Castiella e de Leon e sennora de 

Molina[...]. Dada em Lérida, 10 de outubro de 1314 (CRCA, p. 113) 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 109 de 378 

 

Em outubro de 1319, foi escrita uma carta solene pelo infante D. Jaime ao seu pai, aceitando o 

acordo matrimonial com a D. Leonor: 

 

Que todos tenham conhecimento que a vós, ilustríssimo rei e senhor, senhor 

Jaime, pela graça de Deus rei de Aragão, Valência, Sardenha e Córsega de 

Barcelona, nosso caríssimo pai, nós prometemos, infante Jaime e vosso 

primogênito, pelas palavras da presente carta e com nosso juramento, contrair 

matrimônio com a célebre infante senhora Leonor, filha de Fernando, rei de 

Castela, de boa lembrança;... em face da igreja, imediatamente com a dita 

senhora infante, o presente será na localidade de Gandesa, como por vós 

tenhamos sido requisitados. Juramos por Deus e pelos seus santos quatro 

Evangelhos materialmente atender e concluir os tratados preditos através de 

nossas mãos/poderes. Gandesa, 3 de outubro de 1319 (CRCA, p.218). 

 

A carta acima foi escrita e assinada pelo infante Jaime e também pelo notário122 do Rei de 

Aragão, Bernardo de Aversone. Contava também com as testemunhas: os nobres Blasio Maça, Pedro de 

Pomario e Bernardo de Fenollario, soldados tanto do senhor Rei quanto do senhor infante dos preditos 

conselheiros/conselhos. Desse modo, mais uma vez era confirmado o acordo entre os reinos.  

As correspondias trocadas entre os reinos após o acordo são para verificar e acertar os detalhes 

do compromisso e do casamento entre os infantes assim como os cuidados referentes à infanta Leonor 

que passou a viver no reino aragonês. Uma das preocupações é encontrar uma dama para que possa 

atender e cuidar das necessidades da infanta d. Leonor durante sua estadia no reino aragonês antes da 

efetivação do casamento onde depois teria outra senhora para servi-la. A escolha foi  Violante de Grécia 

que exerceu um importante papel na educação das filhas de Jaime II (CRCA, p. 205) 123. 

                                                           
122 Notário: funcionário responsável pela chancelaria régia. 
123 [...]Recipimus litteram vestram super facto nobilis Elvire Garcie Cornelli, noviter nobis missa, et contentis in ea 

plenarie intellectis, vobis respondemus quod credimus quod dicta nobilis Elvira Garcia esset infantisse Elionori multum 

conveniens et idônea, et ad eius servivia suficiens et fructuosa, veremtamen quia in brevi inclitum infantem Iacobum, 

karissimim primogenitum et generalem Procuratorem nostrum et dictam infantissa debent nupcie celebrari, non 
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Essa incerteza do matrimonio se agravou mais quando o primogênito de D. Jaime decidiu não 

se casar, pois queria seguir a vida religiosa. Em uma das cartas o rei de Aragão escreveu a rainha de 

Castela informando-lhe o que aconteceu no dia esperado para a celebração das bodas do primogênito 

com a infanta de Castela. Nota-se o pedido de desculpas pela quebra do compromisso com a infanta D.ª 

Leonor e sua “amargura” pela decisão de seu filho. Assim como nas outras cartas, este se inicia com 

toda a reverência e respeito ao destinatário. Ainda no início o rei já começa explicando o que está 

acontecendo, o anúncio do seu filho de renunciar ao trono, as longas conversas que tiveram e as tentativas 

de fazê-lo mudar de ideia, todas em vão. 

 

E quando nos soubemos o fizemos vir a nós e disto o repreendemos e o 

afrontamos de aparência que o tiramos daquele entendimento; e nos prometeu 

que nunca tornaria em aquilo; e daquele tempo até agora não o vimos, antes se 

afastava de nos o quanto podia, mas nos dando sempre a entender por 

mensageiros e por cartas que reinaria e se casaria ao tempo que era proposto. 

Dada em Gandesa, 22 de outubro de 1318 (CRCA, p. 220).  

 

É possível notar que o infante promete fazer a vontade dos pais. No entanto, também se percebe 

o afastamento do filho dos pais evitando assim, um confronto direto. Várias tentativas de fazer com que 

o casamento fosse concretizado foram feitas. Tentativas em vão, pois o infante já estava convencido de 

renunciar ao trono e ingressar em uma ordem religiosa.  

Outras cartas após a negação do infante de realizar o casamento foram trocadas focando as 

possíveis consequências que o rompimento do compromisso traria politicamente aos reinos envolvidos, 

como pode ser percebido em uma das cartas escritas a seu genro D. Juan Manuel de Castela124 em que 

se é discutido alguma possibilidade de manter a D. Leonor por mais tempo no reino de Aragão.  Após a 

quebra do compromisso matrimonial, a preocupação com o que vai acontecer é constante. Esse temor 

                                                           
intendimus quod usqe tunc provideatur dicte infantisse de domina aliqua qui ei deserviat;[...] . Dada em Barcelona, a 18 

de julho de 1319. (CRCA, p. 113) 
124 Genro do monarca D. Jaime de Aragão, casado com D. Constança em 1312. 
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reforça mais uma vez a ideia de que o casamento tinha um principio político. Jaime II escreve a sua filha 

Constança e seu genro agradecendo os conselhos em relação à estadia de D. Leonor, que ainda 

permanecia em Aragão, mas logo voltaria a Castela125 (CRCA, p. 232 -233). 

As cartas ainda trocadas entre D. Jaime e Maria de Molina após o rompimento do compromisso 

matrimonial são a respeito da volta da infante Leonor, como pode ser visto no trecho abaixo: 

 

... Rainha, informamos que recebemos vossa carta que nos enviastes com Johan 

Rodrigues de Torquemada e com Gil Rois de Minyo e entendemos 

satisfatoriamente quando eles nos falaram de vossa parte sobre o acontecido com 

a infanta dona Leonor. E saiba, Rainha, que depois que dom Jaime, nosso filho, 

tomou aquela decisão do qual foi muito ‘turbado’ em nosso coração, sempre foi 

nosso entendimento, e é de fazer da dita infanta o que vos ordenais e tenhas por 

bem[...].Tarragona, 15 de março de 1319-1320. (CRCA, p.113). 

 

Nota-se a, por parte do rei aragonês, uma preocupação constante em manter uma relação 

amigável, respondendo a carta anterior que a rainha Maria de Molina manda pedindo a volta da infanta 

Leonor ao reino de Castela. Ainda é notável toda formalidade na escrita a fim de mostrar o respeito entre 

ambos.  

Em 1320 D. Jaime escreveu novamente a D. Maria de Molina assegurando que sua neta, a 

infanta Leonor, teria aquilo que lhe fora prometido no ato do acordo, mesmo que o matrimonio não tenha 

se concretizado. Isso, segundo a carta, seria mantido devido à afeição dos reis de Aragão pela neta de 

Maria de Molina126 (CRCA, p. 232 -233). 

                                                           
125 [...]fazemos vos saber que recibiemos vuestra cartae de don Johan en que nos faziedes saber que la Reyna de Catiella 

nos enviava sus mandadeiros por requerir e por afrontar que l’enviassemos la infanta donna Elionor. ... A la qual cosa 

vos respondemos que si la dita Reyna la demanda, e la infanta, assi como la podamos retener de buena guisa. Dada em 

Tarragona, 3 de fevereiro de 1319-1320 (CRCA, p. 232) 
126 [...]A la qual cosa, Reyna, vos respondemos que  como quier que diversas oppiniones fuessen d’esto nuestros savios, 

emprero nos,  querendo catar a los Buenos deudos que la indanta dona Leonor a com nos, e a la criança que en ella 

fiçiemos porque la amamos sabe Dios com filla, queremos e temos por bien que aya e tenga bien complidament sus 

rendas en los lugares que’l son assignados, segunt que en las cartas es contenido[...]. Dada em Ateca, 16 de julio de 

1320. (CRCA, p. 246-247) 
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Os estudos destas cartas permitiram perceber como se dava as relações entre Castela e o reino de 

Aragão que, neste caso, estavam unidos por alianças matrimoniais. Nota-se que enquanto os acordos não 

são firmados há uma instabilidade, e depois que os reinos se unem, neste caso através do casamento dos 

infantes, passa a existir uma “trégua”.  Os matrimônios eram importantes para os acordos políticos e 

para manter a paz entre os reinos que se apoiaram nos casamentos como uma forma de manter seus 

interesses. A não efetivação de um compromisso, tido como acordo, pode mudar o rumo das ações entre 

os reinos, mas neste estudo foi possível notar que tanto Jaime II quanto Maria de Molina fizeram de tudo 

para que não houvesse nada de mais grave, como por exemplo, uma guerra.  
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A CARIDADE NA CONCEPÇÃO DO CATALÃO ARNALDO VILANOVA (SÉCULO XIV) 

 

Nabio Vanutt da Silva127 

 

Introdução 

 

A proposta deste artigo é compreender a noção de caridade para o intelectual Arnaldo de 

Vilanova (1240-1311) que fez inúmeras críticas ao clero porque não estavam preocupados em difundir 

o princípio de caridade para que os homens salvassem suas almas. Por isso, Arnaldo desejava uma 

reforma na igreja que em sua concepção estava corrompida, por estar apegada aos bens materiais 

desviando do papel deixado por Cristo. Essa discussão tornou mais abrangente em sua obra Tratado 

Sobre a Caridade em que baseando-se em passagens bíblicas e em obras de outros autores como Joaquim 

de Fiore discutiu a caridade na ação da igreja. 

Esta pesquisa foi complementada também com a discussão da ideia de caridade para Santo 

Agostinho (354 – 430) e São Tomás de Aquino (1224/1225 – 1274). Apesar de não ser o foco central 

deste trabalho, é importante compreender essa virtude na concepção desses dois pensadores medievais. 

Nota-se uma maior aproximação dos postulados de Arnaldo com os de Agostinho, sobretudo ao afirmar 

que o homem se salvaria abandonando os bens materiais e praticando a caridade.  

Arnaldo Vilanova (1240-1311) cursou medicina na Faculdade de Montpellier por volta de 1260 

e tornou-se um reconhecido médico em sua época. Atuou cuidando da saúde dos reis de Aragão Pedro 

III (1276-1285), Afonso III (1285 – 1291) e Jaime II (1291 – 1327) e dos sumos pontífices Bonifácio 

VIII (1294 – 1303), Bento XI (1303 - 1304) e Clemente V (1305 - 1314). Escreveu diversas obras como: 

o Regimen Sanitatis, Tratado sobre a Caridade (1308), Super facto adventos Antichristi (1305). A partir 

de 1289 atuou como mestre na Escola de Medicina de Montpellier onde havia estudado. Ele faleceu em 

1311 num naufrágio de um barco quando dirigia à Gênova (PANIAGUA,1994, p. 53). 

                                                           
127 Graduando do segundo ano do curso de História na Universidade Estadual de Goiás - Unidade Universitária de Goiás. 

Email: nabiovanutt@hotmail.com 
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Mesmo atuando como médico e cuidando da saúde das e autoridades importantes em sua época, 

Arnaldo vivia preocupado com questões religiosas. Baseou seus escritos religiosos como a reforma da 

igreja para que promovesse a caridade nos escritos do calabrês Joaquim de Fiore. Arnaldo tinha obras 

de Fiore em sua biblioteca particular e também foi muito influenciado pelos Franciscanos Espiritualistas 

que desejavam uma igreja humilde seguindo os evangelhos de forma como seguiu os apóstolos. Fiore 

pregou a noção de Trindade com as três divisões. Para Falbel (1977, p. 141) a idade do Pai que seria no 

tempo da carne baseado no tempo da Lei presente no Antigo Testamento, a idade do Filho era o tempo 

de Jesus Cristo que as pessoas viveram a dualidade da carne e o espírito durante o Novo Testamento. A 

última idade seria a do Espírito Santo que aconteceria uma profunda mudança na Igreja que seguia no 

campo da corrupção e aí que a análise desse período possui equivalência com a caridade para Arnaldo. 

Assim como Fiori, Arnaldo escreveu sobre a vinda do Anticristo. Para discutir essa temática, 

baseou seus escritos também na Bíblia, dialogando principalmente, com o livro do Apocalipse. Fiore 

acreditou que a vinda deste seria o meio de forçar a igreja reestruturar e acabar com a hierarquia. Esse 

pensamento coincide com o de Arnaldo que também almejou o fim da estrutura hierarquizada que tinham 

preocupação apenas em enriquecer e manter o poder sobre a sociedade medieval. 

O escrito Tratado sobre a Caridade teve forte influência de passagens bíblicas que Arnaldo 

analisou no livro de Aos Coríntios, escrito pelo apóstolo São Paulo que exaltou a caridade como bem 

acima de tudo. Ele defendeu a importância de seguir os evangelhos em qualquer tempo, preocupando 

em fazer a caridade ao próximo porque isso seria a garantia da salvação eterna. O autor embasou os seus 

estudos nos livros de São Paulo, Daniel e outros mostrando a ideia do clero fugir das iniquidades antes 

que fosse tarde demais para se arrepender.  

Arnaldo fez seus escritos voltados para a população em geral, os laicos, mas esperava chamar 

atenção dos dirigentes da Igreja Católica para uma solução dos pecados presentes entre os eclesiásticos. 

Recebeu influência dos Franciscanos Espiritualistas que pregavam a humildade e a pobreza como formas 

que envolviam a caridade acreditando que esse deveria ser o dever do cristão.  

 

A concepção de Caridade na Idade Média: Agostinho e Tomás de Aquino  
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Para melhor compreender o conceito de caridade para o catalão Arnaldo de Vilanova que será 

mais discutido adiante, faz necessário analisar os pensamentos de outros intelectuais da Idade Média 

como Agostinho e Tomás de Aquino.  

Para Santo Agostinho os homens necessitam desapegar das riquezas materiais que eram pouco 

duradoras e praticar a caridade e, com isso, salvaria espiritualmente. Este foi um dos autores que de certa 

forma teria um pensamento equivalente com Arnaldo, por fazer críticas à noção do extremo ao dinheiro. 

Essa fuga dos bens materiais tinha o intuito de fazer com que as pessoas sentissem a importância de 

estarem uns mais próximos dos outros de modo a constituir uma comunidade. Essa caridade tinha o 

significado de estabelecer a harmonia entre as pessoas, já que no tempo de Agostinho a queda do Império 

Romano traria ondas de violências que afetava os laços de amor estabelecido entre as pessoas. Esse meio 

de envolvimento à riqueza aparecia nos escritos do catalão Arnaldo Vilanova que criticou muito a igreja 

que segundo ele ao invés de propor a caridade aos homens tornou materialista. (DETONI, 2010, p.112). 

A caridade que Agostinho descreveu referia-se às ações que as pessoas fazem por ter o amor de 

Cristo no seu coração de modo a fazer o bem ao próximo para construir uma comunidade fraterna. A 

questão da importância de ter o amor de Deus para praticar a caridade é descrita como mais ênfase 

abaixo:  

  

Agostinho de certa forma reconduziu toda a doutrina e toda a vida cristã à 

caridade. O amor de Deus se faz presente no mundo e o fruto de quem é amado 

por Ele e se reconhece como filho, é a caridade. É o amor de Deus que nos faz 

amar. A caridade que ama o próximo é a mesma que ama a Deus. Nutrido no 

amor de Deus, o cristão pode e deve viver o mesmo amor no relacionamento 

com o próximo. A caridade não consiste tanto em “fazer”, pois também quem 

não é cristão pode fazer boas obras. O que a diferencia é a presença de Cristo no 

coração humano que o motiva às boas ações. É Cristo o modelo e fundamento 
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da caridade cristã. Quem o segue deve imitá-lo numa oferta da própria vida pelos 

irmãos. (DETONI, 2010, p.113-114) 

 

 

Dessa forma, Agostinho reforçou o papel de ter o amor no coração para praticar a caridade para 

que que os homens convivessem em harmonia. Tomás de Aquino, assim como Agostinho, propôs uma 

forma que possibilitasse ao homem conviver bem em comunidade superando as contradições, para que 

as pessoas tivessem a salvação eterna. Essa fé em Deus faria o homem distanciar dos bens terrenos 

procurando buscar na caridade sua realização plena.  

Tomás de Aquino que foi mestre na Universidade de Paris, assim como Arnaldo, viveu num 

contexto histórico marcado pela intensificação das atividades comerciais e o surgimento das 

universidades. Momento em que onde o homem cada vez mais rompe com a caridade e pensa mais na 

individualidade o que enfraqueceu os laços fraternos entre as pessoas levando ao afastamento do ideal 

de amor pregado pela doutrina cristã, estes seriam um dos pontos que explicava porque a igreja 

encontrava tanto corrompida.  (OLIVEIRA, 2014, p. 7)  

Tomás de Aquino acreditava que a caridade faria a comunidade viver na felicidade, e isso, seria 

dizer que quem praticasse seria bom por ter pensando no bem comum, como melhor explicita abaixo: 

 

Esse mestre com semelhante pensamento, propõe ensinar e discutir a caridade 

como virtude essencial à vida dos homens na ‘comunidade perfeita’, a caridade. 

Inúmeros seriam os aspectos que poderíamos destacar nas reflexões de Tomás 

de Aquino sobre a caridade. Com efeito, em diversos escritos seus encontramos 

essa temática. (OLIVEIRA, 2014, p. 9) 

 

 

Como descrito acima Tomás de Aquino tratava de expor que o homem sendo um ser social, 

poderia viver bem de forma que praticasse a caridade e ele também defendeu a sua disseminação entre 
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os homens. Esse preceito teria o objetivo de que os homens fossem mais unidos de forma a suprimir as 

contradições de relacionamento entre si. Essa caridade que seria o meio que possibilitaria a convivência 

do homem na sociedade tornando ele um bom cidadão. 

 Posteriormente será discutido, ao longo deste artigo, a concepção do catalão Arnaldo Vilanova 

em relação à ideia de que o clero não cumpriu seu papel de promover a caridade, pois estava apegado às 

coisas materiais. Tomás de Aquino trabalhou com o personagem homem e seu papel na promoção do 

bem, já Arnaldo pautou na crítica à igreja que sendo uma representante divina deveria ser a primeira a 

promover o bem através da caridade e claro que depois os homens leigos, mas o exemplo deveria vir dos 

sacerdotes católicos. Nesse sentido, a corrupção religiosa fugiu ao preceito cristão já que aquele ligado 

às riquezas assumiria um carácter individualista não pensando na ideia de convívio em grupo. 

Os dois sentimentos que, segundo Oliveira (2014, p.9), Aquino retratou como importantes para 

a caridade que seriam a amizade e o amor e que isso seriam atos que dependeria das pessoas para praticar 

e que deveria ser aprendido. Tomás de Aquino acreditou que a bondade e a maldade o homem adquiria 

e seria bom aquele que praticasse a caridade.  

O homem deveria conviver bem com seus semelhantes e precisa praticar a caridade já que isso 

era uma relação harmoniosa com Deus. Tomás de Aquino reforçou o papel da caridade não apenas no 

discurso, contudo, no momento quando seria feita. Essa caridade não teria meio termo ou o homem a 

teria ou não. A verdadeira virtude seria a caridade que superaria todos outros sentimentos e era a única 

capaz de transformar a sociedade dos homens.  

 

A caridade na mentalidade do catalão Arnaldo Vilanova 

 

Arnaldo tratou de mostrar que existia falsos profetas que desviaram o real sentido dos textos 

bíblicos e como sendo um teólogo acreditou na sua função de apontar aqueles que não contribuem para 

com o papel de um servidor de Cristo.  Em seus escritos expôs que o fim estava próximo pelo fato de a 

impureza com que encontrava a igreja de Cristo. Ao invés de propagar a bondade humana, mas 

precisamente a caridade com os irmãos, esses inimigos de Cristo estavam preocupados, segundo 
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Arnaldo, com a satisfação particular através do acúmulo de bens e envolvidos com as coisas do pecado. 

(FALBEL, 1977, p. 172) 

Na Idade Média a ordem eclesiástica exerceu grande influência na sociedade, mas a forma de 

trabalhar com os ensinamentos de Cristo estava distante e nisso que o catalão Arnaldo viu como uma 

incoerência para o verdadeiro cristão. A ideia deste era que a igreja passaria por um reforma voltando às 

práticas do ensinamentos dos apóstolos de Cristo que pregaram, principalmente, a caridade. Nesse 

sentido, Arnaldo salientou que era o clero responsável por corromper-se e fazer com que o pecado se 

disseminasse entre o povo. (FALBEL, 1977, p. 175) 

Na concepção de Arnaldo, a caridade era uma condição para que o homem praticasse a bondade 

com o próximo. Isso faria com que suas obras salvassem sua alma e, nesse propósito, que a verdadeira 

igreja de Cristo devia trabalhar. Arnaldo buscou nas passagens bíblicas embasamentos para reforçar que 

a caridade era suprema e que deveria fazer parte das ações promovidas pela igreja. 

 Então, a caridade pode ser melhor compreendida no pensamento de Arnaldo quando é dito que: 

Que a caridade existia duas formas uma que era do interior do coração e outra quer exteiror que 

manifestava no comportamento do indivíduo, mas as duas formas seriam necessárias dentro da doutrina 

cristã. A caridade segundo este autor poderia ser conhecida melhor com o estudo dos escritos de Paulo 

que em suas passagens reforçou o sentido da caridade como meio de salvação, mas que os pregadores 

da igreja não davam ênfase. Antes mantinham uma intenção de não utilizar dessas passagens que de 

certa forma eram comprometedoras para clero, que agiam de uma forma incorreta do que estava presente 

nos textos bíblicos.(CARRERA Y ARTAU, 1950, p. 26). 

Na obra de Arnaldo Tratado sobre a Caridade (1308), Arnaldo para ressaltar a importância da 

igreja adotar na prática a caridade como principal virtude, recorre a passagem bíblica de São Paulo que 

está na epístola de Coríntios e na qual afirma que se não tivesse essa virtude não entraria no reino dos 

céus como retrata Arnaldo abaixo: 

 

[...] Não verá a salvação e nem a graça da vida eterna se não tiver caridade e 

adiciona São Paulo que, embora ele tinha grande profética competitiva e poderia 
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anunciar todas as coisas futuras e todos os segredos de Deus fossem revelados e 

conhecesse todas as criaturas e tinham uma fé capaz de mover montanhas, se não 

tivesse  a caridade, nada seria aos olhos de Deus. (ARNALDO DE VILANOVA, 

p. 81-82) 

 

Os escritos de Arnaldo Vilanova tiveram por base os pensamentos de Joaquim de Fiore, já que 

em sua biblioteca particular constam vários volumes que tratavam das profecias joaquimitas. Como pode 

ser observado quando Arnaldo usa, segundo Falbel (1977), a ideia do sexto tempo da igreja que trata da 

Trindade, especificamente como a terceira etapa citada por Joaquim que seria a renovação pelo Espírito 

Santo na ordem religiosa já que foi mencionada. E isso ocorreria também com a chegada do Anticristo, 

já que as duas anteriores é do Pai e do Filho.  

Na obra Tratado sobre a Caridade Arnaldo de Vilanova expõe sua crítica a igreja ao salientar: 

 

Em que essas coisas podem encontrar tais falsos religiosos são mais abomináveis 

a Deus do que qualquer outra pessoa e, portanto, chamado Salomão (Prov 29,8) 

<< pragas de homens que destruam a cidade >>, ou seja, que homens que 

corrompeu a fé católica são peste e mortal corrupção dos fiéis, que é a cidade de 

Deus (ARNALDO DE VILANOVA, p. 84). 

 

Arnaldo retratou e criticou em sua obra uma igreja hierarquizada que apegou aos bens materiais 

e nisso acabou por se corromper. Por isso, a sua proposta está ligada à reforma da mesma. Dedicou-se 

aos estudos sobre a Escatologia e empreendeu nas suas obras propostas de reforma da Igreja e, por isso, 

recebeu críticas dos teólogos da Universidade de Paris. Nesse sentido, o objetivo seria fazer com que os 

eclesiásticos ouvissem a profecia e iniciassem a reforma para poder defender o ideal cristão diante da 

iminente ameaça do Anticristo e isso também faria a renovação da justiça cristã no mundo.  

Em seu escrito Tratado sobre a Caridade Arnaldo sobrepôs essa virtude acima de qualquer outro 

ensinamento atribuindo a esta o amor supremo de Deus. Discutindo que a caridade seria o próprio Deus 
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e aquele que estivesse louvando a divindade estaria praticando o amor a ela. Em sua concepção para se 

ela fosse somente como meio de fraternidade em ajudar o próximo pensando no bem comum não 

vinculando ao amor de Deus não seria possível a salvação, ou seja, tratou de ligar a caridade à doutrina 

cristã. 

Ao longo da obra de Arnaldo tratou de mostrar uma séries de passagens bíblicas que serviram 

para questionar que o clero estava apegado aquilo que provém da carne que seria não seguir os conselhos 

divinos dando mais crédito às coisas materiais. O autor também salientou que havia muitos sacerdotes 

que pregavam os mandamentos cristãos de uma forma enganava o povo e que eram abomináveis aos 

olhos de Deus. 

 Arnaldo explicitou que a caridade era o modo de o homem alcançar em Deus a salvação de sua 

alma e o que propôs foi pensando no bem do homem para seguir a verdadeira doutrina como podemos 

compreender em suas palavras abaixo: 

 

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que me deu o necessário desejo mais 

fervoroso para a salvação da alma, que é conhecer Caridade. Como eu [de 

discutir isso] poderia desviar com a minha inteligência, não escreva nada na 

minha cabeça, mas só o que o Espírito Santo, que não pode mentir, escreveu aos 

seus servos. (ARNALDO DE VILANOVA, p. 81) 

 

A obra Tratado sobre a Caridade de Arnaldo de Vilanova foi condenada pela inquisição em 

1316 que, segundo a Igreja, este errou ao dizer que todos eclesiásticos não praticavam a caridade e não 

agiam dentro dos ensinamentos da doutrina cristã. 

Os franciscanos do grupo espirituais contribuíram para o pensamento de Arnaldo que idealizava 

uma comunidade que não teria pecado e que os homens viveriam em paz com seus semelhantes 

praticando a caridade, dessa forma, formando somente um rebanho e também somente um pastor 

(FALBEL, 1977, p. 163). Esses franciscanos influenciaram diversos autores na Idade Média através da 

pregação de uma igreja que seria purificada tornando um templo pobre não acumulando riqueza. Essas 
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ideias soaram como alarme para a Igreja que intensificou inúmeras perseguições contra estes 

pensamentos reformistas. 

Pela análise do Tratado sobre a Caridade, percebe-se que para Arnaldo a situação com que 

encontrava a igreja era degradante já que os sacerdotes cristãos deixaram de falar das verdades que eram 

base para a fé cristã como o amor ao próximo e nisso tornaria o homem um ser que tem no coração e no 

seu comportamento a caridade. Para este autor a igreja deveria passar por mudanças em sua estrutura 

voltando aos princípios da Igreja Primitiva tornando simples e, seguindo fielmente os evangelhos, nesse 

caso, era preciso desfazer com a hierarquia eclesiástica.  

Outra questão importante é que a própria ideia de fim do mundo com a vinda do Anticristo 

caracterizou um período que almejava que contribuía para esses “falsos sacerdotes” que tanto Arnaldo 

criticou, arrependessem e buscarem restabelecer as ideias de Cristo já que não seguiam a verdade cristã. 

Esse seria o tempo do Espírito Santo onde todos viveriam como irmãos tendo amor para com o próximo. 

Essa noção de reforma na igreja nos fins dos tempos da igreja pode ser melhor descrita: 

 

[...]Esperava-se que a época derradeira e ideal fosse a de uma igreja purificada, 

cuja influência poderia, assim, estender-se à maior parte do mundo. Ao 

Anticristo, que adquire então uma nova importância, atribui-se de forma cada 

vez mais clara o papel de purificador de uma Igreja excessivamente associada a 

interesses profanos. (TOPFER, 2002, p.364). 

 

Dessa forma, Arnaldo era um intelectual que pensava numa Igreja com outra aparência que 

estivesse ligada à simplicidade como os primeiros cristãos que tinham maior amor ao próximo e 

praticavam a caridade. O único meio para salvação das pessoas seria fugir do pecado e toda prática de 

corrupção que impediria de estar professando a verdadeira fé. A vinda do Anticristo era o personagem 

que forçaria aqueles que estavam desviados assumirem uma nova posição.   

 

Considerações Finais  
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Em suma, a Bíblia e também as obras de Joaquim de Fiore que também acreditava no poder 

revolucionário da caridade influenciaram na composição da obra Tratado sobre a Caridade de Arnaldo 

de Vilanova. A noção de caridade foi discutida pelos pensadores São Tomás de Aquino e Santo 

Agostinho que a viram como forma de proporcionar a boa convivência entre os homens para melhor 

construir uma sociedade justa, fraterna. Já Arnaldo tratou de criticar a hierarquia eclesiástica que, em 

sua concepção, havia se corrompido apegando aos bens materiais e não cumprindo o papel de difundir 

a importância do ato da caridade para a salvação dos homens.  

Arnaldo atribuiu a caridade mais importância que a oração e também questionou e fez duras 

críticas à ordem eclesiástica por estar apegada aos bens materiais. Nesse sentido, desejou uma reforma 

na igreja no qual houvesse o retorno da forma verdadeira de utilizar os ensinamentos cristãos, 

principalmente, o da caridade que este postulou como um dos mais importantes princípios para a 

salvação. Foi em sua obra Tratado sobre a Caridade que criticou aqueles que ensinavam a doutrina de 

Cristo e os chamou de “falsos profetas” que pensavam somente num reino terreno apegado aos pecados 

e a luxúria.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA E FONTES 

 

ARNALDO DE VILANOVA. Tratado sobre a caridade (1308). Tradução de Carmen de la Maza. 

Barcelona: Ediciones Obelisco, 2005. 

CARRERAS Y ARTAU, Joaquin. La Polémica gerundense sobre el Anticristo entre Arnau de Vilanova y 

los Dominicos. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 5 (1950), p. 33-58. 

DETONI, Emerson. Santo Agostinho: Fé, Esperança e Caridade. Mirabilia: Revista Eletrônica de 

História Antiga e Medieval. Espanha Nº. 11, p. 99-116.  jun.-dez. 2010. Disponível em: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo= 

3713893. Acesso em: 17 fev. 2014. 

 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8550
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8550
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=285688
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3713893


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 124 de 378 

 

FALBEL, Nachman. Arnaldo de Vilanova, sua doutrina reformista e sua concepção escatológica. 1977. 

121 f.  Dissertação (Livre- Docência) – Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, 1977.  

OLIVEIRA, Terezinha. O Ensino de Caridade: Uma virtude para o bem comum sob o olhar de Tomás 

de Aquino. Disponível em: http://www.hottopos.com/notand18/ensincarid.pdf. Acesso em: 17 fev. 

2014. 

PANIAGUA, Juan A. Studia Arnaldina: Trabajos en torno a la obra médica de Arnau de Vilanova, c. 

1240-1311.Fundación Uriach: Barcelona, 1994. 

TÖPFER, Bernhard. Escatologia e milenarismo. In: LE GOFF, Jacques; SCHIMIT, Jean Claude (Orgs.).  

Dicionário temático do ocidente medieval. São Paulo: EDUSC, 2002, . Vol. 1, p.353-366. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/
http://www.hottopos.com/notand18/ensincarid.pdf


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 125 de 378 

 

“LA GRANDE COMTESSA”: MATILDA DE CANOSSA E A REPRESENTAÇÃO DE PODER 

LOCAL NA PENÍNSULA ITALIANA (1046-1073). 

 

Natalia Dias Madureira128 

 

Mulher. Órfã. Viúva. Rica. Comandante militar. Cristã fervorosa. Mecenas de grupos religiosos. 

Senhora Feudal.  É à Matilda de Canossa, nascida em meados do século XI na península italiana (entre 

1045 e 1046), que se aplicam as denominações supracitadas; talvez soe estranho que tais adjetivos 

caibam a uma mesma pessoa, se lembrarmos que essa viveu em uma sociedade misógina por definição 

e patriarcal por tradição. Toda sua vida foi marcada por episódios que sequencialmente traçaram os 

caminhos por ela percorridos e as decisões por ela tomadas. Nascer no seio de uma relevante família de 

nobres italianos e de descendentes da realeza germânica por si só já atribui à Matilda uma posição de 

destaque social. Ser órfã, filha única e viúva – leia-se sem um homem que a tutelasse – a fariam alvo de 

marginalização, repreensão. Ela, porém, precisava dar continuidade a todo o vasto e consubstancial 

legado que seus antepassados haviam levado séculos para adquirir. Sendo senhora de um dos maiores 

patrimônios fundiários da Itália medieval, a condessa geriu suas propriedades e governou sobre os 

habitantes de seus domínios de maneira proveitosa, ainda que fosse submetida a algumas situações de 

adversidade.  

A sua riqueza não era o único indicativo de seu poder; Matilda de Canossa empreendeu batalhas 

em defesa de suas convicções e de seus territórios. A abrangência geográfica das batalhas travadas por 

Matilda entre 1067 e 1112, que ocorreram desde o Lácio até o sul da Baviera, aponta ainda para outro 

aspecto de sua soberania: a extensão dos seus domínios. Praticamente todos os confrontos militares de 

que participou – exceção feita a alguns episódios da década de 1090 – ocorrem dentro de seu patrimônio. 

Seus domínios se estendiam da “alta Lombarda bresciana até o Lácio setentrional” 129 e por toda essa 
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(nataliamadureira@hotmail.com). 
129 FUMAGALLI, Vito. Matilda di Canossa: El poder y La soledad de uma mujer Del Medioevo. Argentina: Fondo de 

Cultura Económica , 1999 p. 77. 
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extensão territorial era possível encontrar construções erigidas sob a marca dos Canossa; além disso, ela 

possuía algumas propriedades e bens na Germânia, pois, tendo parentesco com a família imperial, 

herdara-as. A lealdade apresentada a ela por diversos senhores feudais locais quando da ocorrência de 

tais disputas, somente ratificam sua autoridade. 

Um indicativo confiável do poder senhorial de Matilda da Toscana foram seus castelos, muitos 

deles construídos sobre fundações existentes desde a Antiguidade. Mas, é necessário ver no castelo não 

só a edificação, mas um centro de poder. Como demonstrou Duby, em A Idade Média na França, essas 

fortalezas eram o polo de exercício da dominação senhorial.130 A escolha da localização, a disposição 

dos muros, os custos demandados, a eficiência defensiva e a concentração de uma vida social própria 

faziam dos castelos símbolos de um poder incomum. Tê-los em grande quantidade, como Matilda os 

tinha, significava possuir condições características de uma alta nobreza.131 O significado social dos 

castelos pode ser encontrado, por exemplo, nesta citação retirada de Jérôme Baschet, em A Civilização 

Feudal:  

 

O castelo é o coração a um só tempo prático e simbólico do poder da aristocracia, de 

sua dominação sobre as terras e os homens. (...) Se a função defensiva é evidente, e até 

mesmo exibida, o castelo é, a princípio, um lugar de habitação para o senhor, seus 

próximos e seus soldados. Geralmente associado a edifícios agrícolas, em particular à 

área para criação de animais, ele é também um centro de exploração rural e artesanal, 

bem como um centro de poder, pois é nele que os camponeses pagam os seus tributos 

e também é nele que se reúne o tribunal senhorial.132 

 

                                                           
130 DUBY, Georges. A Idade Média na França: de Hugo Capeto a Joana D’Arc. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. 

131 FOURQUIN, Guy. Senhorio e Feudalidade na Idade Média. Lisboa: Edições 70, 1992 

p. 85-86. 

132 BASCHET, Jérôme. A Civilização Feudal: do ano 1000 à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006 p. 112-113. 

Ver também: LE GOFF, Jacques.  As raízes medievais da Europa. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 
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Um único castelo era suficientemente capaz de conferir ao seu proprietário um status 

diferenciado. Então, a julgar pelo montante de edificações que a condessa possuía: dezenas de castelos, 

alguns mosteiros e nove catedrais133, podemos concluir quão expressivo era o poder da senhora de 

Canossa.  

Senhora de fortalezas e da guerra, Matilda contraiu núpcias, com o filho homônimo de seu 

padrasto, Godofredo, chamado “o Corcunda”. O casamento foi executado com a finalidade de atender a 

interesses políticos de ambas as partes, uma vez que a manutenção da nobreza no poder se dava, 

sobretudo, por alianças estabelecidas entre as famílias poderosas. Em laços como os proporcionados por 

um casamento como este, “as pessoas pertencentes à era feudal, como todas as outras, procuravam 

proteção; mais do que de cunho físico, elas atingiam as relações sociais” 134. Mas a incompatibilidade 

de perspectivas e objetivos acabou por tornar a relação mal sucedida.135 Posteriormente viúva, Matilda 

volta a casar-se – novamente visando os próprios propósitos políticos – com o jovem duque da Baviera, 

Guelfo. O matrimônio não perdura e ela, assim como ocorreu no primeiro matrimônio, não gera 

herdeiros. 

Ao lado da guerra, outro fator pode ser apontado como indicador do poder de Matilda: a atuação 

religiosa. Como toda a nobreza, a condessa tinha uma relação muito próxima com os grupos religiosos, 

aspecto típico do século XI. Como disse Georges Duby, em A Europa na Idade Média, aquela era uma 

época de toda sorte de infortúnios e intempéries, que levavam a população ocidental a buscar socorro 

material e espiritual junto àqueles que conseguiam virar as costas para esse mundo vil, os monges, que 

por seu contato com as coisas do alto eram venerados e, por isso, financiados.136 Portanto, um nobre 

                                                           
133 HUDDY, Mary E. Matilda, Countess of Tuscany, Londres: Jonh Long, 1906  p. 349. 

134 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1990 p. 170. 

135  Em dado momento, Godofredo, “o Corcunda”, que então havia sido nomeado pelo papa Gregório VII como General 

das forças da igreja, abandona a causa papal e se alia ao lado contrário; nesse caso a Henrique IV da Germânia, se 

tornando, inclusive, um dos integrantes do conselho de Worms que tinha por finalidade a deposição do papa. Tal escolha 

colocou marido e esposa em lados políticos opostos. DUFF, Nora. Matilda of Tuscany: La Gran Donna D’Italia. London: 

Methuen & CO, 1909 p. 120; HAY, David John. The Campaigns of Countess Matilda (1046-1115): An analysis of the 

History and Social Significance of a Woman’s Military Leadrship. Canadá: University of Toronto, 2000 p. 22. 

136 DUBY, Georges. A Europa na Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988 p. 23. 
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como Matilda frequentemente entregava os rendimentos de seus castelos a mosteiros e igrejas, na forma 

de doações voluntárias. Porém, não devemos ver em tais práticas só uma questão de fé, pois como disse 

Joseph Morsel, em La Aristocracia Medieval:  

 

La articulación de las aristocracias eclesiásticas y laica”, como a que pertencia Matilda, 

“constituye un elemento esencial del ordem social, porque debe reproducir las 

relaciones de dominio en sel seno de la aristocracia y, al mismo tiempo, garantizar el 

control global del grupo em la sociedad.137 

 

A nobreza era certamente uma classe militar. Para manutenção e expansão de poder, o uso da 

força bruta se fazia necessário. Matilda, portanto, não foi alheia a esse tipo de contato e o seu 

envolvimento bélico, bem como sua atuação à frente de tropas correspondem ao fio condutor que dá a 

tônica da tese lançada no ano de 2000 por David John Hay, intitulada: As Campanhas da Condessa 

Matilda de Canossa (1046-115): Uma análise da História e Significado Social de uma Comandante 

Militar Feminina 

(...) Matilda foi treinada como um soldado, ela certamente foi educada na arte 

do comando militar. Seu pai, padrasto, primeiro marido e até mesmo sua mãe 

(para não mencionar os papas militantes como Alexandre II e Gregório VII, com 

quem ela era intimamente associada) todos provaram ser competentes generais 

(...). Registros posteriores de Matilda mostram que ela aprendeu bem a lição. 138 

 

Para o autor, a historiografia negligenciou de forma crassa a participação feminina no universo 

das batalhas e explanar sobre a atuação de Matilda de Canossa nesse ambiente, serviria para fazer jus ao 

                                                           
137 MORSEL, Joseph. La Aristocracia Medieval: el domínio social em Occidente (siglos V-XV). Valência: PUV, 2008, p. 

155. Para o papel da aristocracia em domínios tão urbanizados quanto os de Canossa ver: GILLI, Patrick. Cidades e 

Sociedades Urbanas na Itália Medieval: (século XII XIV). Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011. 

138 HAY, David John. The Campaigns of Countess Matilda (1046 – 1115): An analysis of the History and Social 

Significance of a Woman’s Military Leadrship. Canadá: University of Toronto, 2000 p. 15.  
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envolvimento de mulheres em um ambiente considerado incontestavelmente masculino. Contudo, 

resumir toda a trajetória da condessa Matilda de Canossa à sua atuação militar é diminuir a relevância 

de alguém que perpassou por campos dos mais diversos e precisou lidar com situações e contextos que 

iam além de questões militares. Por vezes, as questões se desenrolavam – e se resolviam – no campo das 

ideias, das palavras; e a jugar pelo conteúdo e pelos interlocutores das cartas da condessa, sua opinião, 

bem como suas decisões eram respeitadas e acatadas.  

O poder local era o fundamento de toda atuação política de Matilda de Canossa. Mas, tal aspecto, 

surpreendentemente, aparece pouco na historiografia. “Surpreendente”, porque pode parecer óbvio que 

os historiadores dessem atenção a um poder local no contexto feudal, mas não é isso que acontece quando 

se trata da senhora da Toscana. Ao estudá-la, os autores costumam ater-se à esfera de uma “alta política” 

da chamada “Querela das Investiduras”. Os historiadores a veem como uma figura pertencente a uma 

“política internacional” definida, na Idade Média, pela disputa entre Papado e Império. Nos livros e 

demais textos que lemos, a condessa surge como uma mulher que convive com papas, cardeais, com a 

corte germânica, mas raramente é apresentada como um poderoso provincial, que fazia de suas 

prerrogativas senhoriais ecos nas movimentações dos personagens supracitados. Apesar de toda 

contribuição da historiografia vigente em apresentar um cenário sócio-político de regiões que atualmente 

fazem parte do centro-sul europeu como subordinadas à autoridade dos representantes dos poderes laico 

e secular – a saber, papas e imperadores germânicos –, a situação da península italiana numa era de 

transição do feudalismo majoritariamente rural para uma realidade de formação de mais e mais 

aglomerações urbanas se deu de uma forma um tanto quanto singular. Durante toda sua vida, Matilda, 

como governante, travou contato com diversos personagens de relevância política e/ou religiosa, que foi 

por vezes registrado por meio de cartas. Entre os interlocutores da condessa encontram-se desde bispos 

e papas a civis comuns que a procuraram em busca de auxílio. Através da lista dos receptores de suas 

missivas é possível compreender um pouco mais da configuração social daquele período e vislumbrar o 

tipo de política adotada pela condessa para a condução de seu marquesado.  

É possível que a condessa seja mais amplamente conhecida por ter feito parte do histórico evento 

envolvendo o então expoente do poder laico europeu, o imperador Henrique IV e o sumo pontífice 
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Gregório VII. Quando o perdão concedido ao soberano pelo papa se deu nas imediações da fortaleza de 

Canossa, isso irremediavelmente colocou nossa personagem como uma das figuras centrais do episódio. 

O fato de ter servido como mediadora da situação – a pedido do próprio Henrique IV – a transformou 

em uma das partes de um tripé, onde logicamente, as outras extremidades são preenchidas pelos 

protagonistas supracitados. Todavia, em se tratando de alguém que ocupou posição política e social tão 

relevante, não podemos reduzir toda a sua trajetória apenas a essa ocorrência histórica; ainda que o 

simples fato de ser a proprietária do castelo onde o episódio da penitência ocorreu, nos dê mostra do seu 

grau de envolvimento com a alta cúpula gestora tanto do poder secular como do poder laico. Além dessa 

disputa política travada entre os maiores representantes dos poderes laico e religioso do período, Matilda 

precisou lidar com um problema muito mais pessoal e alarmante: o período de urbanização das 

populações que, ansiavam por se desligar do compromisso de uma, até então, lealdade feudal, em relação 

à senhora de Canossa e que por isso, buscavam a autonomia política. Por vezes, ao se deparar com 

situações de insubordinação e desprezo à sua autarquia, a governante lançou mão de medidas punitivas 

aos rebeldes, usando de uma conhecida aliada de contenção social do período: a violência.  

Como bem pontuou Norbert Rouland: 

 

Todas as sociedades tradicionais ou modernas, em graus diversos, são 

sociologicamente plurais, no sentido de se comporem de grupos secundários, com 

maior ou menor autonomia. Em ambos os casos, a proteção do indivíduo pode vir mais 

dessa estrutura plural do que de declarações de direitos ou de garantias fornecidas por 

uma autoridade central (...) 139. 

 

Não há como ilustrar melhor a especificidade da realidade a qual a condessa Matilda de Canossa 

estava atrelada; ainda que formalmente o representante laico do poder fosse o nascido sob o selo da 

                                                           
139 ROULAND, Norbert. Nos confins do Direito: a antropologia jurídica da modernidade. São Paulo, Martins fontes, 

2008 p. 173. 
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família imperial, na prática, a gestora de uma consubstancial parcela de domínios do norte da Itália era 

a chamada “Grande Condessa”. 

Matilda de Canossa mantinha, por influência do lugar social por ela ocupado, um aguçado e 

muito eficaz pensamento político; responsável pela organização e vitória em diversas batalhas. Se 

partirmos da premissa de que a condessa era uma conhecedora de assuntos jurídicos, o que lhe dava 

maior flexibilidade e segurança ao tratar de questões relacionadas aos seus domínios, bem como as suas 

relações públicas, podemos assim supor, que o mesmo conhecimento fora utilizado em prol da formação 

do pensamento supracitado. O Direito fazia parte da vida dos homens; todo senhor feudal ou pessoa 

interessada em defender seus interesses, buscava ter o mínimo de conhecimento de assuntos jurídicos140.  

 

No decorrer dos anos o marquesado, sob seu governo esclarecido, subiu a uma 

eminência de riquezas e prosperidade que permeava todas as classes da 

sociedade, e que tornou-se o centro de atração de todos os príncipes vizinhos.(...) 

Sua defesa heroica e bem sucedida de seu território, naqueles dias, quando era 

difícil, mesmo para uma mão enviada para se proteger, "seu firme aperto de as 

rédeas do governo, ganhou dos outros monarcas do Ocidente a homenagem 

externa e a real deferência reservada para potentados soberanos”. 141 

 

Só é possível compreender uma sociedade na sua raiz, quando se conhece seus componentes 

humanos142; questões econômicas, políticas, bélicas e religiosas, por exemplo, só podem existir a partir 

da presença de um coletivo humano e como cada sociedade se desenvolve de forma diferente por ser 

composta por indivíduos distintos, em cada uma delas essas e tantas outras questões também devem ser 

analisadas dentro da sua lógica própria. Os domínios da condessa Matilda não fugiam a essa realidade; 

ela governava territórios marcados pela heterogeneidade tanto geográfica, como estrutural. Numa época 

                                                           
140 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1990 p. 131-132.  

141 HUDDY, Mary E. Matilda, Countess of Tuscany, Londres: Jonh Long, 1906 p. 276.  

142 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1990 p. 79.  
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em que o desejo de se desvencilhar da dominação exercida pelos senhores feudais e desenvolver uma 

política local assomava algumas localidades, Matilda de Canossa presenciou a hostilidade de certas 

“cidades”, como Mântua, a capital de seus domínios que fechou as portas para a condessa por um longo 

período. As pessoas pertencentes à era feudal, como todas as outras, procuravam proteção; proteção essa 

que se estendia também para as esferas sociais. Era, na verdade, uma estrada de mão dupla: se as pessoas 

mais fracas sentiam a necessidade de se aproximarem de um senhor mais poderoso, esse por sua vez, só 

obtinha seu poder através do contingente de aglomerados formado por essas pessoas. Porém, essa relação 

não era constituída apenas por dois níveis; havia pessoas que poderiam ser consideradas mais fortes que 

umas, porém mais fracas que outras. Dessa forma, criou-se uma rede de relações sociais, vasta e 

complexa143. Foi por acreditarem que o Imperador Henrique IV podia atender aos seus anseios e os 

proteger que a população mantuana se aliou ao soberano, que por sua vez, enxergou nessa aliança um 

meio de sabotar o poder da condessa.  

Por mais que a realeza germânica e seus partidários tenham empreendidos forças com a finalidade 

de minar o poder da condessa Matilda de Canossa, não obteve sucesso. Seu poderio local já estava de 

tal forma bem consolidado que mesmo intempéries pontuais não conseguiram dirimi-la. Mesmo que a 

historiografia vigente tenha “esquecido de mencionar” o papel da princesa toscana como senhor feudal, 

as fontes e contexto histórico nos auxiliam no sentido de realocá-la à sua posição de direito. Entretanto 

há que se ater à sua notável capacidade de articulação política, desde estabelecer contatos relevantes 

para que pudesse transitar por diversas jurisdições, até a boa diplomacia, empregada com seus súditos e 

vassalos para que os mesmos se mantivessem fiéis. Estar nos centro de tomadas de decisões que 

alteraram a realidade social em vários níveis não é suficientemente notável no que tange as questões 

práticas de seus domínios. O que garantiu o sucesso da empresa que havia sido sua gestão foi sua 

proximidade aliada à inteligência e firmeza de opinião. Os seus inúmeros castelos, servindo como 

escudos de proteção de sua jurisdição, davam-lhe possibilidade de articulação política e social.  

Que tenha sido a necessidade de governar oriunda da falta de outrem para fazê-lo, ou a vontade 

de colocar em prática ações que contribuíssem para melhorias destinadas às mazelas sociopolíticas, a 

                                                           
143 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1990, p. 171-172. 
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mola propulsora de sua atuação, o fato é que a senhora de Canossa deu mostras, em incontáveis 

oportunidades, de que era suficientemente capaz de desempenhar tarefas que “não poderiam ser 

realizadas por mulheres”. Mais do que qualificá-la como uma grande dama à frente de seu tempo, damos 

a ela, o reconhecimento cabível a um senhor feudal que, discrepando de uma incontestável subserviência 

ao imperador da Germânia, desenvolveu uma política singular, voltada a interesses pessoais, que foi 

guiada como melhor lhe aprouve. Por todos esses dados, o título que lhe coube, foi aquele dado ainda 

por seus contemporâneos, que puderam presenciar e, portanto, qualificar a atuação da Grande Comtessa. 
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OPOSIÇÃO RELIGIOSA E INSTITUIÇÃO ECLESIÁSTICA NO REINO SUEVO: UM 

DEBATE COM A PRODUÇÃO HISTORIOGRÁFICA 

 

Nathalia Agostinho Xavier144 

 

Considerações introdutórias 

 

 A presente comunicação tem como objetivo comentar algumas das principais obras e perspectivas 

sobre o reino suevo, com ênfase em textos voltados para o processo de fortalecimento da instituição 

eclesiástica na região, este último geralmente associado à figura do bispo Martinho de Braga. 

Igualmente, interessa-nos a questão da oposição religiosa, isto é, o tratamento e a descrição das fontes 

sobre as heresias e as superstições na Galiza. Assim, destacamos trabalhos preocupados com a atuação 

uniformizadora clerical, referentes ao período de ocupação e estabelecimento suevo na região.  

           Observando uma parte desta produção, desenvolvida por teólogos e historiadores no decorrer do 

século XX, demonstramos tendências e apontamos para caminhos de análise possíveis, sublinhando 

campos ainda pouco explorados no estudo deste reino romano-germânico.   

        

Produção historiográfica acerca da Igreja sueva  

 

A temática da dissidência religiosa e sua relação com o poder episcopal para o caso do reino suevo, 

constituído em meados do século V, recebeu pouca atenção de estudiosos. A historiografia hispânica 

concentrou-se, principalmente, nos vizinhos visigodos145 e, no que tange à questão religiosa, a Galiza 

                                                           
144Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Comparada (PPGHC) da universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ).  
145Em recente publicação, Pablo C. Díaz dedica um capítulo introdutório sobre as historiografias hispânica e portuguesa, 

afirmando que a primeira, em finais do século XIX e princípios do XX, apresentava construções teleológicas olhando 

para o passado suevo e visigótico preocupada, sobretudo, com a exaltação da nação espanhola. Apresentava-se uma linha 

contínua que explicasse o espírito nacional, este último uma abstração que estaria presente antes da própria existência 

geopolítica da Espanha. Nesta linha, havia duas correntes: a que determinava o elemento romano como origem da 

Espanha, deturpado apenas pela chegada de outros povos; e a que via o mesmo processo na cultura germânica, 

comemorada nestas produções. DÍAZ, Pablo C. La Historia del reino suevo, entre la indiferencia y la mitificación. In: 
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foi estudada apenas como província, ainda que a partir do período em que comportava uma organização 

monárquica.    

Os estudos acerca do reino suevo foram inaugurados por uma historiografia conservadora, em 

especial, se considerarmos aquela voltada especificamente para a atuação de Martinho de Braga na 

Galiza. Descrito como principal responsável pela cristianização da região, tal personagem teve sua 

história contada e recontada por um ponto de vista apologético. Nos anos 50, inclusive, viu-se uma série 

de escritos relativos a um furor comemorativo dos 1400 anos da chegada do bispo à região.146  

Nesta “corrente”, estão incluídos trabalhos oriundos de uma tradição católica e de profissionais 

vinculados à Igreja portuguesa. De fato, grande parte da produção sobre os documentos eclesiásticos foi 

realizada no âmbito da Faculdade de Teologia de Braga.147 José Madoz, por exemplo, ressaltou o caráter 

herético do priscilianismo, doutrina recorrente na Galiza148 para criar uma continuidade entre os esforços 

da Igreja daquele período e a do século XX. Assumiu o discurso da verdade das múltiplas acusações 

realizadas por diversos autores da patrística,149 pautando-se na importância desta heresia em particular, 

pois a seu ver, a oposição a ela teria gerado um crescimento do pensamento clerical, propiciando um 

melhor entendimento da ortodoxia católica e preparando caminho para o “século de ouro da patrística 

espanhola”.150 Retrata, então, o que seria um contexto de fortalecimento do catolicismo, pela riqueza da 

cultura teológica da época.  

Os equívocos deste tipo de olhar sobre as fontes são muitos e, para além da exaltação da produção 

eclesiástica sueva por meio de parâmetros valorativos, o autor negligencia o caráter volátil da 

                                                           
______. El reino Suevo (411-585). Madrid: Akal, 2011. p. 5-34.   

146Para além de reuniões como o I Congresso Internacional de Estudos Martinianos, podemos citar a pertinência da edição 

de Barlow dos documentos escritos por Martinho de Braga, publicada em meio a este ambiente comemorativo, em 1950. 

MARTINI EPISCOPI BRACARENSIS. Opera Omnia. Edidit Claude W. Barlow. New Haven: The American Academy in 

Rome, 1950.  
147Trabalhos produzidos dentro desta perspectiva não estiveram limitados aos anos 50. Textos foram produzidos, pelo 

menos, até a década de 90, como a análise da atuação de Martinho por Manuel da Silva Gomes. GOMES, M. J. da Silva. 

São Martinho de Dume: a sua ação litúrgico-pastoral. In: Congresso Internacional do IX Centenário de dedicação da sé 

de Braga. 1990, Braga. Atas... Braga: Universidade Católica Portuguesa, 1990, v.3, p.157-166.    
148MADOZ, José. Arrianismo y priscilianismo en Galicia. Bracara Augusta, Braga, v.8, p. 68-87, 1957.  
149“La voz de la tradición, por outra parte, es demasiado grave y múltiple en sus acusaciones para no verla fundada en la 

verdad.” Id. Ibid., p. 74.   
150Id. Ibid. p. 84. 
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defesa/formulação de uma ortodoxia, observando-a como algo encerrado e partilhado, prestes a ser 

lapidado por meio de palavras, que seriam mais importantes por terem sido deixadas à posteridade como 

modelos do pensamento cristão. Como percebido, Madoz parte de uma perspectiva parcial, a da religião 

e a da demonstração de seu valor em uma sociedade.  

Neste contexto, os estudos estiveram, sobretudo, centrados na figura de Martinho de Braga e 

limitados a uma exaltação de suas características pessoais ou mesmo “psicológicas”.151 O intuito era 

apresentá-lo como agente principal da cristianização da Galiza, processo histórico muito ressaltado pelas 

palavras desta corrente, porém visto de maneira teleológica e fatalista. Neste ponto, autores como David 

de Azevedo se estendem em considerações acerca da grandiosidade e clareza teológica de Martinho,152 

ou prolongam-se sobre a importância de sua atuação frente a outros bispos e monges posteriores a ele, 

posicionando seus esforços como predecessores de um trabalho de cristianização e organização 

institucional maior.153 

Com efeito, o metropolita de Braga é caracterizado de maneira apologética, sendo apresentando com 

herói nacional, de acordo com uma historiografia que interpretou literalmente as palavras de descrição 

utilizadas por Gregório de Tours,154 fixada na busca pelas origens portuguesas por meio da religião, 

abrindo espaço para afirmativas como as seguintes: 

 

                                                           
151Em sua preocupação em destacar as qualidades e limites de Martinho de Braga como teólogo, Azevedo afirma: 

“Tratando-se dum homem como S. Martinho de Dume, cuja produção científica (sic), pelo menos a que nos resta, é 

relativamente pequena, tal caracterização psicológica seria ainda de grande utilidade, porquanto permitir-nos-ia julgar 

duma actividade intelectual possivelmente existente, embora historicamente de difícil verificação.” AZEVEDO, P. Dr. 

David de. S. Marinho de Dume como Teólogo. Bracara Augusta, Braga, v.8, p. 9-28, 1957. p. 9. Grifo nosso.    
152AZEVEDO, P. Dr. David de. op. cit.   

153“Doutra parte, suas obras, bem como a análise doutrinal delas, revelou, não são desprovidas de interesse para o teólogo. O 

texto do símbolo apostólico é importante para a história dessa regra de fé na Península, e até para a da formação da sua 

forma actual.” PÉREZ DE URBEL, Justo. San Martin y el monaquismo. Bracara Augusta, Braga, v.8, p. 7-29, 1957. p. 27-

28. 
154Isto porque uma das fontes que a que temos acesso para o estudo sobre a vida e obra de Martinho de Braga é a Historia 

Francorum de Gregório de Tours.  
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“S. Martinho de Dume é, sem dúvida, um dos mais ilustres de quantos prelados 

Braga alguma vez teve. Não era filho da Lusitânia, mas foi mais que isso: 

comportou-se como verdadeiro filho, como verdadeiro herói”155      

     

“(...) não é descabido terminar pondo em relevo o talento de organizador e a 

bagagem cultural de S. Martinho de Dume, certamente um dos maiores 

estadistas que atuaram no território que hoje é Portugal.”156 

 

Visualiza-se, portanto, um esforço de cunho institucional por trás destes trabalhos e, considerando a 

pouca atenção que este reino recebeu da historiografia,157 análises menos superficiais que se 

preocupassem mais com problemáticas caras às ciências sociais e menos com objetivos pré-

estabelecidos de enaltecimento de uma religião ou de uma pátria fizeram-se necessárias.  

Com efeito, em certo momento, o foco na atuação de apenas um agente se perdeu e os estudos acerca 

de grupos sociais, bem como da relação entre os âmbitos político e religioso, foram as temáticas 

privilegiadas quando a influência das correntes marxistas e de uma visão mais sociológica das 

experiências religiosas158 deu voz a um grupo de trabalhos preocupados, sobretudo, com o 

                                                           
155O grifo é nosso e a citação é pertinente ao encerramento de seu texto, no qual propõe uma relação entre o bispo da 

Panônia e a restauração da Arquidiocese bracarense cinco séculos depois. Desta forma, estabeleceu-se uma linha de 

continuidade institucional. GOMES, M. J. da Silva. Op. Cit., p. 166. 
156O grifo é nosso e a citação encerra um texto no qual Amaral procurou, com consideráveis problemas na interpretação 

documental, delimitar questões de cunho sócio econômico na região da Galiza. AMARAL, João Ferreira do. O reino 

suevo (550-585): alguns condicionalismos socioeconomicos. Bracara Augusta, Braga, v. XXXVI, p. 267-284, 1982. 
157Sobre a questão, escreveu Leila Rodrigues, em capítulo-síntese sobre a produção acerca deste reino. Neste sentido, 

afirmou: “O comportamento da historiografia parece indicar que, devido ao fato de os suevos terem sido incorporados 

pelos visigodos, portanto, claramente inferiores do ponto de vista militar, deveriam ser tratados como um grupo de 

segunda categoria, sobre o qual se compensaria debruçar apenas na medida em que a sua história se relacionasse com a 

visigótica." SILVA, Leila Rodrigues. Monarquia e Igreja na Galiza na segunda metade do século VI: o modelo de 

monarca nas obras de Martinho de Braga dedicadas ao rei suevo. Rio de Janeiro: EdUFF, 2008. p. 15.            
158Podemos destacar a influência de uma corrente historiográfica, em muito representada por um colóquio francês cujos 

resultados foram publicados com organização de Jacques Le Goff. Neste momento, as heresias foram pensadas por sua 

inserção em contextos específicos, permeados por conflitos sociais. Assim, são observadas como demonstrativas de tensões 

e demandas conjunturais, de cunho social, associadas a um descontentamento em relação à própria Igreja como instituição 

e/ou à sua hierarquia. As principais questões levantadas são aquelas relativas à origem do herege, ao seu vínculo com uma 

comunidade ou grupo social e, principalmente, ao seu papel no desenrolar de processos e contextos tomados como 
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priscilianismo, doutrina surgida e perpetuada na região, condenada como herética. Foi, assim, 

caracterizada como movimento social e interpretada como fruto de demandas pertinentes a uma 

configuração estrutural da sociedade, em muito relacionada a questões econômicas.  

O que observamos, para além de um amadurecimento das análises anteriores sobre a Igreja no reino 

suevo, é a busca comum por elementos que justificassem a presença do priscilianismo – geralmente, 

explicada por fatores como a ruralização da Galiza e sua fraca romanização.159     

 Tais discussões sempre tangenciam ou reforçam a ideia que as diferenças religiosas se pautam 

em oposições outras, seja entre concepções ascético-radicais e hierárquicas,160 seja entre o âmbito rural 

e o urbano, ou mesmo entre grupos sociais, como camponeses e senhores ou a elite eclesiástica e os 

clérigos marginalizados em áreas rurais. Pode-se dizer, por esta via, que há uma questão a ser (re) 

considerada acerca desta perspectiva: a delimitação, demasiado rígida, entre grupos dicotômicos, 

desconsidera a fluidez com a qual as questões acerca da fé devem ser analisadas. De outra forma, as 

nuances da produção destas fontes e a flexibilidade das relações políticas são, comumente, 

negligenciadas.  

Em síntese, no que tange à rejeição e caracterização de dissidências religiosas pela Igreja local, certas 

condições culturais161 e sócio econômicas foram precocemente associadas a escolhas e experiências 

                                                           
pressupostos neste tipo de análise. LE GOFF, Jacques. (org.). Herejias y sociedades en la Europa pré-industrial (siglos XI-

XVIII). Comunicaciones y debates del Coloquio de Royamont presentados por Jacques Le Goff. Madrid, Siglo XXI, 1962.   
159A propagação do priscilianismo na região foi explicada desta maneira por diversos autores. Dentre outros, ver: LORING 

GARCÍA, María Isabel. La difusion del cristianismo en los medios rurales de la Península Iberica a fines del Imperio Romano. 

Studia Historica, M. Antigo. Salamanca, v. 4-5, n. 1, p. 195- 204, 1986-1987. p. 195.; PLÁCIDO SUÁREZ, Domingo. El 

cristianismo y las mutaciones sociales del noroeste pensinsular. Antig. Crist. n. 7, p. 197-205, 1990. p. 197-198; ROEDEL, 

Leila Rodrigues. Movimento Social e Contestação religiosa: As Duas Fases de uma Historia. Revista de História. Vitória: 

departamento de História da UFES, n. 4, p.87-96, 1995.    
160Esta questão é tangenciada por outros autores, neste texto já ressaltados, mas neste ponto se destaca como escopo de 

artigo escrito por Plácido Suárez, acerca da cristianização da região peninsular, fornecendo uma caracterização ascética 

para o priscilianismo e explicando seu afastamento às margens da instituição por meio da oposição entre seu ascetismo 

rigoroso e um monasticismo mais voltado para elites, este alcançado, segundo o autor, por Martinho de Tours.  PLÁCIDO 

SUÁREZ, Domingo. op. cit.  
161Sobre a crítica ao ambiente cultural “atrasado”, o tradutor do sermão De Correctione Rusticorum, escrito por Martinho de 

Braga, ressalta em seu texto “A cultura bracarense...” a necessidade em rever uma noção de “atraso” cultural para a região, 

não pela via da crítica ao evolucionismo nesta concepção, mas pelo levantamento da hipótese de que o conhecimento do 

grego por Pascásio, monge até então avaliado como simples discípulo de Martinho, era pertinente a um ambiente de educação 

em comunidades monásticas e circulação de textos vários. Reforça a ideia pelo argumento da rapidez dos resultados obtidos. 
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religiosas. Outrossim o camponês ficou invariavelmente relacionado à idolatria e ao paganismo, e 

aceitou-se a caracterização supersticiosa do priscilianismo como forma de explicação de sua perpetuação 

na Galiza. Por outro lado, cabe propor uma noção um pouco diferenciada: a posição em uma hierarquia 

social não define a crença, e sim a habilidade de conferir o caráter de verdade a uma forma de fé, 

configurada e reconfigurada em meio a deliberações de uma elite episcopal.  

 Digno de nota, o lugar-comum da associação campo/paganismo, observado, também, em meio à 

obra pastoral de Martinho de Braga, deve e pode ser revisto. Em especial se atentarmos para a análise 

do sermão por ele escrito, o De Correctione Rusticorum. Muito estudado por sua admoestação aos 

idólatras cristãos, o documento possui uma introdução na qual Martinho expõe sua preocupação em 

adaptar o discurso ao público, simplificando-o. Trata-se de um recurso de adaptação já utilizado por 

Agostinho de Hipona que, juntamente com outros aspectos presentes no texto, demonstra a influência 

deste sobre o escrito do bispo bracarense.162 Neste sentido, relembra-se que os rustici, em Agostinho, 

não são referentes às gentes rurais, mas sim aos ignorantes no que tange ao catecumenato cristão.163 

Com efeito, a vinculação entre ignorância e superstição é o mote da argumentação do bispo 

bracarense, e a possibilidade de ampliação de um público destinatário, antes muito restrito, é 

importante ponto de partida para novas hipóteses.164       

Tais questionamentos são pertinentes a partir de um segundo olhar sobre as fontes e de defesa de 

uma metodologia que se prenda, também, à lógica social de produção daqueles documentos. Isto é, que 

se dedique a observar os porquês de alguns posicionamentos, atentando para as características 

                                                           
NASCIMENTO, Aires A. A Cultura bracarense no séc. VI: uma revisitação necessária. Notas Diplomáticas. Estudos em 

homenagem ao professor doutor José Marques, Lisboa, v.1, p. 87-104, 2006.  
162NASCIMENTO, Aires A. O De Correctione Rusticorum: forma, conteúdos, intencionalidade. In: MARTINHO DE 

BRAGA. Instrução pastoral sobre superstições populares. De Correctione Rusticorum. Edição, tradução, introdução e 

comentários de Aires A. Nascimento, com a colaboração de Maria João V. Branco. Lisboa: Cosmos, 1997. p. 40-41. 
163Ver: MEIRINHOS, J. F. Martinho de Braga e a compreensão da natureza na alta Idade Média (séc. VI): símbolos da fé 

contra a idolatria dos rústicos. Estudos em homenagem ao Professor Doutor José Marques Porto: Ed. da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto: 2006. 4 V. v.2. p. 395-414; NASCIMENTO, Aires A. op. cit.. p. 40-41. 
164Há de se atentar para o fato de que não há uma divisão campo/cidade vista de forma dicotômica, pois para o período a 

separação entre os espaços rural e urbano não pode ser considerada de forma dicotômica. A despeito da tradução do 

documento, que especificamente se refere às “gentes rurais” [rusticorum], pode-se ressaltar que este detalhe deve ser 

entendido como indicativo de que parte do público ao qual o sermão destinava-se consistia nas populações fixadas em 

regiões relativamente distantes das igrejas episcopais e, principalmente, de Braga.      
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específicas de cada gênero literário, bem como para as motivações de seus produtores. Sobre tal ponto, 

e também se dedicando à leitura do sermão supracitado, o historiador José Meirinhos aborda o problema 

da literalidade, indo em caminho oposto ao de historiadores do período, que observam neste um relato 

descritivo do qual seria possível apreender uma cultura ou um apanhado de costumes, afirmando:  

 

“O sermão não é um exercício descritivo de práticas populares, mas usa o 

impulso destas para estabelecer, com a esperada adesão de seu auditório, um 

modo de sobreposição, transferência e substituição em que a fé cristã vai ocupar 

o espaço da crença nas superstições que, segundo Martinho, o rústico deve 

abandonar.”165     

        

Não se trata, é importante sublinhar, de uma crítica à análise da documentação por sua consideração 

prévia de contextos sócio-políticos, mas sim de um reposicionamento da problemática. Cabe destacar a 

ainda tímida produção sobre a questão da oposição às dissidências religiosas. Como antes dito, o sermão 

De Correctione Rusticorum recebeu alguma atenção, mas foi analisado, em grande parte, como “retrato” 

da realidade religiosa da região;166 e o priscilianismo, por sua vez, também foi consideravelmente 

trabalhado, mas em grande parte como “permanência” nos campos, – descrita por uma repetição da 

documentação eclesiástica opositora – ou para verificação de seu caráter mais ou menos ortodoxo – 

como se o ortodoxo estive dado e encerrado como um conjunto de normas homogêneas prontas a serem 

seguidas ou não.  

Talvez se distanciando de toda esta corrente, a autora Maria Escribano Paño tem mais a colaborar 

sobre a temática. Especialista no fenômeno do priscilianismo, sintetiza as principais contribuições das 

tendências citadas. Por um lado, reconhece no aparecimento do priscilianismo o indício de uma 

                                                           
165MEIRINHOS, J. F. op. cit.. p. 401. 

166Dentre os autores que partilham esta concepção, Pio Alves de Sousa é sublinhado por resumir tal pensamento na 

seguinte exposição: “Os conteúdos das obras que chegaram até nós incidem, prevalentemente, em questões morais, 

ascéticas e de disciplina. Ajudam também a reconstruir a vida de um povo nos seus costumes ainda marcados pelo 

paganismo.” SOUSA, Pio G. Alves de. O baptismo em S. Martinho de Dume. Communio et Sacramentum. En el 70 

aniversaio del Profesor Pedro Rodríguez. Pamplona, p. 367-375, 2003. p. 369.    
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desintegração do coletivo eclesiástico, sendo sua rejeição por um grupo de bispos denotativa de tensões 

sociopolíticas; por outro lado, está menos inclinada a buscar as motivações para o surgimento da seita 

que a investigar como a atribuição desta ao maniqueísmo, dentre outros elementos, funcionam de forma 

a excluir opositores, numa lógica de definição e negativização da “alteridade religiosa”. Do mesmo modo 

aponta para a ausência de uma definição clara da ortodoxia e seus limites e para a dificuldade de 

delimitação do que seria heresia. Ambas as categorias estariam associadas, respectivamente, à autoridade 

episcopal e à quebra desta, e tal aspecto apareceria com mais pertinência que o próprio conteúdo 

doutrinal. 167 

A priori, há de se reconhecer que a cristianização da região, ainda que heterogênea, não pode ser 

pensada em termos simplistas ou a partir de um gráfico evolutivo; ou seja, reforçar um entendimento 

único da ortodoxia, associando-a a um todo coeso de clérigos sofrendo a oposição de ouro grupo, tão 

superficialmente definido quanto, é desconsiderar a volatilidade das decisões internas ao corpo clerical, 

e a própria possibilidade de acordos, conflitos e demandas institucionais de curto prazo.  

Sem completamente responder a esta crítica, uma historiografia dedicada às questões políticas 

prementes e lidas na escassa documentação vem sendo produzida. Alguns deles pouco se diferenciam 

de uma historiografia tradicional e se limitam a considerar a sucessão de reis suevos e a união Igreja-

monarquia por uma análise superficial.  

Em geral, comenta-se a sucessão de reis e suas escolhas religiosas como estratégias políticas de 

alinhamento com elites locais ou outros reinos.168 Problemáticas interessantes são destacadas, mas pouco 

aprofundadas, aparecendo como respostas a silêncios documentais em trabalhos que apresentam uma 

                                                           
167ESCIBANO PAÑO, María Victoria. Alteridad Religiosa y maniqueísmo en el siglo IV d.C. Studia historica. Historia 

antigua, n. 8, p. 29-47, 1990. ___. Herejía e poder en el s. IV. In: CANDAU MORÓN, J. M. et al (org.). La Conversión 

de Roma: Cristianismo y Paganismo. Madrid: Clássicas, 1990. p. 151- 189.        
168Para Garcia Moreno a conversão de Requiário era também uma busca por “(...) um certo entendimento com a poderosa 

hierarquia católica galacia; para Pablo C. Díaz, a segunda conversão de um monarca suevo ocorreria  por conta de “(...) 

um enfrentamento com a monarquia visigoda ariana. DÍAZ MARTINEZ, Pablo C. La monarquia sueva en el s. V. 

Aspectos políticos y prosopograficos. Studia Historica. Historia Antigua. Salamanca, v. 4/5, n. 1, p. 205-226, 1986-1987. 

p. 224. GARCIA MORENO, Luis A. La Iglesia y el cristianismo en la Galecia de época sueva. Antig. Crist. Murcia, v. 

23, p. 39-55, 2006. p. 45.       
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vontade de organização dos dados cronológicos pela leitura de (quase) todas as fontes produzidas sobre 

a região/período.169  

As ações da Igreja como instituição e a própria vinda do metropolita bracarense são pensadas, dentro 

deste escopo, por interpretações de cunho diplomático. Deste modo, muito se comentou o papel das 

conversões dos reis ao arianismo e ao cristianismo niceno, como formas de alinhamento com as Gálias 

católicas ou relativas à expansão justiniana, mesmo que, a nosso ver, os dados sejam insuficientes para 

atestar uma aliança entre reinos apenas pela escolha religiosa.170    

A relação entra a Igreja e a monarquia, de fato aprofundada e observada em nível local, ganhou 

proeminência com os estudos de Leila Rodrigues da Silva. Por intermédio dos quatro escritos do bispo, 

dedicados ao rei Miro e voltados para questões de ordem moral,171 a autora demonstrou o processo de 

aproximação entre as duas instituições. A construção de um ideal de conduta para o cristão, com vistas 

à formulação de um modelo de monarca que, seguindo estes parâmetros e virtudes, selaria seu 

compromisso com Deus, serviram a este propósito e ao consequente fortalecimento de ambas.172  

Entre as recentes contribuições, é importante perceber que o que tem sido escrito sobre estes 

personagens, cujos protagonismos nos processos históricos estudados começam a ser observados como 

evidência de motivações e interesses destes agentes por sua inserção institucional, esvaziando um 

“individualismo” nas ações do bispo-abade e a exacerbação de suas qualidades intelectuais,173 e 

preocupando-se em considerá-lo pelo cunho coletivo de sua obra.174  

                                                           
169Ver, por exemplo: GARCIA MORENO, Luis A. Op. Cit.; GONZÁLES LÓPEZ, Emilio. Historia de Galicia. La 

Coruña: La voz de Galicia, 1980; PALLARÉS MENDEZ, Carmen. Edad Media. In: Galícia Eterna. Barcelona: Nauta, 

1984. p. 93-101.   
170Por outro lado, quando ocorre a conversão de Remismundo ao arianismo, podemos atestar com mais propriedade a 

relação entre os reinos suevo e visigodo, de acordo com a presença de um bispo ariano na corte sueva.   
171No caso, Formula vitae honestae, De superbia, Pro repellenda iactantia e Exhortatio humilitatis. 

172Tal é a hipótese central trabalhada em sua tese doutoral. Ver: SILVA, Leila Rodrigues. op. cit. 
173Recusando-se a ler literalmente os elogios utilizados por Venâncio Fortunato para descrever Martinho de Braga, 

apresentados como pertinentes a uma lógica de produção daquele material ou como topos, Aires Nascimento chega a 

afirmar que o bispo “não revela conhecimento particular do grego (...) no conjunto, a sua cultura monástica não revela 

particular originalidade e até apresenta erros (...)”. Para além de uma revisitação ao lugar-comum da formação oriental 

monástica de Martinho, o autor segue na contracorrente de grande parte dos estudiosos de sua vida e obra, por não 

preocupar-se com a exaltação de suas qualidades intelectuais, relativizando-as. NASCIMENTO, Aires A. op. cit., p. 99.          
174Melhor se exemplifica a afirmativa também por meio do trabalho de Leila Rodrigues, em que o bispo foi destacado por 

seu papel de porta-voz das autoridades episcopais, uma vez reconhecido por sua autoridade frente à hierarquia eclesiástica 

e como representante dos seus anseios. Ver: SILVA, Leila Rodrigues da. op. cit. p. 72-76. 
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Nesse ínterim, Ubric Rabaneda, autora do recente texto “Los Limites del poder: Iglesia y disidencia 

religiosa en el siglo V hispano” não parece inovar. A associação entre político e religioso aparece, ao 

que tudo indica, como parte de um processo que tem como marco o período constantiniano. Assim, sua 

análise parte do pressuposto de identificação entre Igreja e Estado, no caso desde o Império Romano, 

para explicar o acirramento das disputas em torno da oposição à dissidência religiosa,175 servindo a um 

pressuposto geral: o de ampliação das atribuições e poderes dos bispos no Ocidente após a configuração 

de reinos romano-germânicos.  

Dentre as produções mais recentes, o trabalho de fôlego de Pablo Díaz, publicado em 2011, parece-

nos indicativo de novas tendências e, no entanto, não supera o tom fatalista sobre a cristianização da 

região. O uso de termos como “residual” e “sobrevivente”, associados às práticas pagãs e/ou heréticas, 

aparece constantemente no capitulo dedicado às querelas de ordem religiosa.176 Entretanto, sua 

contribuição nos questionamentos acerca da historiografia anterior e no apontamento de caminhos a 

serem pesquisados devem ser considerados. Criticando os estudos de cunho ideológico-nacionalista e 

ressaltando a necessidade de revisão das fontes atualmente publicadas em novas edições, realça a 

importância do estudo do reino suevo “descolado” de preocupações acerca da origem de uma nação ou 

da construção de uma. O vínculo passado-presente-futuro é descartado como perspectiva para estes 

estudos e o historiador propõe uma leitura que observe aquele contexto “por ele mesmo”, visando a 

compreender suas especificidades nos campos do social, político ou cultural. Seu ponto de vista alcança, 

inclusive, certa radicalização quando afirma que agora “estamos em condições de construir uma 

verdadeira história do reino suevo.”177 Defende, assim, a urgência e a pertinência de análises que se 

pautem em questões mais atuais e em novos métodos de crítica documental.         

 

Considerações Finais 

                                                           
175Segue a linha de Fernandez Ubiña, que se debruça sobre o longo processo de cristianização do Império Romano com 

pressupostos semelhantes, apresentando um contexto de aproximação entre a Igreja e a práxis social romana que teria 

contribuído para um ambiente de intolerância e condenação de doutrinas como heréticas. Ver: FERNANDEZ UBIÑA, 

José. Privilegios episcopales y genealogía de la intolerancia Cristiana en época de Constantino. PYRENAE, v.1, n.40, p. 

81-119, 2009.        
176DÍAZ, Pablo C. El control de las conciencias. In: ______. El reino Suevo (411-585). Madrid: Akal, 2011. p. 207-253. 

177DÍAZ, Pablo C. Op. Cit. p. 34. Grifo e tradução nossos. 
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Num trabalho de síntese, por meio da seleção de alguns textos, fez-se possível apresentar tendências 

e correntes historiográficas referentes ao estudo da Igreja no reino suevo. Mais especificamente, tratamos 

daqueles voltados para a questão da organização eclesiástica na região e da oposição religiosa a hereges 

e supersticiosos. Neste sentindo, expusemos três tendências desta produção: a apologético/nacionalista, 

oriunda de uma perspectiva católica conservadora, cuja análise personalista dos acontecimentos era 

constante; a da História Social, em muito preocupada com a heresia priscilianista e o com o contexto 

que teria gerado o movimento e; por fim, a pertinente a um recorrente esforço de compreensão dos 

acontecimentos por meio do prisma do campo político-institucional. 

Sem defender uma lógica de contraposição cronológica, que significasse a substituição de uma 

tendência historiográfica pela seguinte, ressaltamos apenas a existência de diferentes interesses e 

perspectivas de estudo, considerados para que pudessem ser aplicados ou não. 

Não limitado a um apontamento de tais correntes, os comentários foram feitos com o objetivo de 

elaborar uma percepção crítica acerca das possibilidades no estudo da questão da dissidência religiosa. 

Deste modo, defendemos uma leitura que considere a fluidez das delimitações entre ortodoxo e 

heterodoxo, pela inserção do processo de cristianização da Galiza em um contexto de relações de poder 

específicas.  
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OBRAS JURÍDICAS ALFONSINAS – EXPERIÊNCIA CASTELHANO-LEONESA DENTRO 

DO CENÁRIO DAS TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO NO OCIDENTE EUROPEU NO 

SÉCULO XIII 

 

Olga Pisnitchenko* 

 

Há um relativo consenso na historiografia contemporânea de que foi durante o século XIII que 

se modificou significativamente a concepção do direito na Península Ibérica. Elaboração das obras 

jurídicas alfonsinas que reúnem as leis muito anteriores a data de sua compilação, foi parte de um 

processo complexo da construção da autoridade e “(re)invenção de tradições”178 que não dispensou a 

convergência, contradição e pluralidade de discursos jurídicos e não jurídicos. Levando em consideração 

o movimento de compilação e codificação legislativas no Ocidente europeu do século XIII, é importante 

notar que a obra alfonsina não pode ser vista como algo absolutamente excepcional. De acordo com J. 

Verger as mutações sociais tais como crescimento demográfico desenvolvimento das cidades e do 

movimento comunal, alterações no comercio, surgimento de novas instituições de ensino etc. começam 

a partir do século XII as transformações do ocidente medieval, onde diversos centros intelectuais 

associados ou não a Monarquia, esperavam que o direito se tornasse um instrumento de regulação 

social179. Já Paolo Grossi tratando deste período de transformações sociais, coloca a ciência jurídica 

acima das instituições atribuindo a ela a função e a capacidade do príncipe de interpretatio de autoridades 

antigas, sem os quais o próprio direito não teria validade. Todavia, ao mesmo tempo, consciente da 

exigência de superar os clássicos consagrados do direito, a ciência jurídica aceita a autoridade de um 

                                                           
* Doutoranda pela Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, agência 

financiadora - FAPEMIG 
178 PEREIRA LIMA, M. O Gênero de adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X (1252-1284) Tese 

apresentada ao Programa de Pos-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 2010 p. 81 

KLEINE, M. El rey que es fermosura de espanna. Imagens do poder real na obra de Alfonso X, o Sabio (1221-1284). 

Dissertacao de Mestrado em Historia. IFCHPPGH-UFRGS, Porto Alegre, 2005 
179 VERGER, J. Homens e saber na Idade Media. Bauru, SP; Edusc, 1999, p. 108, 131 e 162. 
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texto não como completamente rígido, mas como algo que possui certa elasticidade podendo e devendo 

ser traduzido, interpretado dentro da contemporaneidade do leitor180. 

Armin Wolf aponta séculos XII e XIII como época de renascimento de legislação e codificação, 

destacando século XIII no qual se identificam numerosos esforços europeus neste sentido. Para ele, 

justamente neste período a lei passa ser concebida como uma norma jurídica em forma escrita, 

sancionada por uma autoridade, diferenciando-se, deste modo, do costume, que não possui forma escrita, 

assim como de consignação privada, que sendo escrita, não recebe, no entanto, sanção formal.181 Assim 

período entre 1231 e 1281 é definido pelo Wolf como de maior “ola codificatoria” que se inicia em 

Sicília com o Liber Augustalis (1231) do imperador Frederico II seguido por grande número de cidades 

de Alta Itália como, por exemplo, Liber Statutorum de 1242, do duque Jacopo Tiepolo na Venécia; assim 

como os empreendimentos do papa Gregório IX, com o Liber Extra(1234), em se tratando da Igreja 

Papal. No caso da Península Ibérica, além de Alfonso X devemos mencionar Jaime I, rei de Aragão, que 

seguiu esse labor legislativo com os Fori Valenciae (1238-39) e, posteriormente, com os Fori Aragonum 

ou o Vidal Mayor (1247), e em 1251, no reino de Portugal, o governo de Afonso III que com as Leis 

Geraes inicia vários esforços de codificação. 

No caso das regiões francesas e inglesas que não haviam estabelecido uma codificação 

propriamente sistematizada las Ordonnances e Statutes produzidos não deixam de corresponder às novas 

concepções de legislação. Deste modo, la ordonnance de São Luís de 1254 Reformation des moeurs 

dans le Languedoc et le Languedoil é registrada no Parlamento de Paris e os Statutes, cuja elaboração 

foi iniciada por Eduardo I a partir de 1267 na Inglaterra, registrados oficialmente na Chancelaria real182 

Esta sanção oficial predecedendo o ato de promulgação possui aquela força simbólica que se transforma 

numa força jurídica formal dada ao ato legislativo. 

                                                           
180 GROSSI, P. El orden jurídico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1996 p.168 
181 WOLF, A. Legislación y codificaciones, en: Revista de Estudios histórico-jurídicos 9, 1984, p. 81-109 disponível em: 

http://www.rehj.cl/index.php/rehj/article/view/120/117 
182 WOLF, A. Los iura propria en Europa en el siglo XIII. Murcia : Instituto de Derecho Europeo. Universidad de Murcia., 

1996. Disponível em: http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/27873/1/03-

Los%20iura%20propria%20en%20Europa%20en%20el%20siglo%20XIII.pdf 
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Mesmo admitindo que empreendimento alfonsino integra-se a um contexto do ocidente europeu 

da época, não podemos simplesmente assumir a interpretação de que a obra jurídica de rei Sábio foi 

apenas o resultado deste movimento de instauração da nova cultura jurídica, pois objetivo do nosso 

trabalho é justamente analisar os aspectos específicos do governo de Alfonso X. Os esforços reais em 

prol da unificação jurídica, a principio parecem ter claras relações de continuidade com as de seu pai, 

Fernando III, que depois de incorporação de extensos territórios se preocupou com unificação politica e 

territorial destes. O reinado de Alfonso começa com concessão de fueros já existentes, particularmente 

a territórios repovoados e recém-integrados. Assim Fuero de Cuenca, Fuero Juzgo e outros, adaptados 

a cada cidade em particular, como de Orduña (1256), Tolosa (1256), Vilanueva (1268)183 etc. são 

concedidos a várias cidades como continuação de administração legislativa do Fernando III. Por outro 

lado, Alfonso renova, resolvendo levar a cabo a obra jurídica própria, que satisfaria aos seus intentos de 

uniformização jurídica e renovação do direito no seu reino, sob o controle monárquico, desencadeando 

o processo de elaboração do Especulo, do Fuero Real e das Siete Partidas. 

A necessidade de elaborar uma nova legislação tradicionalmente é atribuída à multiplicidade de 

códigos e fueros espalhados pelo reino alfonsino. No prólogo do Especulo autor explica que em várias 

cidades e regiões do reino os julgamentos estão sendo feitos através dos livros incompletos ou que 

contêm as normas sem alguma base legal, acontecendo, às vezes, que as pessoas designadas a guardar 

os códigos legislativos acabam alterando estes de acordo com suas necessidades ...a pro de si e a daño 

de los pueblos184. Para unificar legislação e evitar má fé havia sido elaborado um código legislativo 

comum para todos. Mesmo sendo em obras diversas, estas se completam e em nenhum momento não se 

contradizem. A legislação nova é elaborada a partir dos foros antigos, não querendo ir contra os costumes 

ou contra religião cristã, com participação dos bispos, ricos homens e homens sábios do reino. Para 

evitar qualquer duvida além de distribuir os exemplares para todas as cidades e vilas do reino, qualquer 

que tenha hesitação a respeito de alguma questão que se dirija a corte para obter explicações. Assim 

                                                           
183 PÉREZ MARTÍN, A. La obra legislativa alfonsina y puesto que em ela ocupan las Siete Partidas. Revista de historia del 

derecho Europeo 3 (1992) pp.9-63. disponível em: http://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/27904/1/01-

La%20obra%20legislativa%20alfonsina%20y%20puesto%20que%20en%20ella%20ocupan%20las%20Siete%20Partidas.p

df 
184 ESPECULO. Prologo.p.1 
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Alfonso não só oferece uma legislação una, mas faz questão de manter o controle para ninguém tentar 

interferir nela sem autorização da corte. 

A partir da segunda metade do século XX, a obra legislativa alfonsina passa ser o objeto de estudo 

de vários especialistas em Idade Media e historiadores de direito. Assim Garcia-Gallo, Arias Bonet, 

Aquilino Iglesia Ferreiros, Martinez Diez, Jerry Craddock, Robert MacDonald, Ines Fernades Ordoñez, 

Jesus Rodrigues Velasco, Georges Martin são alguns dos principais autores que se dedicaram a 

investigar o labor legislativo do governo de Afonso X. As divergências principais sobre o processo de 

codificação alfonsina estão apresentados na polemica que se desenvolveu nas décadas de 70 e 80 entre 

Garcia-Gallo, Arias Bonet, Iglesia Ferreiros. Como notou Marcelo Pereira Lima, apesar dos estudos das 

obras legislativas que são feitos desde o século XVI, foi Alfonso García-Gallo que desencadeou um dos 

mais amplos debates contemporâneos sobre o processo de compilação legislativa do período de Afonso 

X185. Em 1952 o autor publica um extenso trabalho no Anuario de Historia del Derecho, cuja ideia 

principal se sustenta na afirmação de que as Partidas não eram concluídas em vida de Alfonso X, deste 

modo o Especulo seria a primeira redação desta famosa obra – o texto base, a partir do qual são 

desenvolvidas futuras versões das obras legislativas. E se a primeira versão com nome de Libro del 

Fuero de las Leyes havia sido finalizada em 1265, a terceira redação quando o código recebe o nome de 

Siete Partidas o autor atribui somente ao reinado de Fernando IV neto de Alfonso X, apontando mais 

duas redações de 1325 e 1340, que transformam o texto na obra que chegou até nossos dias.186 

Em 1975 Juan Antonio Arias Bonet187, ao trabalhar com edição critica da Primeira Partida, 

questiona a ideia de García-Gallo de uma transformação gradual de acordo com decisão autoritária dos 

monarcas, ele defende a ideia de que havia várias versões da Primeira Partida ainda durante do reinado 

de Alfonso X, sem existir uma exclusividade ou preferencia por uma delas. Poucos anos depois este 

                                                           
185 PEREIRA LIMA, M. O Gênero de adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X (1252-1284) Tese apresentada 

ao Programa de Pos-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 2010 p.89 
186 GARCÍA-GALLO, A. El libro de las leys de Alfonso el Sabio. Del Especulo a las Partidas, 

Anuario de Historia del Derecho Espanhol, n. 21-22, 1951-1952, p. 345-528 
187 ARIAS BONET. J.A. Primeira Partida. Manuscrito Add. 20.787 del British Museum. Valladolid: 

Universidad de Valladolid, 1975. 
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debate foi enriquecido por Aquilino Iglesia Ferreiros188, de acordo com este pesquisador não haveria 

sucessivas redações sugestionadas por Garcia-Gallo, nem tampouco uma diversidade de versões 

simultâneas e autônomas identificados por Arias Bonet. Para Iglesia Ferreiros cada um dos textos 

alfonsinos cumpria um objetivo concreto dentro da política legislativa do monarca. Fuero Real era uma 

obra autônoma e estava relacionada com implantação do monopólio normativo a favor do rei, 

extinguindo deste modo, o sistema de criação livre de direito que existia em Castela e Extremadura e 

não evoluiu do Especulo, sofrendo uma espécie de simplificação para adaptação às necessidades 

jurídicas das municipalidades como sugestiona Garcia-Gallo189. O Especulo segundo Iglesia Ferreiros 

havia sido concebido para conseguir a unificação jurídica de todos os reinos, mesmo que a dita obra foi 

abandonada inacabada. Finalmente com as Partidas o monarca almejava a renovação do direito numa 

base do direito romano Justiniano e do direito canônico. Ao contrário de García-Gallo, Aquilino Iglesia 

Ferreiros considera que a versão das Partidas que chegou aos nossos dias já estava elaborada no reinado 

do Rei Sábio e não é o fruto das correções e redações posteriores. Está ideia foi apoiada e desenvolvida 

por vários outros historiadores e filólogos tais como Jerry Craddock, Arcilla Bernal, Ines Fernades 

Ordoñez, Jesus Rodrigues Velasco, Georges Martin. 

Levando em conta o debate historiográfico em torno das obras jurídicas alfonsinas gostaríamos 

de expor a nossa visão do labor legislativo de rei Sábio. A antiga tradição refletida em obras 

enciclopédicas de Isidoro de Sevilha, que identificava o príncipe como juiz supremo de seus súditos, 

sendo a justiça como a sua função primordial e virtude primária190 ainda encontrava-se intacta em 

meados de século XII refletida no primeiro grande tratado de filosofia política de João de Salisbury, 

onde o príncipe é retratado como imago aequitatis191, assim como no pensamento consequente de Tomas 

                                                           
188 IGLESIA FERREIRÓS, A. Alfonso X el Sabio y su obra legislativa: algunas reflexiones, Anuario de Historia del Derecho 

Español, n.50, p. 445-465. IGLESIA FERREIRÓS, A. Fuero Real y Especulo, Anuario de Historia del Derecho Español, 

n.52, 1982, p. 111-191; IGLESIA FERREIRÓS, A. Cuestiones afonsinas, Anuario de Historia del Derecho Español, n.55, 

1985, p. 95-149; IGLESIA FERREIRÓS, A. Alfonso X, su labor legislativa y los historiadores, Historia Instituciones 

Documentos, n. 9, 1982, p. 9-112; IGLESIA FERREIRÓS, A. La labor legislativa de Afonso X el Sabio, España y Europa. 

Un pasado jurídico común. Múrcia, 1986, p. 275-599. 
189 GARCÍA-GALLO, A. Nuevas observaciones sobre la obra legislativa de Alfonso X, Anuario de Historia del Derecho 

Español, n.46, 1976, p. 509-570; 
190 Isidoro 
191 SALISBURY, J Policraticus. lib. VIII, 
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de Aquino que um século depois define papel de príncipe como de custos iusti192. Paolo Grossi atribui 

ao monarca medieval a função do príncipe-iudex, cuja obrigação não é criação do Direito que está 

pressuposto como criado pela ordem superior, mas a explicitação desta ordem e sua aplicação para 

ordenação da vida dos seus súditos. O príncipe não é legislador, mas o principal interprete do Direito e 

conhecedor das suas manifestações. A produção e a adequação da ordem jurídica estão em primeiro 

lugar vinculadas à pluralidade e a variedade das forças que componham a sociedade civil. Paolo Grossi 

aponta que relativa indiferença do poder político em relação do Direito, que até certo momento 

controlava somente aspectos legais de exercício e conservação de poder, significa que não uma vontade 

politica, mas eficácia de um fato, ou seja, capacidade encontrada em si mesmo para incidir de forma 

duradoura sobre a experiência que primordialmente validava o ordenamento jurídico antes deste ser 

validado pelo príncipe ou mesmo não sendo. Ao mesmo tempo Grossi não dispensa a historicidade como 

a característica qualificatória do direito medieval interpretando esta como a fidelidade aos costumes 

jurídicos, ao direito consuetudinário que, no entanto, nunca se abdicou do requisito de flexibilidade 

adaptando-se e modificando de acordo com tempos e lugares. 

 

La costumbre es, de hecho la más “objetiva” da las fuentes; nasce desde abajo y 

es la voz misma de las cosas. Es nada más que um hecho que afecta a la propia 

normativid a través de su repetición material. Identificando e evaluando los 

hechos, los operarios protomediaveles identificaban y evaluaban un mensaje 

escrito en las cosas, que parecia emerger de la misma naturaleza de los lugares e 

com la gran e indiscutible autoridade de la naturaleza. La costumbre se 

presentaba e afloraba com precision ante su atenta sensibilidade como altera 

natura segunda naturaleza, tal y como – segun una antigua expreción – se 

repetirá frecuentemente por los glosadores e comentaristas.193 

 

                                                           
192 Tomas 
193 GROSSI, P. El orden jurídico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 90 
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Desmoronamento da construção politica romana significou em primeiro lugar uma ausência de 

produção legislativa central, e possibilidade de atividade autônoma. O Direito deixou de ser o monopólio 

de poder tornando-se a voz da sociedade, voz dos inúmeros grupos sociais cada um dos quais encarna 

seu próprio ordenamento jurídico. Deste modo, quando no século XIII as transformações sociais 

induzem o príncipe de intervir na elaboração de direito, este se depara com uma pluralidade de 

ordenamentos jurídicos que estão imersos num contexto de relações entre várias entidades autônomas. 

A atividade legislativa de Alfonso X não pode ser entendida fora deste contexto. Trabalho legislativo de 

Alfonso consistia em primeiro lugar em articulação desta pluralidade de ordenamentos jurídicos num 

código legislativo único funcional para todo o reino, que como nos sabemos não foi uma tarefa fácil. 

Fuero Real não era um código doutrinal, além do mais ele não tinha derrogado nenhum dos 

fueros particulares e mordomias consolidados em costumes ou provenientes das cidades livres que 

estavam em vigor em Castela, baseadas nas concepções de ius comune - sistema jurídico universal do 

mundo cristão elaborado sobre plataforma romana e canônica e adaptada às realidades locais. De acordo 

com Jesus Rodrigues Velasco, única missão prática do Fuero Real era a de garantir o cumprimento 

processual em caso de colisão de direitos194, porem, não podemos ignorar a importância simbólica de 

um código universal que veio a afirmar monopólio legislativo, a unificação e a renovação jurídica. 

Enquanto Fuero era uma expressão de Direito Particular o qual Paulo Grossi opõe a um patrimônio 

jurídico de cunho preferentemente científico, universal195 Especulo já supria este vão doutrinário e 

cientifico. Apesar de elaborar uma extensa casuística de tipo penal, com abundancia de particularidades 

e uma exposição de penas concretas, o conteúdo desta obra era mais abrangente, e seu âmbito de 

aplicabilidade bem maior do que o do Fuero Real. Mesmo sendo um código legislativo Especulo possui 

alguns aspectos tratadísticos, consciente de que numa sociedade complexa o instrumento 

consuetudinário pode não ser mais suficiente e a necessidade de gerar novos esquemas ordenadores 

exige redimensionar o mundo das formas jurídicas para dar espaço a trabalho de reflexão, analise e 

                                                           
194  
195 GROSSI, P. El orden jurídico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1996, p.221 
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interpretação dando inicio a uma terminologia técnica e a um conjunto de categorias e conceitos 

específicos de um novo saber especializado – a jurisprudência. 

Não houve um consenso entre os historiadores se o Especulo foi uma obra que chegou a ser 

concluída ou não. Em sua visão clássica, García Gallo sustenta a hipótese que o Especulo não foi uma 

obra inacabada e, provavelmente, depois de finalizada, tinha sete livros, mas estes não chegaram até 

nós.196 No entanto, há autores como Gonzalo Martínez Diez que questionam a finalização do Especulo 

devido à vigência limitada, variantes na numeração das leis e os títulos com assuntos que não 

acompanham a logica do resto do texto inseridos em alguns momentos da obra.197 De qualquer modo o 

texto de que dispomos é formado por cinco livros que tratam de uma variedade de temáticas. Em termos 

gerais, o primeiro livro discorre sobre as leis e as questões relacionadas com assuntos religiosos. O 

segundo dedica-se especialmente ao conjunto de temas ligados ao rei, o reino e às instituições 

monárquicas. O terceiro dá continuidade ao livro anterior e trata sobre os vassalos do rei e os aspectos 

militares. Os livros quarto e quinto dão ênfase às instituições propriamente jurídicas, numa primeira 

tentativa de transformar este amontoado de normas num corpo orgânico dominado por princípios 

sistematizadores.  

As obras jurídicas de Alfonso passam a consagrar na lei escrita várias normas que vigoraram no 

seu reino há gerações, porem não haviam feito parte do Liber Iudiciorum ou sua versão traduzida por 

Fernando III Fuero Juzgo, mas estavam fazendo parte do direito consuetudinário. Os três códigos 

legislativos, do rei Sábio, Fuero Real, mais resumidamente, Especulo e Siete Partidas de maneira mais 

ampla, começam argumentando no seu prólogo em torno de direito e legislação definindo a necessidade 

de uma obra que abrange e regula toda a legislação do reino.  

 

Onde conviene al Rey, que há de tener sus Pueblos em paz, y en justicia è à 

derecho, que faga leyes porque los Pueblos sepan cómo han à vivir. FUERO 

REAL  

                                                           
196 GARCÍA-GALLO, A. La obra legislativa de Alfonso X. Hechos e hipótesis, AHDE, n.54, 1984, p. 97-161. 
197 MARTÍNEZ DÍEZ, G. Leyes de Alfonso. I. Especulo. Ávila, 1985 
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Onde conviene al rey que a de tener e guardar sus pueblos en paz e en 

justicia e en derecho que faga leyes e posturas por que los departimientos e las 

voluntades de los omes se acuerden todas en uno por derecho , por que los buenos 

vivan en paz e en justicia, e los malos sean castigados de sus maldades com pena 

de derecho. ESPECULO 

E fezimos ende este libro, porque nos ayudemos Nos del, e los otros que 

despues de Nos viniessen, conosciendo las cosas; e oyendolas ciertamente: ca 

mucho conuiene a los Reyes, e senaladamente a los desta tierra, conocer las cosas 

segund son e estremar el derecho del tuerto, e la mentira de la verdad; ca el que 

no supiere esto, no podra fazer la justicia bien e cumplidamente, que es a dar a 

cada vno lo que le conuiene cumplidamente, e lo que meresce. (SIETE 

PARTIDAS). 

 

Nos dois primeiros casos o Alfonso se proclama como criador das leis, todavia nos havíamos 

afirmado a impossibilidade de alguém ser identificado com criador das leis no direito medieval, sendo 

que o direito está sendo pressuposto como criado pela ordem superior. No entanto desenvolvendo as 

nossas leituras das obras jurídicas alfonsinas, podemos claramente perceber que no caso da linguagem 

alfonsina legislador não significa criador. Assim nós nos permitimos não concordar tanto com afirmação 

de Marina Kleine, de que “Rei Sábio certamente não foi o primeiro rei medieval a reivindicar para si o 

direito de fazer as leis ... No entanto, como suas obras demonstram, as iniciativas de Afonso X 

representaram um grande avanço em direção ao Estado moderno”198, quanto com a critica de Marcelo 

Pererira Lima, que ao não concordar com a perspectiva modernizante do rei como legislador da Kleine, 

que identifica o período alfonsino com o desenvolvimento de uma teoria política pré-estatal, aponta, que 

autora “não levou em conta a clara e explícita idéia de que o rei já era fonte do direito na Lex 

                                                           
198 KLEINE, M. El Rey que es fermosura de Espanna: imagens do poder real no obra de Afonso X, o Sábio (1221-1284). 

Dissertação de Mestrado em História. Programa de Pós-Graduação em História, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005 p.156 
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visigothorom no reino visigodo”199. Na nossa opinião, realmente, a visão de rei como legislador – aquele 

que cria as leis com sua vontade - só foi possível com o desenvolvimento de uma teoria política pré-

estatal, no entanto, levando em conta tudo já discutido acima, não podemos identificar o reinado de 

Alfonso X com tal perspectiva modernizante. Também não podemos concordar com afirmação de que 

o rei era fonte de direito desde “Lex visigothorom no reino visigodo”, como afirma M.P.Lima O direito 

medieval na interpretação de A. M. Hespanha e P. Grossi tinha como fundamento a ordem divina da 

Criação, uma ordem divina refletida na natureza onde dimensão jurídica da sociedade está, sobretudo, 

consuetudinária. O próprio Liber Iudicorum insistentemente se referindo aos mores mostra que atividade 

de rei neste caso se limita a ser ordenadora de um rico patrimônio consuetudinário.  

No caso das obras alfonsinas a expressão fazer leis não pode ser interpretada como uma 

reinvindicação pela criação autoritária das normas. Os prólogos das obras claramente mencionam que 

as fontes legislativas dos novos códigos são buscadas nas tradições jurídicas preexistentes e escogiemos 

de todos los fueros lo que mas valie e lo meior e pusiemoslo, fala-se no prologo ao Especulo. Da mesma 

maneira as obras demostram a ausência das manifestações da vontade soberana afirmando no seu 

prologo que os códigos são produtos fabricados em acordo com conjunto de autoridades seculares e 

eclesiásticas, juristas e outros homens, pois individuo, mesmo sendo um rei, é uma criatura imperfeita e 

tem necessidade de perfectio de uma comunidade200. 

 

... este libro que feziemos con conseio e con acuerdo de los arzobispos e de los 

obispos de Dios e de los ricos omes e de los mas onrados sabidores de derecho 

que podiemos aver e fallar, e otrosi de otros que avie en nuestra corte e en nuestro 

regno e catamos e escogiemos de todos los fueros lo que mas valie e lo meior e 

pusiemoslo, y tan bien del fuero de Castiella, como de León, como de los otros 

                                                           
199 PEREIRA LIMA, M. O Gênero de adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X (1252-1284) Tese apresentada 

ao Programa de Pos-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 2010 p.86 
200 GROSSI, P. El orden jurídico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1996, p.201 
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logares que nos fallamos que eran derechos e con razón non olvidando el derecho 

por que es pertenesciente a esto.201 (Grifos nossos) 

 

De forma muito mais sintética e prática do que o Especulo, o Fuero Real estava voltado para 

regular uma numerosa gama de atividades da vida social, já que estava adaptado para servir 

especialmente às municipalidades, tratando de uma série de temas para controlar as atribuições do 

sistema jurídico local. O prólogo da obra apresenta o código na mesma perspectiva do Especulo 

atribuindo o processo de construção e seleção de normas a communitas como encarnação mais completa 

de uma unidade orgânica e perfeita.  

 

... e que les diesemos fuero porque visquiesen derechamente de aqui 

adelante, oviemos conseio com nuestra corte e com los omes sabidores de 

derecho, e dimosles este fuero que es escripto em este libro porque se judguen 

comunalmientre varones e mugeres.202 (Grifos nossos) 

 

Siete Partidas, que, sem duvida foi a maior obra do projeto jurídico alfonsino também não desvia 

do espirito tradicional do direito medieval, apesar de possuir os propósitos de concentrar- se numa 

dimensão sapiencial, identificando na ciência um caminho para conquista da verdade. Talvez seja por 

este motivo a legitimação da obra vai além do patrimônio consuetudinário. Nas Siete Partidas Alfonso 

X não só apela a servir aos desígnios de Deus, mas afirma também buscar as leis na palavra divina 

refletida nas obras consagradas da ciência jurídica tais como textos do direito romano pós-clássico 

(Corpus Iuris Civilis de Justiniano), obras do direito canônico (Decretais de Gregório IX, obras de 

decretistas e decretalistas), obras filosóficas ou médicas (Aristóteles, Séneca, Boécio e Hipócrates), 

textos da Patrística (Isidoro de Sevilha, Agostinho e Jerônimo), as obras mais ou menos contemporâneas 

                                                           
201 ESPECULO prologo p.2 
202 FUERO REAL prologo de libro primero, p.6 
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de governo de Afonso X (Doctrinal e Flores del Derecho, ambas obras de Jacobo de las Leyes; a 

Marguarita de los Pleitos de Fernando Martínez de Zamora). 

 

Mas porque tantas razones, ni tan buenas como auia menester para mostrar este 

fecho, no podiamos Nos fablar por nuestro entendimiento, ni por nuestro seso, 

para cumplir tan grand obra, e tan buena, acorrimonos de la merced de Dios, e 

del bendicto su Fijo, nuestro Señor Jesu Christo, en cuyo esfuerço Nos lo 

començamos, e de la Virgen Santa Maria su Madre, que es medianera entre Nos 

e el, e de toda la su Corte celestial: e otrosi de los dichos dellos. E tomamos de 

las palabras, e de los Buenos dichos que dixeron los Sabios, que entendieron las 

cosas razonadamente segund natura, e de los derechos de las leyes, e de los 

buenos Fueros que fizieron los grandes Señores, e los otros omes sabidores de 

derecho, en las tierras que ouieron de juzgar.203 

 

Uma analise aproximada das obras jurídicas alfonsinas mostra certa semelhança na estrutura 

geral, abordando em primeiro lugar os assuntos religiosos. Todavia ao lado do ordenamento da vida 

religiosa e mesmo anterior a este, código apresenta o próprio sistema jurídico em torno do qual está 

legislação é criada. No Título I do Primeiro livro do Especulo, as concepções de lei ficam explicitadas 

em treze seções prescritivas. No caso das Siete Partidas já são os dois primeiros Títulos que se ocupam 

deste assunto, juntos contendo trinta seções que definem o papel social da legislação. Mesmo sendo mais 

conciso em tudo que tem a ver com assuntos doutrinários o Fuero Real também não deixa de falar da 

legislação no Título VI do Primeiro livro. Qué leyes son estas. E en quantas maneras se departen. E 

porque han asi nombre. E quales son las virtudes, é fuerzas dellas204. –são várias seções que introduzem 

o leitor nas concepções principais acerca do direito e da legislação. 

                                                           
203 SIETE PARTIDAS prologo p.10 
204 SIETE PARTIDAS I,I 
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No Especulo, os lei são classificados como, “posturas”, “fueros” e “establescimientos”, onde 

fueros são leis consuetudinárias, ley derechamiente usada por luengo tiempo por escriptura o sin ella205. 

Posturas são estatutos ou acordos elaborados por rei e confirmados por escrito, sendo na maioria das 

vezes, de acordo com as tradições jurídicas castelhano-leonesas, os diversos privilégios concedidos pelo 

rei ou seus representantes a determinadas vilas, cidades ou pessoas. Os “Establescimientos”, que 

aparecem no Fuero Juzgo e Fuero Real são mencionados, mas não são definidos e nem comentados, 

mas nos parece que podem ser entendidos como sinônimo de palavra lei no sentido de abranger toda a 

legislação, assim como aparecem no Fuero Real no nome do Titulo VI “Leis e seus estabelecimentos” 

aquilo que sentenciado por lei. O próprio Fuero Real, diferentemente dos outros códigos, em função do 

seu caráter acentuadamente prático, não possui uma vasta seção específica para tratar deste assunto, o 

Título VI que assume esta função demostra diluidamente uma noção de norma escrita emendada em 

última instancia pelas autoridades monárquicas, que deveriam ser assumidas no nível local206  

Apesar do prologo do Especulo claramente mostrar que o novo código é elaborado a partir das 

tradições jurídicas preexistentes as primeiras leis do código afirmam as autoridades monárquicas como 

fonte de poder legislativo Ninguno non puede facer leyes sinon enperador o rey o outro por su 

mandamiento dellos207. No termo legislar Alfonso inclui também os outros conceitos, tais como de 

formular, conceder, interpretar, administrar e executar as leis. Para ele, a realização destas tarefas 

convém somente àquele que exerce a autoridade temporal suprema, ou seja, a um rei ou imperador. 

Mesmo subclassificando as leis em Posturas Estabelecimentos e Fueros e atribuindo aos fueros 

significado das regras consideradas tradicionais, consagradas pelo tempo ou ditadas pelos costumes 

podendo ser mantidas pela oralidade, afirmação de Alfonso neste caso não deixa nenhuma outra 

possibilidade de interpretação. A lei XIII que finaliza Título I posta para justificar esta afirmação Por 

fazer entender a los omes desentendudos que nos el sobre dicho rey don Alfonso avemos poder de facer 

                                                           
205 ESPECULO I: I:VII 
206 PEREIRA LIMA, M. O Gênero de adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X (1252-1284) Tese apresentada 

ao Programa de Pos-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 2010 p.117 
207 ESPECULO I: I:III 
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estas leyes también como los otros que las fezieron ante de nos, oy mas queremos lo mostrar por todas 

estas maneras por razón e por fazana e por derecho208.  

Assim devemos admitir que mesmo cheio de ambiguidade e contradições em sua parte 

doutrinária, Alfonso declaradamente se apropria do poder legislador ultrapassando deste modo os limites 

do poder régio, pois impõe um individuo imperfeito acima da comunidade ordenada e perfeita. Enquanto 

a comunidade é uma realidade segura que gera confiança, uma mente medieval tem desconfiança pelo 

singular, realidade precária e imperfeita que está perturbando a natureza das coisas. Uma desconfiança 

que, de acordo com Paolo Grossi, rodeia inclusive o príncipe em sua sublime solidão209. Uma visão do 

mundo que fica bem interpretada pelas palavras de Hugo de São Vitor: 

 

Quod non singulis quibusque, sed hierarquiae, id est universitati, bona illa 

manifestata dicuntur, ita tamen ut a singulis in universitate imitationis studio 

exerceantur, quia gratia ad universos effunditur et in singulis operatur. Extra 

unitatem nullus illam accipere potest et in unitare alteri data nulli sufficere 

potest.210 

 

Deste modo, o individuo, mesmo sendo um príncipe, deve fazer parte de uma unidade ordenada 

e ordenante, pois unde perfectius participat divinam bonitatem et repraesentat eam totum universum 

qual alia quaecumque creatura211 Ao colocar-se acima da comunidade e da dimensão consuetudinária, 

Alfonso reduz o direito que é reflexão da ordem divina a mifestação da sua vontade abrindo o espaço 

onde esta sua atitude será interpretada como violência legal do príncipe tirano. Já que de acordo com M. 

Hespanha a intervenção da vontade do príncipe nas coisas do governo poderia acontecer só 

excepcionalmente pois qualquer inovação ou a criação dos feitos políticos inusitados o rei deve utilizar 

                                                           
208 ESPECULO I: I:XIII 
209 GROSSI, P. El orden jurídico medieval. Madrid: Marcial Pons, 1996, p.95 
210 HUGONIS DE S. VICTORE. Comentariorum in hierarchiam coelestem S. Dionysii Areopagitae. Patrologia Latina vol 

CLXXV coll. 1003-4 
211 S.TOMAE AQUINATIS. Summa Teologica. Prima pars. Q.47 ars 1 
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apenas como ultimo ratio. 212 Talvez esta fosse uma das respostas sobre razões de várias manifestações 

nobiliárquicas durante reinado do Alfonso, pois justamente depois da revolta de 1272 deixou-se de se 

fazer concessões do Especulo às cidades e vilas apesar de ela continuar ser usada para pleitos 

encaminhados ao rei. 

Nas Siete Partidas Alfonso não está pondo em duvida sua prerrogativa de governar e legislar, 

mas faz questão de atrair vários argumentos para justificar seu direito e convencer a população que as 

leis feitas pelo rei não podem ser nada menos que a manifestação de vontade diviva.  Vicarios de Dios 

son los reyes cada uno en su regno puestos sobre las gentes para mantenerlas en justicia et en verdad213. 

Alem disso, a própria atividade legislativa se mostra nem tanto como prerrogativa quanto como uma 

obrigação do rei: cuidar da legislação, fazer novas leis e mudar as antigas, ...toller la costumbre usada 

quando entendiere que era dañosa, et facer otra nueva que fuese buena214  No entanto, como vigário de 

Deus para os assuntos seculares na terra, o rei está acima de qualquer outro poder como representante 

único: E rey es mayor sobre todo su regno por quien todos los del regno reciben dono de Dios en seer 

una cosa.215 

A definição de poder real e sua função na estrutura social, um ponto comum nas obras jurídicas 

alfonsinas, chega a ser mais desenvolvido nas Siete Partidas. Estas exposições de jurídico e político tem 

sua origem no pensamento político da Alta Idade Média quando entre a queda da Roma e restauração 

Imperial de Carlos Magno a Igreja elabora uma doutrina original de função régia. Em vez de exortarem 

reis a governarem com justiça, sabedoria e bondade, moderando assim o poder oriundo da violência 

pela doçura do seu exercício, ela faz do governo – do ato de regere, dirigir – a condição mesma da 

realeza (regnum).216 Deste modo o governo justo de acordo com Michele Senellart passa fundamentar 

o governo régio. Ainda no Especulo Alfonso se aproveita da celebre formula de Isidoro de Sevilha citada 

com freqüência mesmo depois de século XIII217 Rey tanto quiere dezir como governador de pueblos, e 

                                                           
212 HESPANHA, A.M. Cultura jurídica europeia. Síntese de um Milénio. 3ªed. Mem. Martins/Portugal: Publicações Europa-

America,ltda, 2003. p.78 
213 SIETE PARTIDAS II, I, V 
214 SIETE PARTIDAS II, I,II 
215 ESPECULO I: I:IV 
216 SENELLART,M. As artes de governar. São Paulo: Editora 34, 2006 p.69 
217 Idem 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 163 de 378 

 

el regno lieva nombre del Rey, ca por el rey es dicho regno... -coloca Alfonso parafraseando Isidoro218. 

Todavia, ele ultrapassa a formula isidoriana desenvolvendo o raciocínio deste nas Siete Partidas:  

 

Rey tanto quiere decir como regidor, ca sin falla a el pertenesce el gobernamiento 

del regno, et segunt dixieron los sabios amigos, senaladamente Aristoteles en el 

libro que se llama Politica, en el tiempo de los gentiles el rey non tan solamente 

era guiador et cabdiello de las huestes, et juez sobre todos los del regno, mas aun 

era senor sobre las cosas espirituales que estonce se facien por reverencia et por 

honra de los dioses en que ellos creien, et por ende lo llamaban rey, porque regie 

tambien en lo temporal como en lo espiritual.219 

 

A influencia de Isidoro transparece em vários momentos da obra alfonsina Os regulamentos em 

torno da realeza nos títulos de II a XI de certo modo desenvolvem uma das Sententiae do bispo de Sevilha 

onde este fala:  

 

                                                           
218 ESPECULO I: I:II. Regnum a regibus dictum. Nam sicut reges a regendo vocati, ita regnum a regibus. Isidoro de Sevilha. 

Etymologiae. Livro IX Capitulo III 
219 SIETE PARTIDAS II, I,VI 

 Esta sexta lei do Primeiro titulo da Segunda Partida, nos ilustra um importante aspecto cultural da corte alfonsina – 

conhecimento das obras de Aristóteles. Adeline Rucquoi(RUCQUOI A. L’Espagne Médiévale. Les Belles Letres : Paris, 

2002) havia notado certa influencia de Aristóteles nas definições que o Rei Sábio dá a lei, direito e justiça buscando as raízes 

de raciocínio dele na obra Ética de Nicômaco o quinto livro da qual discute a questão de justo e injusto, sabendo que a obra 

foi traduzida em 1240 de uma versão árabe para latim em Toledo. Todavia neste trecho nos temos uma referencia clara ao 

terceiro livro de Política de Aristóteles, o autor não somente cita a obra mas aproveita para interpretá-la de acordo com sua 

ideologia de governo, segundo a qual o rei possui maior poder temporal no seu reino, já que este vem diretamente de Deus, 

sem qualquer intermediário como papa ou imperador. De acordo co Arisroteles: São estas espécies de governo monárquico 

em número de quarto: a primeira existia nos tempos heróicos e era exercida com o consentimento dos súditos, mas em 

esferas bem definidas, pois os reis eram comandantes militares, juízes e dirigentes das cerimônias religiosas. 

ARISTOTELES, Politica. Brasilia : Universidsde de Brasilia, 1985 1286ª 

Porem, maior poder espiritual, Alfonso atribui a Papa (Siete Partidas I:V:X), deixando, no entanto esta ressalva, ao referir-se 

a época remota, quando aos reis era submetido também o poder espiritual como se tivesse justificando o, chamado por 

Kantorowicz, sacerdócio real. Todavia a legislação afonsina claramente demonstra o afirmado por autor em Dois corpos do 

rei surgimento de uma nova relação do rei com o Direito e Justiça, que substituía seu status anterior em relação ao 

Sacramento e o Altar. KANTOROWICZ, E. Os Dois Corpos do Rei - um estudo sobre Teologia Política Medieval. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1998 p.75 
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Reges a recte agendo uocati sunt, ideoque recte faciendo regis nomen tenetur, 

peccando amittitur. Namet uiros sanctos proinde reges uocari in sacris eloquiis, 

eo quod recte agant, sensusque proprios bene regant et motus resistentes sibi 

rationabili discretione conponant. Recte igitur illi reges uocantur qui tam 

semetipsos quam subiectos, bene regendo, modificare nouerunt.220  

 

Formulando comportamento e atitudes do rei em vários aspectos políticos e privados, estes títulos 

separadamente poderiam formar um Speculum Principum - gênero, cuja característica principal era 

apresentar o elenco completo das virtudes cristãs do governante que permitem o bom governo. Ana 

Isabel Buescu analisando este gênero no sentido mais amplo, abrangendo várias obras dedicadas ao tema 

da educação do príncipe, de caráter tratadístico, epístolas e até mesmo escritos de cunho ficcional, como 

novelas e textos teatrais, onde transparecem questões didático-morais em relação ao príncipe, aponta 

para uma série de momentos comuns nestes escritos políticos, que podemos identificar também na obra 

de Alfonso X: a explicitação de uma concepção organicista da sociedade, consagração e idealização da 

monarquia, a exaltação do ideal de rei sábio, justo, guerreiro e que governe pelo bem comum.221 Tudo 

isto visava apoiar a nova concepção ideológica adotada de pelo Alfonso, onde o monarca ao ser cabeça 

do corpo politico representado pelo seu reino era ao mesmo tempo o juíz e o legislador supremo, 

concebido como persona publica um rei deve proceder como tal e nesta sua qualidade deve agir partindo 

do bem do reino, e não da sua vontade pessoal (privata voluntas) que ao contrário deve ser submetida a 

lei. 

 

 

 

 

 

                                                           
220 Isidori Sentiae III,48,7  
221 BUESCU, A. I. Imagens do príncipe: discurso normativo e representação (1525-49), Cosmos, Lisboa, 1996.  
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A VIDA CAMPONESA MEDIEVAL E SUA ESTRUTURA FUNDAMENTAL: 

A FAMÍLIA, NO PÓRTICO DO MOSTEIRO DE SANTA MARIA DE RIPOLL (SÉC. XII) 

 

Paula de Souza Santos Graciolli Silva222 

  

A Célula familiar na Idade Média 

 

A família é o primeiro espaço social onde cada indivíduo se insere. É no seio familiar que se tem 

a transmissão de valores, costumes e tradições, e é neste meio que a criança/jovem absorve essas 

informações e se adapta às regras com as quais conviverá quando inserido na sociedade. 

Na Idade Média, ocorreu a sacralização da união carnal. O matrimônio foi convertido em sacramento, 

junto ao batismo, comunhão, crisma, extrema-unção e outros atos, de forma a conceber e consolidar 

poder político ao Clero. Somente as uniões que o padre abençoasse seriam válidas, sólidas e 

indissolúveis. “Em geral, a indissolubilidade do casamento favorecia as mulheres, já que a maioria dos 

divórcios era pedida pelos homens” (YALOM, M. 2001, p. 69).  

 

Na sociedade rural, tudo girava à volta do casal unido pelos laços do matrimônio. É o 

casamento que assegura a legitimidade da descendência e do seu direito 

consuetudinário sobre a concessão. É o casamento que institui a autoridade marital, 

temperada a partir do século IX por todo tipo de garantias concretas acordadas à 

mulher pelas leis e pelo costume dominial. (TOUBERT. P. 1997, p.79) 

 

As jovens neste período casavam-se precocemente, entre quatorze e quinze anos. Para os 

camponeses, o casamento era praticamente um acordo econômico em que duas pessoas reuniam recursos 

suficientes para sobreviver juntas. “O dote da noiva consistia em dinheiro, alimentos, animais ou terra, 

                                                           
222 Graduanda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Espírito Santo 

e-mail: sant_paula@terra.com.br 
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bens considerados essenciais para o início de uma nova família” (YOLAM, M. 2001. P. 70) Além disso, 

a noiva também precisava ter dons necessários para viver na tenência – cuidar do gado e das aves, 

ordenhar vacas, fazer manteiga, tecer e costurar. “Do noivo, esperava-se abrigo e apoio à sua esposa”( 

YOLAM, M. 2001. P. 70). 

 

Dentro de casa, a mulher anda numa azáfama. Mas pequena serva do lume, da água, 

da lenha, da erva, da cozedura e da fiação, ela dispõe, devido a este próprio fato, de 

uma parcela de poder intimista e doméstica. É na velhice que ela encontra também, 

exceto no marido, algumas compensações por parte dos outros membros da família. 

Na verdade, o marido, cujos desejos decresceram não se priva de classificar 

deselegantemente o cônjuge de velha, velha herética ou porca velha! No entanto, em 

relação aos filhos e sobrinhos, a dita escrava do lar goza de uma exaltada posição. 

Oprimida como mulher, ela é sacralizada como mãe. (LADURIE. E. L. 1975, p. 251) 

 

Na Idade Média era comum o casal ter em média três filhos e tão logo a criança adquirisse certa 

autonomia no desempenhar suas funções mais elementares, tais como: vestir-se, alimentar-se (por volta 

de seis a sete anos de idade), ela era rapidamente introduzida no modo de vida dos adultos. As crianças 

passavam a participar, indiferentemente, com jovens e velhos, dos trabalhos cotidianos destes: colheitas, 

festas, afazeres domésticos.  A vida coletiva tomava todo o espaço de atuação das pessoas, e as crianças 

tornavam-se companheiras dos adultos. 

 

Não poderíamos apreender melhor a importância desta base familiar que opondo, por 

exemplo, a sociedade medieval, composta de famílias, à sociedade antiga, composta 

de indivíduos. Nesta, o cidadão, que vota, que faz as leis e toma parte nos negócios de 

Estado: na vida privada, é o pater famílias, o proprietário de um bem que lhe pertence 

pessoalmente, do qual é o único responsável e sobre o qual as suas atribuições são 

quase ilimitadas. [...] A mulher e os filhos estão-lhe inteiramente submetidos e 
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permanecem em relação a ele em estado de menoridade perpétua; tem sobre eles, como 

sobre os escravos ou sobre as propriedades, o jus utendi et abutendi, o poder de usar e 

abusar. A família parece não existir senão em estado latente; não vive senão pela 

personalidade do pai[...] (PERNOUD. R. 1981, p.19) 

 

A sociedade medieval foi profundamente marcada pela superioridade do universo masculino. 

Havia um poder de tutela do sexo masculino sobre o feminino, que passava do pai para o marido. Se 

viúva, esse direito passava ao parente do sexo masculino mais próximo. Geralmente a moça era entregue 

muito nova a um homem já maduro. O peso de ser mulher já é imenso, cresce ainda mais quando se 

depara a obrigação de viver, de servir a um homem muito mais velho. 

No período medieval várias representações da família foram inseridas em obras artísticas. O 

pórtico do Mosteiro de Santa Maria de Ripoll sustenta uma suntuosíssima fachada, onde é possível 

observar a presença da família camponesa na feitura do trabalho agrário, em cenas dos meses do ano do 

calendário agrícola medieval. 

 

O Românico e o pórtico do Mosteiro de Santa Maria de Ripoll 

 

Durante a Idade Média, a Igreja foi a maior mecenas da arte. Por isso, o principal traço das obras 

daquele período foi a religiosidade. No século XI, o Românico foi o primeiro “estilo” internacional, 

marca da Europa ocidental, favorecido pelo poder monástico, pelas grandes peregrinações religiosas, 

pelo desenvolvimento do sistema feudal e pela intensa atividade construtiva. 

Equipes de arquitetos e escultores se deslocavam de um lugar para outro realizando obras, fato 

que colaborou para dar ao Românico sua unidade estilística. Nessa época, a escultura era inerente à 

arquitetura e essa última, por sua vez, tinha um aspecto sólido, além de uma notável resistência às 

intempéries e ataques inimigos. 
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Os escultores românicos se defrontaram com adversidades sui generis pertinente a seu meio 

expressivo, pois as superfícies destinadas à escultura eram tímpanos, capitéis e portais, com ângulos 

pouco propícios ao ato de esculpir. 

O virtuosismo com que eles solucionaram esses problemas ainda causa estupor. Grande parte das 

obras egrégias da escultura românica são relevos ajustados às complexas condições dos locais em que 

se desenvolveram. A partir daí, percebe-se a profunda integração entre arquitetura e escultura, espaço e 

forma, artista e arte. 

As figuras não são apenas adicionadas, parecem surgir da alvenaria. Elas não só habitam, mas 

aformoseiam a construção. Esses relevos transformavam uma simples edificação numa personificação 

viva do corpo místico de Cristo. Conseguiram iconograficamente associar temas do Velho e do Novo 

Testamento, profecias escatológicas e a percepção eclesiástica da história do mundo. 

Destaque entre os monumentos românicos da Catalunha, o Mosteiro de Santa Maria de Ripoll 

foi fundado em 879 pelo conde Guifré, el Pilós (Wilfredo, o Peludo). A obra de construção do mosteiro 

começou em 888 e, durante o século X, o edifício passou por várias reformas.  

A cultura europeia durante os séculos da Idade Média se conservou e, em grande parte, se salvou 

graças à ação dos mosteiros e das catedrais. “A mudança provocada pela queda do Império Romano e 

pelas invasões dos povos germânicos favoreceu a acolhida dos instrumentos de cultura nas catedrais e, 

sobretudo, nas fundações monásticas, em especial nos mosteiros beneditinos” (MUNDÓ, M. A. 1997, 

p. 10). 

No entanto, nem todos os mosteiros podiam contar com um scriptorium permanente. Santa Maria 

de Ripoll foi uma das poucas congregações religiosas que pôde manter um − e muito ativo por cerca de 

seis séculos. Os primeiros códices conhecidos escritos em Ripoll datam do princípio do século X. Um 

deles contém, além de diferentes textos da época romana clássica, um mapa da Península Ibérica (o mais 

antigo preservado até hoje). 

No período do abade Arnulfo (948-970) há vários testemunhos da atividade do scriptorium e da 

cópia de livros, destinados tanto para os condes de Barcelona quanto para outras partes do reino. A 

atividade do scriptorium de Ripoll foi notável também durante o período dos abades Guidiscle (†975) e 
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Seniofredo (†1008). Porém, foi na época do abade Oliva (1008-1046) que o scriptorium de Ripoll 

alcançou seu máximo esplendor. Entre os códices conservados que se têm notícia existem cópias de 

exemplares desde a Lombardia e Alvernia até as fontes do Ebro e as terras ao Sul (de domínio árabe). 

 

Os textos copiados ao longo desse período foram variados: obras dos santos Padres da 

Igreja, comentários bíblicos, livros litúrgicos com notações musicais, textos históricos 

e jurídicos, de Gramática e de ciências profanas, monásticos e hagiográficos, sem 

contar uma grande quantidade de autores clássicos latinos e traduções do grego e do 

árabe (MUNDÓ, M. A. 1997, p. 10). 

 

O pórtico do mosteiro beneditino de Santa Maria de Ripoll (séc. XII) ostenta um intricado 

esquema iconográfico. Este mosteiro, assim como outros grandes edifícios monásticos no século XII, 

foi realçado com um magnífico pórtico esculpido. Esta obra, primorosa pela profusão de cenas e figuras 

que a compõem, forma uma espécie de “arco do triunfo sagrado” (JUNYENT, E. 1997, p. 3). 

É provável que em nenhum outro lugar a iconografia românica tenha alcançado uma epopeia religiosa 

de tanta grandiosidade, traduzida em pedra, em um conjunto harmônico que expressa cenas inspiradas 

na Bíblia. 

No topo do pórtico está o Senhor, Onipotente (Pantocrátor), rodeado pelos símbolos dos 

evangelistas, recebendo aclamações dos anciãos do Apocalipse e a adoração dos justos e dos santos. 

Desde a parte superior aparecem as homenagens, as batalhas e as cenas do povo de Israel comemorando 

Sua infinita bondade e misericórdia.  

A imagem de São Pedro e São Paulo, ao lado da porta, introduz as cenas com os episódios de 

seus martírios e segue com as figurações dos meses do ano, temas de animais fantásticos, figuras 

simbólicas de vícios e virtudes e as lutas do espírito contra as paixões. “Esses diversos temas 

desenvolvem-se pelas arquivoltas e se estendem até a base” (JUNYENT, E. 1997, p. 3). 

O pórtico foi ricamente ornado com cenas bíblicas. Entretanto, as esculturas não ficaram 

circunscritas apenas a representações religiosas, pois, como dissemos, há temas profanos, igualmente 
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importantes para o homem daquele período, como o trabalho camponês e os meses, o calendário, a 

guerra, os costumes, animais reais e fantásticos, etc. O portal da fachada de Ripoll está escalonado em 

sete arquivoltas assentes em pilares e colunas. No pilar onde inicia a última arquivolta está a 

representação dos meses do ano segundo a agricultura camponesa. Começa em janeiro, na parte inferior 

do batente direito, em ordem crescente, e a seção superior do batente esquerdo segue também em ordem 

crescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 1. Vista da fachada do pórtico de Santa Maira de Ripoll. 

 

Os camponeses desempenharam um papel importante na sociedade medieval. Na Idade Média, 

o trabalho camponês era a fonte que assegurava a sobrevivência da população. Em uma sociedade na 
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qual a terra constituía o único meio de subsistência, era o camponês quem preparava o solo, plantava, 

colhia e cuidava dos animais. 

O campesinato promovia o sustento econômico de todas as camadas sociais. Na civilização deste 

tempo, o campo era tudo. Todos os homens, mesmo os mais ricos, os bispos, os próprios reis, e os raros 

especialistas, judeus ou cristãos, que nas cidades exerciam o ofício do comércio a longa distância, 

permanecem rurais. “Sua existência era ritmada pelo ciclo das estações agrícolas, sua subsistência 

dependia da terra-mãe, dela era retirado todos os recursos” (DUBY, 1987, p. 19-20). 

Nos relevos do pórtico do mosteiro de Santa Maria de Ripoll, o mês de julho representa a colheita 

do trigo, agosto a preparação do barril para a vindima, e setembro a vindima da uva. 

As estações do ano eram importantes para o ritmo de trabalho do campesinato. Na Idade Média, o tempo 

era determinado pela regularidade agrária, imprecisa em sua medição. A unidade de tempo era o dia, 

que se iniciava com o nascer do Sol. 

“No calendário dos trabalhos dos meses predomina a economia rural. Normalmente eles são 

voltados ao tempo cíclico do eterno recomeço, embora sejam sensíveis à lenta evolução da economia e 

das técnicas” (LE GOFF, 2012, p. 497). 

 

Ensaio pré-iconográfico 

 

As criações artísticas do mundo da tradição solicitam a fruição contemplativa. Aguçam os 

sentidos por sua delicadeza, pela noção intrínseca do Belo, por seu sentido estético, pelo conhecimento 

crítico do mundo. Apreciaremos melhor a arte do passado se melhor conhecermos sua significação 

humana. “Nossa sensibilidade estética é refinada pelo estudo” (FRANCASTEL, P. 1993, p. 48). 

Como a análise de imagens exige percepção, apreensão e acolhimento, é necessário ir além do 

que se vê, transpor o visível e o efêmero, arraigar a interação subentendida na obra. A arte integra um 

vasto campo de inquirição. É essencial às sociedades tanto quanto a linguagem escrita e discursiva. 

Assim como há o pensamento lógico, existe também o pensamento plástico. Dessa maneira, é possível 
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entender como se dá uma “descrição pré-iconográfica de uma obra” (PANOFSKY, E., 2009, p. 55): uma 

investigação minuciosa do contexto histórico da época em questão, integrada à história da arte. 

No pórtico do Mosteiro de Santa Maria de Ripoll os relevos românicos revelaram uma nova expressão 

formal com a valorização da mensagem. 

A figura humana é representada de frente, com um suave realismo anatômico. Os gestos são 

rígidos e as partes pouco proporcionais. Na composição, os personagens estão colocados normalmente 

em simetria. As cenas estão tratadas em poucos planos, quase sem perspectiva e a temática é tanto 

religiosa quanto profana, pois relatam histórias bíblicas e cenas da vida cotidiana. 

 

Julho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 2. Representação do mês de Julho no pórtico de Santa Maira de Ripoll. 
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Passado junho, mês do corte do trigo na agricultura camponesa medieval, tem-se a reprodução 

do mês de julho que, no pórtico de Santa Maria de Ripoll, está representado pela cena de um casal. O 

homem carrega um feixe de trigo, com o amparo de uma mulher. 

Esse casal, possivelmente marido e mulher, trabalham juntos nas obrigações cotidianas. A representação 

da mulher com essa touca na cabeça provavelmente simboliza uma mulher casada. “Na Idade Média, as 

mulheres casadas envolviam seus cabelos em toucas, o que indicava seu compromisso conjugal” 

(MACEDO, R. J., 2002, p. 21). 

A Bíblia (Cor 1, 7:4) diz que o corpo do marido pertence à esposa, e o da esposa pertence ao 

marido. Dessa forma, marido e mulher deveriam ser um só. Compartilhavam os ofícios do dia a dia. 

 

A mulher camponesa era essencial na divisão das tarefas, pois não só fazia o trabalho 

doméstico mas, quando casada, deveria participar ao lado do marido das atividades 

realizadas na tenência – parte do domínio feudal explorada pela família: plantava, 

pescava, colhia e batia o trigo, ordenhava as vacas, tosquiava os carneiros (MACEDO, 

R. J., 2002, p. 32). 

 

Na imagem do relevo respectiva ao mês de julho, da esquerda para direita, o provável marido é 

quem sustenta a maior parte do feixe de trigo. Apoiando-o sobre os ombros, seus braços abertos e 

arqueados segura-o com firmeza e vigor. Suas pernas levemente flexionadas indica o peso de seu fardo. 

À sua direita, a esposa ergue a parte posterior do maço de trigo com os braços unidos e flexionados. 

As roupas dos camponeses eram simples e práticas. Na cena, o homem porta uma túnica até os joelhos, 

presa por uma espécie de cinto. Por sua vez, a mulher veste uma longa e justa túnica, como um vestido. 

Na parte superior, mangas compridas cobrem os braços, e na inferior, a saia lhe confere mais liberdade 

de movimentos. Essas túnicas eram normalmente feitas de lã. 

Não era incomum camponeses andarem descalços, especialmente nos dias mais quentes, mas 

para o trabalho nos campos sapatos de couro eram mais usados. 
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O mês de julho está representado pela colheita do trigo, cereal importante para a alimentação da 

época. O pão negro medieval que alimentava o povo incluía todas as espécies de cereais (por vezes 

milho, geralmente cevada, cereal de grande rendimento e, por fim, a aveia, que os homens consumiam 

também em papas). “Os abastados comiam pão branco, feito só com trigo” (DUBY, G. 1962, p. 122). 

Para os camponeses, a carne era um item de luxo destinada apenas aos dias festivos. Se para a 

aristocracia o pão era guarnição para os pratos feitos com carne, para os camponeses era a base da 

alimentação. 

Na verdade, o pão, essencial desde a Antiguidade, foi valorizado pelo Cristianismo, que o tomou 

como símbolo do próprio Deus encarnado (também presente na oração do Pai Nosso, Mt 6, 9:13). 

 

Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação do mês de Agosto no pórtico de Santa Maira de Ripoll. 
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Agosto é representado pela cena de um homem com um menino. É provável que sejam pai e 

filho, já que toda a família, célula social básica, trabalhava. “Ela era a própria estrutura da aldeia e de 

seu território, a divisão do trabalho e do consumo” (DUBY, G. 1962, p. 47). 

A figura à esquerda na imagem é possivelmente um menino, pois mesmo sobre um banco ele 

ainda está mais baixo que a figura à direita. Na Idade Média, as crianças camponesas medievais eram 

inseridas muito cedo no universo adulto, pois ajudavam os pais e assim aprendiam um ofício. 

A imagem do mês de agosto no pórtico sugere que os dois personagens trabalham na preparação 

de um recipiente para a produção do vinho, um dos elementos mais importantes da dieta. 

À esquerda, a criança está com um dos pés sobre o banco para alcançar o recipiente, o outro está 

apoiado no tonel, para assim se equilibrar e manusear uma ferramenta esguia e pontiaguda, 

aparentemente cortante, com uma das mãos. A outra mão repousa sobre a cintura. 

À direita, o homem segura com uma das mãos um objeto semelhante a um martelo. Seu corpo, 

projetado para frente, e seus braços (o esquerdo estendido e o direito dobrado) indicam que está 

inteiramente absorto em sua labuta. 

 

Setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação do mês de Setembro no pórtico de Santa Maira de Ripoll. 
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Setembro é o mês da colheita da uva. A uva era pisada (ou prensada) e, da primeira extração era 

feito o vinho mais refinado, reservados às classes altas. A segunda, mesmo a terceira prensagem, eram 

de qualidade inferior e, consequentemente, dedicadas ao restante do povo. 

Na Idade Média, o armazenamento do vinho era feito em tonéis cavados no chão. Por avinagrar 

rapidamente, utilizavam-se aromatizantes. 

Nesse período, a Igreja desempenhou um importante papel no desenvolvimento e aprimoramento 

dos vinhedos e do vinho. O simbolismo do vinho na liturgia católica não poderia ter enfoque maior: era 

o sangue do próprio Cristo. Assim como na passagem bíblica (Mc 14, 22:24) “Enquanto comiam, Jesus 

tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos discípulos dizendo: ‘Tomem e comam; isto é o meu 

corpo’. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: ‘Bebam dele todos 

vocês. Isto é o meu sangue’”. 

Na imagem do mês de setembro, aparece novamente um casal, dessa vez trabalhando na colheita 

da uva. Provavelmente um casal de irmãos, uma vez que era comum os ofícios do campo serem feitos 

por todos os membros da família. 

A mulher, à esquerda, é representada com duas linhas laterais ao rosto, o que sugere serem 

tranças. A longa cabeleira feminina na Idade Média era vista como um atributo sexual. “O cuidado com 

os cabelos, longos, era um hábito íntimo reservado ao espaço da casa. Ao saírem, as mulheres prendiam-

no com tranças, indicação visível de sua disponibilidade para o casamento” (MACEDO, R. J. 2002, p. 

21). 

A jovem usa um longo vestido e, diferente das cenas anteriores, parece calçada com um sapato 

pontiagudo. Totalmente posicionada de frente, ela ergue um dos braços para colher os frutos e, com o 

outro, aparenta tocar em uma folha. 

Entre o casal está uma árvore, possivelmente um vinhedo. Esse, por sua vez, cobre os dois jovens. À 

direita encontra-se um recipiente em formato cônico, um cesto, provavelmente utilizado para armazenar 

as uvas enquanto ocorre a colheita. O homem, à direita, com um cesto a seus pés que lembra uma treliça, 

colhe os frutos. 
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Conclusão 

 

Um dos motivos que faz de Ripoll um dos monumentos românicos da Catalunha é seu magnífico 

e imponente pórtico esculpido. Os escultores se dedicaram intensamente a recriar as miniaturas que 

aparecem no códice da Bíblia de Ripoll. Além disso, a riqueza de detalhes do Pórtico é notável: há 

detalhes preciosos, desde as dobras das túnicas e tecidos até as armaduras, capacetes e escudos dos 

soldados. 

A representação da família se faz presente em várias obras artísticas desse período. A família 

camponesa presente no pórtico, demonstra tanta importância quanto as demais efígies religiosas 

circunscritas nele e para analisar um monumento dessa envergadura e importância, que representa e 

sintetiza o estilo de uma época, é necessário obter o máximo possível de informações acerca das imagens 

estudadas e de seu contexto cultural, como e quando a obra foi realizada, sua finalidade, seus significados 

e valores para a sociedade que a produziu. Isso porque a imagem não é apenas uma mera representação 

de sua época, mas uma extensão da sociedade que a produziu. Como tal, deve ser minuciosamente 

analisada, especialmente suas intenções subjetivas. Nesse sentido, o realismo das cenas da família e dos 

trabalhos dos meses esculpidas no Pórtico de Santa Maria de Ripoll nos sugere a profunda conexão entre 

a realidade e a arte na Idade Média. A arte era então um prolongamento da vida, uma extensão do 

material ao imaterial, do humano ao divino. 
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A FORMAÇÃO DO CAVALEIRO NO LIVRO DA ORDEM DE CAVALARIA,  

DE RAIMUNDO LÚLIO 

 

Paula Carolina Teixeira Marroni223 

Terezinha Oliveira224 

 

A reflexão na escolha profissional é um tema que perdura no tempo e conduz o homem a 

constantes reflexões. Assim, as responsabilidades para com as funções sociais a serem desenvolvidas 

são o objeto de análise desse estudo, que entende a educação como um processo contínuo da vida e que 

se realiza por meio das relações estabelecidas na sociedade. Ao considerar a educação por esse viés e 

não somente nas instituições, é possível compreender que uma das formas de educação pode se dar por 

meio de modelos de conduta.  

Acreditamos que modelos de conduta podem educar de diversas formas, evidenciando, por 

exemplo, características comportamentais importantes em uma sociedade em uma determinada época. 

Por isso, consideramos aqui o cavaleiro medieval como um modelo de conduta para a sociedade do 

século XIII: 

 

Com alguma frequência é apresentada para nós, nos dias atuais, a imagem 

idealizada de cavalaria medieval como a de um grupo formado por homens de 

elevada conduta moral e ética, voltados à proteção dos fracos e oprimidos, com 

uma fidelidade inabalável ao seu senhor ou rei e à palavra dada em juramento 

(ARIAS, 2010, p.11). 

 

                                                           
223 Aluna de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá – Membro 

do GETSEAM – Bolsista CAPES. paulamarroni@gmail.com 
224 Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá – Líder do GETSEAM 

– teleoliv@gmail.com 
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Como podemos observar na passagem acima, destaca-se a elevada conduta moral e ética do 

cavaleiro medieval, além de um comportamento pautado na fidelidade inabalável. A imagem idealizada 

de cavaleiro como protetor remete às funções que ele assumia na sociedade do século XII e, para Lúlio 

(2000), esta função requeria muita responsabilidade. Nessa perspectiva, tomamos como objeto de estudo 

um personagem que representaria, por meio de suas ações, as virtudes necessárias em uma sociedade. 

Estamos nos referindo ao cavaleiro cristão idealizado por Raimundo Lúlio225 (1232 – 1316). Na verdade, 

refletiremos, especificamente, sobre o olhar de Lúlio a respeito do exame que deve prestar o escudeiro, 

aspirante a cavaleiro, destacado na obra O Livro da Ordem de Cavalaria, escrito provavelmente entre 

1272 e 1283226. 

Lúlio (2000) demonstra a importância da reflexão por parte do jovem que deseja tornar-se 

cavaleiro. Sobre sua escolha, enfatiza que, em primeiro lugar, ele deve se perguntar por que o deseja ser 

cavaleiro e se ama e teme a Deus. Além disso, o autor destaca a importância da nobreza de espírito e de 

coragem para exercer sua função com dignidade, além de possuir uma boa linhagem.  

De acordo com o autor, o exame do aspirante a cavaleiro deve prepara-lo para conhecer a Ordem 

de Cavalaria e a fé cristã. Além disso, deve ter consciência da responsabilidade de sua função, que são 

relevantes em relação a sociedade. O ideal, para Lúlio, é que não carregue vícios, nem nos hábitos e nem 

na alma, sendo, portanto, um modelo de virtude. 

Raimundo Lúlio viveu de 1232 a 1316 e foi pagem e senescal do filho de Jaime I, rei de Aragão. 

Segundo informações biográficas publicadas na Vida Coetanea (1311)227, Lúlio pertenceu à corte de 

                                                           
225 Cabe ressaltar a diferença apontada por Oliver (1958) entre o cavaleiro-monge, apontado por Bernardo de Claraval, e 

o cavaleiro secular, que defende a fé de cristo mas não é ordenado, sugerido por Raimundo Lúlio. 
226 A obra usada para este texto refere-se à tradução brasileira do Livro da Ordem de Cavalaria, realizada em 2000 por 

Ricardo da Costa, em edição bilíngue (catalão arcaico e português brasileiro), sob supervisão do Instituto Brasileiro de 

Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio e por este motivo, as citações do Livro da Ordem de Cavalaria serão aqui consideradas 

com a data da tradução, bem como a página da edição brasileira. 
227 Vida Coetânea é uma obra de 1311, escrita pelos monges da Ordem Cartuxa de Valverde, que teria sido ditada pelo 

próprio Raimundo Lúlio. Para Reboiras (1987), independentemente do discurso refletir normas cultas do latim que não 

se repetem em outras obras de Lúlio, fato que poderia tornar questionável a autoria de Lúlio para a obra, detalhes de sua 

vida são descritos de forma que a obra só pode ter sido ditada e encomendada pelo próprio Lúlio a um monge, cinco anos 

antes de sua morte. Reboiras (1987) aponta ainda que Lúlio, ao escrever esta obra, demonstra justificar suas ações como 

parte de um projeto de vida missionária. A obra é comumente utilizada como fonte a respeito de detalhes da vida de 

Raimundo Lúlio após sua conversão. 
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Maiorca e era de família cristã e, segundo Eco (2001), convivia com muçulmanos e judeus. A influência 

que sofreu da convivência com diferentes culturas foi, para Silva (1997), responsável pela universalidade 

de sua obra. Este aspecto tornou-se mais evidente quando, aos 32 anos, converteu-se ao catolicismo de 

uma forma mais profunda.  

Segundo a Vida Coetânea, sua conversão deu-se após receber cinco visões de Cristo crucificado 

quando escrevia canções em língua vulgar para uma amante. A partir daí, Raimundo Lúlio seguiu sua 

vida como monge, missionário e pensador da sua época. Escreveu mais de 240 obras sobre diferentes 

temas, mas todos permeados pela importância da fé católica, a compreensão das dignidades oferecidas 

aos homens e a virtude228. 

O Livro da Ordem de Cavalaria faz parte do primeiro grupo de escritos de Lúlio. É composto de 

uma introdução, o Prólogo, escrito em forma de narrativa e, em seguida, em forma de manual, regras a 

respeito da educação cavaleiresca.  

A preocupação com a reflexão acerca da tomada de decisão sobre tornar-se cavaleiro aparece 

desde o Prólogo. Lúlio (2000) faz uma narrativa sobre um velho cavaleiro que gostava de ir a um bosque, 

todas as tardes, pregar a palavra de Deus sentado sob uma árvore. A este bosque chega, adormecido 

sobre um cavalo, um escudeiro que pretendia tornar-se cavaleiro e seguia para um reino distante. Ambos 

começam a conversar e o velho, sabendo que o escudeiro buscava tornar-se cavaleiro, lembrou-se de sua 

vida. Durante a conversa, teria percebido que o escudeiro não sabia, na realidade, qual era a verdadeira 

função da cavalaria: 

 

- Como, filho? – disse o cavaleiro – e tu não sabes qual é a regra e a Ordem 

de Cavalaria? E como tu podes aspirar à Cavalaria se não tens sapiência da 

Ordem de Cavalaria? Pois nenhum cavaleiro pode manter a Ordem que 

não sabe, nem pode amar sua Ordem, se não sabe a Ordem de Cavalaria, 

nem sabe conhecer as faltas que são contra sua Ordem. Nem nenhum 

                                                           
228 Lúlio tratou da educação de crianças da nobreza, da cavalaria, da explicação da ciência por meio de um sistema de 

conhecimento que chamou de Arte, e que buscava sistematizar todos os conhecimentos adquiridos até então. Escreveu 

obras que seguiam o modelo de manual, de romance, de exempla e compêndios, entre outros modelos de escrita. 
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cavaleiro deve armar outro cavaleiro se não conhece a Ordem de Cavalaria, 

porque desonrado cavaleiro é que faz outro cavaleiro e não sabe lhe 

mostrar os costumes que pertencem ao cavaleiro. (LÚLIO, 2000, p. 8.) 

 

Portanto, o escudeiro não sabia por qual motivo a Ordem teria surgido, não sabia a relação da 

cavalaria com a virtude, a importância de levar a palavra de Deus, nem das relações entre as virtudes e 

as armas que portava. Em face disso, o ancião preocupou-se em entregar a ele um livro cujo conteúdo 

explicaria essas questões. Este livro era o próprio Livro da Ordem de Cavalaria. Afinal, para ele, era 

necessário que o escudeiro a conhecesse profundamente: 

 

O cavaleiro entregou o livro ao escudeiro; e quando o escudeiro acabou de 

ler, entendeu que o cavaleiro é um eleito entre mil homens para haver o 

mais nobre ofício de todos, e tendo então entendido a regra e a Ordem de 

Cavalaria, pensou consigo um pouco e disse: ´- Ah, Senhor Deus! Bendito 

sejais Vós, que me haveis conduzido em lugar e em tempo para que eu 

tenha conhecimento de Cavalaria, a qual foi longo tempo desejada por mim 

sem que soubesse a nobreza de sua Ordem bem a honra em que Deus pôs 

todos aqueles que são da Ordem de Cavalaria (LÚLIO, 2000, p.8). 

 

A obra segue, portanto, explicando a origem da cavalaria. Ao apresentar, no capítulo I, o início 

da cavalaria, Lúlio (2000) afirma que, em razão do menosprezo à justiça e da escassez de caridade na 

sociedade da época, era necessário um modelo a ser seguido: 

 

De todo o povo foram divididos em grupos de mil, e de cada mil foi eleito 

e escolhido um homem, mais amável, mais sábio e leal e mais forte, e com 

mais nobre coragem, com mais ensinamentos e bons modos que todos os 

outros. (LÚLIO, 2000, p.13). 
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A passagem acima demonstra a importância da cavalaria na sociedade do século XII. A Ordem 

devia ser composta pelos melhores, tanto que seus membros eram os melhores entre mil homens, ou 

seja, um a cada mil homens tornava-se cavaleiro, escolhido por sua nobreza e coragem, unido ao melhor 

dentre todos os animais, o cavalo. Entre as atribuições que Lúlio (2000) apresenta com mais ênfase no 

segundo capítulo, destaca-se a importância de levar a fé de Deus aos infiéis – a religião cristã – e proteger 

os mais fracos, além de servir de inspiração para a sociedade.  

Acreditamos que a retomada dos valores perdidos é parte do projeto de educação de sociedade 

sugerido por Lúlio (2000), de forma que esta se espelhe nas ações daquele que é mais virtuoso. Portanto, 

para ser um exemplo perante aos outros homens, é necessário que a escolha deste homem seja minuciosa 

e cuidadosa. Por este motivo, o autor sugere a importância de um exame para adentrar a ordem de 

cavalaria. 

No terceiro capítulo, Lúlio (2000) passa a tecer considerações a respeito de como deve ser o 

exame a que é submetido o escudeiro que pretende entrar para a cavalaria. Pelo destaque que Lúlio 

(2000) aponta à reflexão sobre suas responsabilidades, consideramos importante que esta parte da obra 

seja analisada com mais detalhes. O capítulo intitula-se Do exame do escudeiro que deseja entrar na 

Ordem de Cavalaria. 

Para discorrer sobre o processo, o autor considera a importância de um bom examinador. Este é 

definido por ele como um cavaleiro que se preocupa com a qualidade dos futuros cavaleiros. Para Lúlio 

(2000), o examinador tem que amar a Ordem de cavalaria, pois alguns preferem a quantidade e não a 

qualidade dos cavaleiros. Se o examinador for amante da Ordem, preferirá a qualidade, ou seja, um bom 

cavaleiro: 

 

Para examinar o escudeiro convém que o examinador seja cavaleiro 

amante da Ordem de Cavalaria, porque há alguns cavaleiros que preferem 

que seja maior o número de cavaleiros do que existam bons cavaleiros 

(LÚLIO, 2000, p.53). 
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Em seguida, o examinador deve perguntar por que o escudeiro deseja ser cavaleiro e se este ama 

e tema a Deus. Para Lúlio (2000), esta é a fase mais importante, cuja resposta pode ser determinante para 

todo o processo, pois, se o cavaleiro não ama e teme a Deus, não há motivo para entrar na cavalaria, uma 

vez que a função destes homens, para o autor, era defender a fé católica e guerrear por Deus. 

No plano material, Lúlio discorre sobre a importância de possuir os equipamentos (cavalo e 

armas) necessários para o ofício. Em geral, para possuí-los era necessário fazer parte de uma família 

aristocrata, uma vez que se tratava de materiais bastante custosos para a época.  

Além disso, Lúlio destaca a importância de uma idade conveniente, nem jovem demais que não 

possa ter experiência de vida e aprendizado, nem velho demais que não tenha força física para o exercício 

de suas funções:  

 

Assim como no meio está a medida da virtude e seu contrário está nos dois 

extremos, que são vício, assim a Cavalaria está na idade que convém ao 

cavaleiro, porque se assim não fosse, seguir-se-ia que a contrariedade 

haveria entre meio e Cavalaria, e se assim fosse, virtude e cavalaria seriam 

contrarias. (LÚLIO, 2000, p. 55). 

 

Além da idade, o corpo deveria responder à necessidade de vigor físico que a Ordem requeria. 

Portanto, qualidades corporais relacionadas ao vigor parecem ser características importantes para o 

cavaleiro sob a ótica de Raimundo Lúlio: 

 

Homem aleijado ou gordo e grande, ou que possua outro defeito em seu 

corpo pelo qual não possa fazer uso do ofício de cavaleiro não deve estar 

na Ordem de Cavalaria; porque vileza é da Ordem de Cavalaria receber 

homem que seja debilitado, corrompido e incapaz de portar arnês (LÚLIO, 

2000, p.63) 
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Lúlio (2000) salienta, ainda, que a questão do físico é tão importante à Ordem de Cavalaria que 

nem a riqueza, nem a nobreza de coração, nem a linhagem são suficientes se o pretendente a cavaleiro 

não for fisicamente capaz dos trabalhos da Ordem. Por outro lado, de nada adianta um corpo preparado 

para as funções de cavalaria, com força e agilidade suficientes, sem a fé e a consciência de sua função 

de exemplo perante os homens com quem convive. Menos ainda interessa a Lúlio (2000) que o cavaleiro 

busque na Ordem exaltar seu corpo ou preocupar-se somente com sua boa aparência. Para ele, o ofício 

convém mais à virtude da alma do que à natureza do corpo.  

A partir desse momento, Lúlio passa a considerar a necessidade da nobreza e da coragem. Afinal, 

a função do cavaleiro é muito importante para que este tenha escolhido ser cavaleiro somente pelo status 

que esta posição lhe conferiria na sociedade: 

 

Deveis saber por qual intenção o escudeiro tem vontade de ser cavaleiro; 

porque se quer Cavalaria para ser rico ou para senhorear ou para ser 

honrado, sem fazer honra à Cavalaria, nem honra os honrados que a 

Cavalaria dá honorificência e honra, amando a Cavalaria ama sua desonra, 

pela qual desonra é indigno que pela Cavalaria haja riqueza, nem bem-

estar nem honorificência. (LÚLIO, 2000, p.59). 

 

Além disso, faz parte do processo saber quais os conhecimentos tem o escudeiro a respeito do 

manejo de armas, do significado delas229 e de todas as atribuições do cavaleiro, tendo a defesa da fé de 

Cristo como a principal função. Nesse sentido, o autor enfatiza que o escudeiro deve saber desde o início 

os perigos e cargas que fazem parte da função da Ordem, que são grandes: 

 

                                                           
229 Lúlio dedica todo o capítulo 5 para discorrer sobre o significado das armas do cavaleiro, traçando relações simbólicas 

entre cada arma e uma virtude ou atributo da fé Cristã. 
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Ao escudeiro que deseja Cavalaria convém saber a grande carga da 

Cavalaria e os grandes perigos que são destinados a aqueles que desejam 

manter a Cavalaria; porque o cavaleiro deve mais hesitar perante a censura 

das gentes do que perante à morte; e vergonha deve dar maior paixão a sua 

coragem do que a fome, sede, calor, frio ou outra paixão e trabalho a seu 

corpo. E por isso todos estes perigos devem ser mostrados e denunciados 

ao escudeiro antes que seja armado cavaleiro. (LÚLIO, 2000, p. 60) 

 

Percebe-se que Lúlio (2000) enfatiza a reflexão por parte do escudeiro antes da decisão pela 

cavalaria. Ao saber dos perigos, da necessidade de suas ações de defesa, proteção e fidelidade, da 

responsabilidade nele depositada, o escudeiro deve observar que, mais do que uma posição de destaque 

perante a sociedade, ou mais do que uma posição que satisfaça o seu orgulho e a sua vaidade, a cavalaria 

possui uma função importante para a fé Cristã e para a sociedade, como modelo de conduta social 

pautado na virtude. Afinal, eram características que, segundo Lúlio (2000), eram escassas na sociedade 

da época e necessitavam ser retomadas por algum exemplo a ser reproduzido.  

Consideramos, portanto, que a proposição de Lúlio sobre a importância da reflexão profunda no 

momento da decisão por uma função na sociedade possui um aspecto atemporal. Afinal, as palavras 

deste intelectual do século XIII são ainda válidas oito séculos depois, uma vez que consideramos que a 

ocupação social, seja ela qual for, mas principalmente na educação, não pode ser fruto do acaso. Pelo 

contrário, deve ser uma decisão consciente, não somente em relação aos valores que pautam as relações 

sociais no presente, mas também dos desafios a serem enfrentados no decorrer da vida quando se exerce 

determinadas funções na sociedade. 
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AS VOZES DE S. AGOSTINHO: UMA DESCONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO CRISTÃO NA 

ANTIGUIDADE TARDIA 

 

Pedro Henrique Corrêa Guimarães230 

 

Porque confessar se Deus tudo sabe? Essa pergunta não explícita pertence às Confissões de 

Santo Agostinho. Ou mais ainda, ela é a lógica da formação desse texto. De um lado, o bispo que deseja 

redimir os seus pecados. De outro, há um Deus onisciente criador 'do céu e da terra'. Entre eles, uma 

dúvida: o que pode Deus ouvir? Porque ainda a voz soprada?  

As Confissões são um jogo de vozes que refluem sobre Agostinho. Vozes que se manifestam 

tanto diretamente sobre a sua vida, sobre o seu texto, sobre sua vida-texto. Aliás, é essa 

indissociabilidade entre vida e texto a tonalidade marcante no livro de Agostinho. Ela, inclusive, é o 

elemento-obstáculo que impede de classificarmos a obra como uma autobiografia.  

Mas como poderíamos começar analisando o texto dizendo o que ele não é? É preciso partir 

de um ponto, e não um ponto qualquer, mas um ponto fulcral. E o coração da confissão é a conversão. 

Mas como dizer que Agostinho se converte? Quando ele se converte?  

Trago como resposta um episódio, uma cena. E é, pois, a cena uma voz que proclama a 

conversão de Agostinho no oitavo livro:  

 

Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis que de 

repente, ouço uma voz vinda da casa vizinha.(audio vocem de vicina).Parecia de 

um menino ou menina repetindo continuamente uma canção: 'toma e lê' (tolle et 

lege) (Conf. VIII, XII, 28) 

 

Esta é uma voz que chama sob o eco outras vozes. Agostinho conhecia bem a conversão 

ocorrida sobre a forma de um chamamento, como no exemplo de Antão o qual ele narra: “Tinha ouvido 

                                                           
230 Mestrando em História pela UFG, bolsista Capes.  
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que Antão, assistindo por acaso a uma leitura evangélica, sentiu um chamado, como se a passagem fosse 

pessoalmente dirigida a ele”2 (Idem). E ainda, no texto que o filósofo também conhecia, a conversão de 

Paulo nos Atos dos Apóstolos: 

 

E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o 

cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe 

dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse 

o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os 

aguilhões3. (ATOS, 9, 3:5) 

 

E por sua vez, a tradição da conversão pelo chamamento de uma voz advém da tradição 

profética do Antigo Testamento (p. ex.Elias, Daniel). Neste contexto, o chamamento e a profecia estão 

intimamente ligados. O profeta é aquele que proclama o futuro ao ouvir vozes, vozes que dizem o futuro. 

E não é a voz ela mesma o sinal de uma profecia231? Porém como pode existir uma voz profética?  

Agostinho enfrenta a questão no décimo primeiro livro de Confissões quando anuncia:  

 

Dize-nos, pois, ó Rei da Criação (regnator creaturae), de que maneira mostra às 

almas os fatos futuros? De fato os mostraste aos teus profetas. Senhor, de que 

modo ensinas as coisas futuras, tu, para quem não existe futuro?(Conf. XI, 

XIX,25) 

 

Aqui o vocativo (a voz que chama) Rei da Criação pontua a resposta ao mistério da profecia. A 

realização da criação, sob o qual Agostinho entende como p produto de um gesto de pronunciação de 

uma palavra: “disseste uma palavra e as coisas foram feitas”(Conf. XI, v,7).  

E porquanto:  

 

                                                           
231 O profeta é aquele que fala, ou seja, é aquele cujo qual o voz é ouvida.  
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Tu nos chamas então a compreender o Deus Verbo que é Deus contigo, o Verbo 

é pronunciado eternamente, e por ele todas as coisas são eternamente proferidas 

(Vocas itaque nos ad intellegendum verbum, deum apud te deum, quod 

sempiterne dicitur et eo sempiterne dicuntur omnia. neque enim finitur, quod 

dicebatur, et dicitur aliud, ut possint dici omnia ) (Conf. XI, VII,9) 

 

Há assim, no texto das Confissões, a sobreposição de duas vozes: a voz da conversão, do 

chamamento e outra, a voz divina, a voz criadora. Há dessa forma um paralelismo entre a criação e a 

conversão.  

No mundo da Antiguidade Tardia a conversão tornou-se um processo existente dentro do 

fenômeno de cristianização do império romano. Todavia não nos foi relegado, como aponta Alan 

Cameron, muitos relatos de conversão ao cristianismo. A despeito disto, Arthur Nock cataloga alguns 

modelos de conversão mundo antigo, incluindo-se aí as conversões cristãs. Dentro dos tipos existentes, 

gostaria de levantar aqui algumas observações sobre as Confissões de Agostinho.  

Antes de introduzir aos apontamentos sobre as Confissões não poderia deixar de realizar um 

breve incurso conceitual. A palavra conversão teve, a partir de uma construção histórica, seu sentido 

determinado pelo pensamento teológico. Para este, conversão adquire o sentido geral de mudar de 

religião, adquirir um novo dogma de fé. Porém para o ambiente da Antiguidade Tardia, onde havia maior 

permeabilidade da religião com as esferas seculares da vida, este conceito pode ser deslocado deste 

sentido estrito, adquirindo uma conotação mais ampla. A esse respeito, considera Ana Teresa Marques:  

 

Não é à toa que mencionamos tanto o poder do discurso nos estudos religiosos, 

visto que, como o Cristianismo era encarado como uma nova filosofia de vida, 

isto é, a conversão deveria levar os homens a mudarem suas rotinas e seus modos 

de vida e não apenas as suas crenças, comunicar a fé de forma persuasiva 

convertia-se em fundamental meio de alterar a vida dos homens antigos. 

(GONÇALVES, 2013,p. 15) 
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Descentrando assim do matiz especificamente religiosa podemos melhor compreender este 

fenômeno em Agostinho, afastando assim problemas de recorrentes nos estudos teológicos de 

Confissões.  

Um lugar comum nesses estudos de Santo Agostinho é a referência a já mencionada 

passagem da obra onde se narra a cena em que Agostinho, em estado de perturbação espiritual, escuta a 

voz de uma criança que lhe diz “Tolle et Lege” (Toma e Lê). Ao escutar essa obra o futuro bispo de 

Hipona abre as Sagradas Escrituras em uma passagem dos livros dos Romanos que contém uma 

condenação de Paulo à vida desregrada.  Para os agostinólogos, como Joseph Ratzinger é este o momento 

da conversão de Agostinho ao catolicismo. Com isso, está atribuindo a Agostinho um modelo pontual e 

místico de conversão, onde a virada espiritual acontece em fato único e isolado  

Na década de 20 do século passado se instalou um conflito entre dois pensadores 

importantes, Boyer e Alfaric, sobre o itinerário dessa conversão. O primeiro acreditava que a passagem 

ao catolicismo se deu antes do neoplatonismo, mas o segundo defendia posição contrária. Já na década 

de 50 os impactos do estudo de Pierre Courcelle alteraram o panorama do problema. Este autor 

demonstrou a interdependência entre o cristianismo e o neoplatonismo, de modo que é mais correto tratar 

o pensamento agostiniano como cristão-platonista.  

Courcelle atento às criticas feita a este modelo ‘católico’, mas ainda preso à ideia da 

importância do episódio de Milão, propõe um modelo de dupla conversão em Agostinho: uma moral 

(metanoia) e outra ontológica (épistrophè). A esse respeito leciona Marie Anne Vannier: “Este momento 

sem dúvida é uma etapa decisiva, pois Agostinho passa da epistrophé à metanoia, da conversão 

metafísica à conversão moral”(VANNIER, 2008,p.97).  

Falou-se neste período também, como nota Mathon de dois tipos de conversão, a intelectual 

e a moral, para destacar em contraposição, a separação do pensamento filosófico com o religioso. Porém, 

acreditamos que esta distinção precisa ser evitada, pois ela pressupõe a divisão entre a vida religiosa e a 

vida filosófica de Agostinho, o que não parece ser adequado ao contexto da Antiguidade Tardia. Além 
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disso, tal cisão corrobora para a divisão da obra Confissões em duas partes, o que não é a melhor forma 

de entendê-la.  

Acreditamos, assim, que a consideração de que a conversão é um fenômeno que transcende 

a esfera religiosa, permite dizer que a conversão ao cristianismo realizada por Agostinho e narrada nas 

Confissões é uma conversão processual e única. Não poderíamos ter o Agostinho cristão sem termos 

tidos o Agostinho filósofo, o Agostinho maniqueu, o Agostinho neoplatônico. Todas essas influências 

anteriores compõe a personagem Agostinho, líder cristão de Hipona e fervoroso apologista. Não é 

possível cindir o processo de sua formação (formatio) em um momento intelectual e outro moral. Esses 

são processos simultâneos, e ambos dizem respeito à mudança de vida do filósofo africano. A sua 

conversão foi uma sequência de eventos, foi um desenvolvimento que atravessa várias etapas até o 

encontro do cristianismo. 

Mas qual é a importância de se perceber esse sentido processual da conversão? Acredita-se 

aqui que está sequência de eventos influi decisivamente para a compreensão do modelo de experiência 

da temporalidade esboçado por Agostinho nos livros finais das Confissões. A conversão processual 

revela o entendimento da condição humana como condição peregrina, isto é, a vida do homem cristão 

está submetida ao tempo e compreender a dinâmica do tempo compõe a experiência religiosa humana. 

Desta maneira, converter-se é mudar a maneira de se viver, adquirir um novo estilo de vida 

a partir de uma transmutação pessoal. A conversão evoca assim um ‘tornar-se’ que não é uma figura de 

cisão, de rompimento, de reinício, mas um volver re-siginificativo sobre o passado. Não é, portanto a 

conversão uma denegação do que se viveu, mas a transmutação da experiência. Converter é dar novo 

sentido a uma vida vivida, e este deve ser o foco dado ao itinerário espiritual de Agostinho.  

No caso de Agostinho essa transmutação tem contornos próprios, pois sua conversão ocorre 

imersa em um jogo confessional. Não é possível separar o processo de conversão propriamente dito da 

narrativa de conversão, pois não há outros elementos pelos quais podemos afirmar o que é acontecimento 

e o que é relato. Por esse motivo, não é errôneo falar que, para o caso do hiponense, narrar é converter-

se. E isto implica que a conversão começa quando começa a narrativa de sua vida, e a conversão encerra-

se com o fim da confissão. 
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Há assim a epifania de um chamar, um chamado recriador que produz uma nova vida. 

Confessar é chamar uma nova vida, uma vida criada. Há assim, pois, um paralelo entre o Verbo criador 

divino e o verbo do confessor. Ainda que o confessor não possa criar nada, pois esse dom é privilégio 

único de Deus, a confissão rememora o auto inaugural da criação do mundo.O que corrobora com a tese 

do jogo sobreposto de dois chamamentos (chamar para a criação/chamar para a conversão).  

 

E, no entanto, até agora deixei de dizer, qual a correspondência entre as Confissões de 

Agostinho e o imaginário cristão da Antiguidade Tardia?  

Por certa razão é possível perceber a imersão da obra no imaginário cristão. Imersão aqui, 

querendo dizer que as estruturas do imaginário são partilhadas conscientemente ou não por esta obra. 

Aliás, este é o sentido dado ao termo pelo antropólogo Gilbert Durant. Segundo ele:  

 

O imaginário é uma re-presentação incontornável, a faculdade de simbolização 

de onde todos os medos, todas as esperanças e seus frutos culturais jorram 

continuamente desde cerca de um milhão e meio de anos que o homo erectus 

ficou em pé na face da terra. (DURAND, 1989,P.177) 

 

Essa representação incontornável proclama a impossibilidade do escape, da fuga, da 

exclusão. Nesse sentido, o imaginário é aquilo que está independentemente do querer, da vontade. O 

imaginário é assim, uma estrutura, e por ela pode-se adentrar em uma cultura. Por esta razão ainda, o 

imaginário do texto é o imaginário da época, e o seu aparecimento é fruto da impossibilidade de escapar 

do seu tempo. 

Mas quem pode imaginar o imaginário? Quem pode fazer a sua imagem?  Por estas questões 

almejo tocar a parte imaterial do texto confessional agostiniano, aquilo que ele mesmo produz, sugere, 

imagina, constrói. Quero confessar (e poderia fazê-lo) o mais interior e lacônio do jogo confessional.  

E só poderei fazer isso se reclamar uma herança particular: a do filósofo francês Jacques 

Derrida. A herança de suas palavras (ou quase-conceitos) por meio do qual posso operar (re-operar) 
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sobre o texto de Agostinho. Fazer uma leitura pelo qual se pode extrair da confissão agostiniana sua 

différance (com a). A différance é ao mesmo tempo um diferir e um diferenciar. E por esta cena é 

possível ver um movimento de desconstrução. E digo uma desconstrução, pois ela é uma senda aberta 

no tecido literário da Antiguidade Tardia.  

Anuncio, por outra via, uma desconstrução das Confissões de Agostinho, e por derivação, 

uma desconstrução do imaginário cristão na Antiguidade. Sem álibi, mas também sem imitação traduzo 

sobre minha forma um nome próprio, um estilo próprio, o de Derrida. E busco com isso, um locus 

privilegiado de acesso ao texto de Agostinho. Uma outra base, onde se encontra o texto com seu 

contexto, ou dizendo de outro modo, o texto com outros textos.  

E por aqui retomo a pergunta: porque confessar se Deus é onisciente? Essa pergunta traz o 

aparente paradoxo que pretende dizer algo mais a quem tudo já sabe. Há em sua confissão uma 

conclamação da linguagem que transborda o uso comunicativo, e atinge um nível performativo (nos 

termos definidos por J. Austin). A confissão não somente diz alguma coisa, ela revela a sua própria 

forma.   

Não é equivocado dizer que é característico de um certo jogo confessional uma contraposição 

entre o segredo e a revelação. E aqui cabe a pergunta: qual o segredo de Agostinho? Se há uma confissão 

deveria haver um segredo exposto, revelado. E que segredo seria este? Certa tradição católica (como por 

exemplo J. Ratzinger) afirma ser o segredo a revelação da tradição de pecado o qual estava submetido 

antes da conversão. Mas aqui concordarmos com G. Wills de que a vida que Agostinho levada era 

comum se comparada a outros romanos de origem provincial. Dessa forma o pecado é valorizado na 

medida em que a confissão é também uma busca de redenção, da salvação em Deus. Não seria esta vida 

o objeto do segredo. E qual então o segredo de Agostinho? 

Prima facie não há nenhum segredo revelado, ou seja, não nenhum evento narrado que fosse 

totalmente desconhecido do público. Como disse a pouco, os eventos da vida de Agostinho são típicos 

a de seus concidadãos, e mesmo que não soubessem detalhadamente a vida de Agostinho, imaginavam 

que este havia levado uma vida à margem da doutrina cristã. Até mesmo a sua relação de concubinato 
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não era de fato incomum. Aliás, pelo contrário, Agostinho mantém em segredo fatos de sua vida, por 

exemplo, o nome desta mulher mãe de seu filho.  

E não há segredo porque o sentido agostiniano de confissão não é o mesmo do moderno 

(após o Concílio de Trento no séc. XVI). A confissão de Agostinho não é um texto que tem o intuito de 

revelar uma individualidade ao público. Este texto é essencialmente performático, laudatório, é um 

elogio de Deus.  

Então o que vem dizer as vozes que Agostinho ouve? Ela não diz um segredo, ela não revela 

uma profecia. Ela simplesmente conclama a conversão. A voz é o puro chamado, a voz é o vocativo de 

um louvor narrado.   

 

Há ainda no texto de Agostinho vozes inaudíveis. As vozes que Agostinho ouve, mas que, 

no entanto elas não vêm pelo som. Quero dizer: as heranças trazidas pela obra.  

A historiografia do século XIX (p.ex. Prosper Alfaric) tratou a conversão como um processo 

de sucessivas etapas, na qual uma etapa subsequente era uma ruptura com a precedente. Dessa maneira, 

a conversão é vista como um abandono do passado, ou até mesmo uma negação desse passado. Tal 

concepção faz eco a certa visão que enxerga a conversão com um renascimento do homem. Mas pelo 

que entendo do texto, Agostinho não está expurgando o seu passado. Ele soube escolher a sua herança, 

e nisso promover um resignificação (termo ricoeuriano de Tempo e Narrativa) do que viveu.  

Então há heranças que permanecem sobre o texto. E elas são componentes do pensamento 

agostiniano. Abordo alguma delas: a ênfase da problemática do mal não seria uma herança maniqueísta? 

A equiparação entre Deus e Verdade não seria uma herança neoplatônico? O pecado como condição 

inefável do homem não é uma herança paulina? Esses são alguns momentos em que se é possível ouvir 

as vozes dos interlocutores de Agostinho. E não poderíamos adentrar nesse texto sem saber ouvi-las.  

 

O que quis dizer com este trabalho, com este texto é que é possível trabalhar como o 

imaginário trazido pelo texto de Agostinho. E aqui a palavra texto é importante. Seguindo J. 

Derrida,entendo ser melhor não trabalhar com a dicotomia texto e contexto. Não existe nada fora do 
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texto232 dizia o pensador francês. É preciso trabalhar o texto a partir dele mesmo, não do que vêm de 

fora. E a partir disso é possível operar essa desconstrução do imaginário a partir de Agostinho. Pretendi 

assim trabalhar com o imaginário fugindo das percepções estruturalistas de Lévy-Bruhl, Levi-Strauss e 

até mesmo de Gilbert Durand. O imaginário não é uma estrutura do texto, mas a sua fenda, o lugar de 

onde é possível penetrá-lo.  

Não entendo isso como uma negação da metodologia da história. Pelo contrário, entendo ser 

isso o que há de mais profundo e ao mesmo texto mais radical no trabalho historiográfico. Para o 

historiador não há o contexto, só existe história com os textos. Não é dada a percepção direta ao 

historiador. O seu conhecimento só pode advir do trabalho com os vestígios, ou amplamente falando, 

com os textos.  

Escolhi o tema das vozes porque para mim é a temática que melhor capta o movimento 

ambivalente das Confissões de Santo Agostinho. Por elas pode-se perceber o movimento constituinte do 

texto: conversão-confissão. Há uma voz que diz, confessa e outra que é ouvida e sela a conversão. Há a 

voz dada e a voz recebida. É ainda a questão da voz um ponto bem discutido pela história das religiões, 

porque ela está diretamente ligada a questão da profecia. Há ainda a presença da voz no que tange a 

descrição feita da criação do mundo. Há a voz pronunciada eternamente que inaugura o mundo. A voz 

é assim também um elemento da criação. E também há a questão da voz na analítica da temporalidade, 

quando Agostinho pretende entender a dinâmica do tempo a partir da métrica das palavras (livro XI). 

Sobre outra medida, há a voz no sentido de herança. Agostinho herda componentes da 

tradição maniqueísta, platônica, paulina, e pagã e isso aparece no texto, são vozes de constituição. E 

além disso, há a voz de Agostinho ouvida pela comunidade de Hipona, nas homilias, nos sermões, nas 

obras. Qual é a voz de Agostinho nas Confissões? O que ele pretende dizer? Esta também é uma questão 

importante.  

E por fim, esta constatação nos ajuda ainda a compreender a topografia do texto. A despeito 

de boa parte dos agostinólogos dividir o texto em duas ou três partes, o mais coerente é marcar a unidade 

                                                           
Frase de Derrida escrita em Granatologia (1967) 
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do texto. O relato de elementos de sua própria vida (livros I-IX) só ganham sentido na mediação bíblica 

sobre o gênesis (livros X-XIII). A voz tangencia a unidade fundante do texto confessional.  
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A IGREJA E A REPRESSÃO AO CATARISMO NOS CONCÍLIOS MEDIEVAIS 

 

Philipe Rosa de Lima233 

 

Os concílios medievais foram assembléias características do exercício do poder eclesiástico na 

Idade Média. Pretendemos nesse trabalho analisar o papel dos concílios na história da repressão à heresia 

cátara pela Igreja, avaliando a evolução desse processo ao longo dos séculos XII e XIII. Os concílios 

medievais poderiam ser de dois tipos: regional, no qual se discutia especificamente um tema relativo à 

província na qual a assembléia estava reunida, e ecumênico, que possuía um caráter universal e no qual 

se discutia temas relacionados à toda a Cristandade. Uma questão como a heresia persistiu nas discussões 

conciliares por várias décadas, demonstrando então a limitação do poder decisório dessas assembléias, 

pois seus participantes muitas vezes não acatavam a decisão final. Também devemos ter em conta que 

o concílio não era o único meio de exercício do poder na Igreja medieval, que dispunha também de 

missões legatinas e campanhas de pregação, dentre outras, mas favorecia essas assembléias por 

conferirem uma legitimidade maior às suas decisões.  

Os cânones conciliares também não podem ser vistos como o “resultado final” das discussões 

conciliares, pois ocultariam as tensões presentes nas discussões das assembléias, além do fato de que os 

cânones proclamados raramente foram resultado de um consenso entre as partes envolvidas, 

demonstrando então a vitória da facção vencedora. A linha-mestra da argumentação eclesiástica muitas 

vezes já estava previamente estabelecida, cabendo ao concílio a tarefa de ratificá-la, convencendo os 

outros partícipes. Logo, as decisões conciliares não foram sempre fruto de uma construção 

argumentativa nessas assembléias, mas sim integrantes das relações de poder da Igreja com outros 

poderes no período. As decisões proclamadas nos concílios tinham caráter legislativo, sendo que a 

jurisdição de sua aplicação variava com a natureza da assembléia, fosse regional ou universal.  

                                                           
233 Mestrando em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Orientação da Prof.a Dra. Renata Vereza. Email: 

philiperlima@gmail.com 
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O desenvolvimento da legislação anti-heresia pela Igreja no século XII foi fundamental para o 

estabelecimento de um arcabouço jurídico que permitisse a legitimação da repressão.  Esse movimento 

se inseriu no processo de renovação dos estudos de Direito Romano pela Igreja, culminando na 

consolidação do Direito Canônico com o Decretum de Graciano. A “redescoberta” do direito romano 

pela Igreja influenciou a legislação canônica anti-herética, pois buscou na legislação repressiva romana 

a base para o combate contra os novos movimentos heréticos234. O Concílio de Reims em 1148 foi o 

grande marco nesse processo, no qual a Igreja começou a agir na ofensiva na luta contra a heresia. 

Diferentemente de concílios anteriores que denunciavam a heresia, esse concílio inovou ao estabelecer 

a noção de “cumplicidade de heresia”, estendendo a condenação de heresia para além dos próprios 

adeptos da dissidência: agora aqueles que protegiam ou acobertavam os hereges também se tornaram 

alvos da repressão eclesiástica235. Essa medida visou principalmente os senhores da região do 

Languedoc, acusados de permitir a disseminação de comunidades heréticas e fornecer asilo a essas em 

seus territórios. Por esse motivo, a assembléia lançou um interdito contra a região, pressionando esses 

senhores a cumprir as diretrizes proclamadas no concílio. O interdito, além do anátema, foi acrescentado 

como instrumento de sanção espiritual contra o catarismo, que tradicionalmente era punido pelo método 

da excomunhão. Assim, se reforçou a responsabilização do poder secular no combate à heresia. Segundo 

Michel Roquebert, o Concílio de Reims “marca a primeira etapa da elaboração de uma legislação 

assentada em conceitos jurídicos claros”236. 

Em outro concílio na mesma cidade em 1157, foi promulgado o confisco de bens de pessoas 

reincidentes no crime de associação à heresia237. São definidas aqui três categorias: os heresiarcas ou 

chefes, os discípulos e os protetores. Para cada uma dessas categorias foi prevista uma pena, como 

prisões perpétuas, confisco de bens, ordálio e outros tipo de penitência. A Igreja foi assim consolidando 

                                                           
234 MACEDO, José Rivair. Heresia, cruzada e inquisição na França medieval. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 172.  
235 MANSI, Johannes Dominicus (Ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (tomo XXI). Veneza: Zatta, 

1776, col. 718, cânone 18. Condenações vagas haviam sido proferidas em concílios anteriores, como em Toulouse (1056) 

e Latrão II (1139). Cf.  ROQUEBERT, Michel. L`Épopée Cathare. 2. ed. Tome I. 1198-1212 : L`invasion. Paris : Perrin, 

2006, p. 84. 
236 Ib. p. 85. 
237 MANSI, Johannes (Ed.) Op. Cit. tomo XXI, col. 843, cânone 1. 
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as bases jurídicas para cooptar o poder secular no combate à heresia, prevendo a culpabilidade de um 

senhor ligado a movimentos heréticos e o possível confisco dos seus bens por esse crime. 

A política repressora prosseguiu no concílio foi realizado em Tours em 1163, presidido pelo papa 

Alexandre III.  Esse papa pretendeu nessa assembléia regulamentar de uma maneira mais sólida a 

legislação repressiva, evitando qualquer tipo de arbitrariedade238. O concílio, além de reiterar medidas 

coercitivas de concílios anteriores, visou neutralizar e isolar os hereges da sociedade, proibindo qualquer 

tipo de comércio para com eles e reuniões organizadas de pessoas suspeitas de heresia239. A preocupação 

com a disseminação da heresia no Midi é fortemente expressa nos seus cânones, que comparam o 

catarismo a um “cancro” que avança de maneira progressiva240. Para frear esse avanço, são incentivadas 

a criação de comissões de investigação pelos bispos, responsáveis por localizar comunidades cátaras na 

região e encontros secretos de seus integrantes. A preocupação com a disseminação da heresia no 

Languedoc também esteve expressa no Concílio Ecumênico de Latrão III em 1179, o que demonstra a 

preocupação do papado com o avanço do catarismo na Occitânia. Esse concílio inovou por declarar 

inválido qualquer juramento ou compromisso feudal realizado com um herege, e exortar os senhores a 

combater a heresia pela força das armas caso necessário, legitimando o confisco dos bens das pessoas 

ligadas à heresia241. Assim, a Igreja estabeleceu o fundamento jurídico do auxílio do poder secular nesse 

processo, por via da repressão armada.  

Esse concílio também estabeleceu vantagens espirituais e materiais para quem se dispusesse a 

pegar em armas para combater o catarismo, oferecendo indulgências, redução de penas e a proteção da 

Santa Sé242. Esse tópico anuncia a idéia de “cruzada”, pois concedia benefícios semelhantes aos 

combatentes na Terra Santa243. Outra preocupação da assembléia foi a reforma do clero meridional, há 

muito envolvido em escândalos como concubinato e simonia. O anticlericalismo presente na região do 

                                                           
238 ROQUEBERT, Michel. Op. Cit. p.  97. 
239 MANSI, Johannes (Ed.) Op. Cit.  tomo XXI, col. 1177-1178, cânone 4.                       
240 Ib. “In partibus Tolosae damnanda haeresis dudum emersit, quae paulatim more cancri ad vicina loca se diffundens, 

per Guasconiam & alias provincias quamplurimos jam infecit”. 
241 Id. Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (tomo XXII). Veneza: Zatta, 1778, col. 231-233, cânone 27. 
242 Ib. 
243 BELLITTO, Christopher. The General Councils: A history of the twenty-one church councils from Nicea to Vatican 

II. Nova Iorque: Paulist Press, 2002, Kindle Edition, Capítulo 4. 
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Midi do século XII era explícito, influenciado pela disputa de terras entre o clero e a aristocracia rural. 

O modo de vida faustoso dos dignatários da Igreja também levantava críticas da população, que via com 

muita simpatia a simplicidade dos pregadores cátaros244. Assim, para restaurar a dignidade eclesiástica, 

o concílio condenou a opulência do clero, e proibiu o acúmulo de benefícios e o comércio de funções 

eclesiásticas.245 Pudemos perceber nesse processo de desenvolvimento da legislação conciliar que a luta 

anti-herética implicou não só os hereges, mas também as pessoas cúmplices da heresia, envolvendo 

assim o poder secular; estabeleceu o confisco dos bens de hereges; promoveu políticas de segregação 

em relação a eles; declarou nulos juramentos prestados a hereges e instigou os senhores a reprimir a 

heresia pela via armada; e por fim, concedeu benefícios espirituais aos combatentes da heresia, 

consolidando então a idéia de “cruzada” e “guerra santa”. Todos esses fundamentos iriam ser utilizados 

como elementos legitimadores da despossessão de senhores occitanos na Cruzada Albigense. 

A persistência do problema da heresia nos debates conciliares desde o século XII demonstrou a 

dificuldade da aplicação dessa legislação. As excomunhões e anátemas lançados contra senhores 

acusados de heresia no Languedoc tiveram efeito nulo, em um contexto de crescente usurpação de 

direitos e propriedades do clero do Languedoc por estes senhores, o que em muito enfraqueceu a Igreja 

occitana, dificultando então qualquer pressão sobre essa aristocracia e o próprio combate ao catarismo246. 

A grande fragmentação política vigente no Languedoc e a fraqueza dos laços de dependência entre os 

senhores tornaram difícil a persecução aos hereges, pois inexistia uma autoridade central forte na região 

que conseguisse impor à aristocracia o cumprimento das diretrizes eclesiásticas. Com a introdução 

gradual da legislação anti-heresia nos concílios da segunda metade do século XII, a Igreja já dispunha 

de instrumentos legais e canônicos para justificar uma expedição armada na Occitânia, dependendo 

somente do apoio do poder secular. Em 1184, o papa Lúcio III e o imperador Frederico I se reuniram 

em Verona e proclamaram uma decretal, intitulada Ad Abolendam, que orientava os bispos a a fazerem 

visitações em suas dioceses, com o intuito de investigar possíveis focos de heresia247. Outros concílios 

                                                           
244 ROQUEBERT, Michel. Op. Cit. p. 124. 
245 MANSI, Johannes (Ed.) Op. Cit. col. 219-222, cânones 4-8. 
246 ROQUEBERT, Michel. Op. Cit., p. 114-115. 
247 Cf. RUST, Leandro. Bulas Inquisitoriais : Ad Abolendam (1184) e Vergentis in Senium (1199). Revista de História, 

São Paulo, n. 166, p. 129-161, jan./jun. 2012. 
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no final do século como o de Montpellier (1195) simplesmente renovaram as proclamações anteriores 

contra a heresia248. Foi com o advento de Inocêncio III ao papado em 1198 que a história da repressão 

ao catarismo tomaria novos rumos, direcionando a política conciliar para um outro caminho. Um ano 

após a sua eleição, Inocêncio publica na cidade de Viterbo uma decretal intitulada Vergentis in Senium. 

A grande marca dessa legislação foi a equiparação da heresia ao crime de lesa-majestade, dotando-a 

como um atentado ao próprio “corpo político” da Cristandade, reforçando também a legitimação do 

confisco de terras de hereges249. Veremos a seguir o deslocamento geográfico dos concílios para a região 

do Languedoc na primeira metade do século XIII, o que representou a preocupação do papado em relação 

à disseminação da heresia albigense e a maior participação dos senhores meridionais nessas assembléias.  

Os concílios da primeira metade do século XIII foram marcados mais por discussões ligadas ao 

direito feudal e territorial do que a repressão à heresia. A atividade diplomática entre o papado, seus 

legados, a aristocracia occitana e a Coroa francesa e aragonesa dominaram o quadro político da primeira 

década até a deflagração da Cruzada Albigense em 1208. A Igreja procurou obter o compromisso dos 

poderes locais para a persecução da heresia, em especial com o conde de Toulouse Raimundo VI. 

Inocêncio III favoreceu o uso de legados pontifícios para essa tarefa, como os cistercienses Pedro de 

Castelnau e Arnaldo Amauri. O fracasso dessa política e o início da Cruzada com a invasão dos cruzados 

franceses em 1209 entrelaçou os desdobramentos da expedição militar com os concílios reunidos para 

regulamentar a nova ordem territorial, conferindo a essas assembléias um lugar de discussão de 

estratégias sobre a Cruzada Albigense250. 

Do início do século XIII até o Concílio de Latrão IV em 1215, se realizaram na região vários 

concílios, dentre os quais destacamos: Avignon (1209), Pamiers (1212) e Montpellier (1215). Existiram 

outros concílios e conferências durante a Cruzada Albigense, como os de Saint-Gilles (1210), 

Montpellier (1211) e Lavaur (1213). Todavia, esses trataram basicamente de questões relativas à 

                                                           
248 LUCHAIRE, Achille. Innocent III. Londres: Adamant, 2007, p. 46. 
249 BARROS, José D’Assunção. BARROS, José D’Assunção. Papas, Imperadores e Hereges na Idade Média. Petrópolis: 

Vozes, 2012, p. 24. 
250 WAKEFIELD, Walter. Heresy, Crusade and Inquisition in Southern France, 1100-1250. Berkeley e Los Angeles: 

University of California Press, 1974, p. 104. 
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situação jurídica do conde de Toulouse Raimundo VI e suas excomunhões, e pretendemos nesse trabalho 

focar na questão da repressão à heresia cátara nos concílios. 

O Concílio de Avignon (1209), no início da Cruzada Albigense, teve como meta a reforma do 

clero e de seus costumes, inserida na política de depuração do clero occitano do papa Inocêncio III. 

Foram lançadas graves acusações contra os bispos da região, como as de simonia e concubinato, que 

figuravam em uma extensa lista de proibições promulgadas pelo Concílio. Presidido pelos legados Hugo 

de Riez e Millon, foram promulgados cânones que reafirmavam a autoridade dos bispos nas dioceses, 

orientavam os senhores a perseguir a heresia e a aderir à Paz da Igreja, além da renovação da legislação 

de concílios anteriores251. 

A assembléia de Pamiers (1212), que foi um grande parlamento organizado por Simão de 

Montfort e composto pelos legados, prelados, líderes cruzados franceses e outros senhores da região, 

teve como objetivo estabelecer os novos costumes nas terras conquistadas pelos cruzados (especialmente 

no antigo viscondado Trencavel), inclusive em matéria de repressão à heresia, substituindo os costumes 

occitanos pelo costume francês252. Segundo Pedro de Vaux-de-Cernay, historiador cisterciense e 

testemunha da Cruzada Albigense, o objetivo da assembléia em Pamiers foi “fazer valer os bons 

costumes, varrer a ordem herética que havia corrompido todo o país, implantar os bons costumes para 

assegurar o culto da religião cristã, assim como no domínio temporal a ordem e a paz”253. Mesmo que 

esta não tivesse o estatuto canônico de um concílio, e apesar de organizada pelo cruzado francês, essa 

assembléia teve o apoio e a participação da Igreja na redação do texto final, representando a união do 

poder secular com o poder espiritual na repressão ao catarismo.  

A questão da heresia, mesmo secundária frente às discussões sobre os costumes sociais e 

militares no concílio em Pamiers, esteve presente nas discussões, associada aos costumes proclamados 

em relação à situação da Igreja na região. Entretanto, esses artigos não estão dispostos de uma maneira 

uniforme no texto final254. Os artigos 11, 14, 15 e 25 tratam da heresia de uma maneira geral, sem ter a 

                                                           
251 MANSI, Johannes Dominicus (Ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (tomo XXII). Veneza: 

Zatta, 1778, col. 785-794.  
252 ROQUEBERT, Michel. Op. Cit. p. 695. 
253 PEDRO DE VAUX-DE-CERNAY. Histoire Albigeoise. Paris: Vrin, 1951, p. 141-142. 
254 Artigos presentes em DEVIC, C.; VAISSETE, J. Histoire générale du Languedoc (Vol. VIII). Toulouse: Privat, 1879, 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 205 de 378 

 

pretensão de substituir a legislação canônica. Foi reiterada a necessidade do julgamento de um suspeito 

de heresia, seja “perfeito”ou “credente”,255 por uma autoridade eclesiástica (artigo 25), o que delimitou 

a competência da Igreja e do poder secular, responsável unicamente pela execução das penas. Os artigos 

11, 14 e 15 seguem a linha de concílios anteriores, que visam excluir os hereges e simpatizantes da vida 

pública: aqui se proíbe sua habitação na cidade, o exercício de função pública e se proclama o confisco 

das suas terras. Quanto à situação da Igreja na Occitânia de uma forma geral, são proclamados nos artigos 

1-10 costumes que confirmam os privilégios da Igreja na terra conquistada, protegendo-a de futuras 

usurpações, além do levantamento de um censo destinado ao financiamento da instituição. Essas 

medidas demonstraram a vontade de Montfort de cooptar o episcopado regional para a sua causa, em 

um contexto de várias disputas políticas na sua hoste256. Apesar de não terem um caráter canônico, os 

estatutos promulgados em Pamiers representaram a colaboração da Igreja com o poder invasor 

estabelecido na construção de uma nova ordem que pudesse finalmente erradicar o catarismo da 

Occitânia. 

O Concílio de Montpellier (1215) foi uma conferência disposta a regulamentar o negotium fidei 

et pacis no Languedoc, levando em consideração a devastação na região desde o início da Cruzada 

Albigense em 1209, e os conflitos políticos como a disputa sobre a soberania do condado de Toulouse. 

Com o anúncio da reunião em Roma no mesmo ano para um concílio ecumênico, o Concílio de 

Montpellier não se dispôs a realizar grandes novidades em matéria de legislação canônica257. Liderado 

pelos legados Pedro de Benevento e Roberto de Courçon, essa assembléia seguiu a linha dos concílios 

regionais anteriores, em especial o de Avignon (1209), no que tange às discussões sobre a disciplina 

eclesiástica e a necessidade de moralização do clero, essenciais na luta contra os cátaros que criticavam 

fortemente a opulência da Igreja, além da repetição da condenação dos hereges e seus cúmplices.  Esse 

concílio foi também um prelúdio da despossessão do conde de Toulouse Raimundo VI em prol de Simão 

                                                           
p. 625. 
255 Os “perfeitos” eram os ministros cátaros responsáveis por administrar os sacramentos e que seguiam um estilo de vida 

mais ascético, enquanto os “credentes” formavam a maioria dos adeptos do catarismo, reunindo simpatizantes e 

colaboradores da heresia. 
256 BELPERRON, Pierre. La croisade contre les albigeois et l`union du Languedoc à la France (1209-1249). Paris: 

Librairie Plon, 1942, p. 247. 
257 MANSI, Johannes (Ed.). Op. Cit. col. 935-954. 
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de Montfort, situação desejada pela maioria da assembléia258 e que só seria oficializada pelo papa 

Inocêncio III no Concílio de Latrão IV no fim daquele ano, e também das importantes decisões desse 

concílio, que abriria uma nova era para a história da Igreja na Idade Média e também na da repressão à 

heresia.  

O Concílio Ecumênico de Latrão IV em 1215 foi sem dúvida um dos mais importantes na história 

da Igreja, representando o “símbolo do poder alcançado pelo pontificado no início do século XIII”259, 

assim como da “supremacia espiritual e temporal conquistada no mundo pela monarquia romana”260. 

Estavam presentes, segundo estimativas, 412 arcebispos e bispos, 800 abades e priores, milhares de 

clérigos e leigos, vários príncipes e barões, e embaixadores dos grandes reinos europeus e de consulados 

municipais261. Esse concílio, presidido pelo papa Inocêncio III teve duas metas fundamentais: a 

reconquista da Terra Santa e a Reforma da Igreja. Para a reforma da instituição eclesiástica, era 

fundamental defender a sua unidade, o que nos leva à questão da heresia, condenada de maneira universal 

por atentar contra a fé católica262. Uma declaração de fé abriu os trabalhos do Concílio, posta de maneira 

calculada para se impor sobre a doutrina cátara, fazendo uma contundente defesa da ortodoxia263. O 

perigo da heresia não somente atentava contra a doutrina, mas também contra o grande projeto do papa 

de unificar e pacificar a Cristandade sob a tutela da Igreja.  

A repressão da heresia estava diretamente relacionada a esse projeto de pacificação, que também 

contava com a iniciativa de moralização dos costumes eclesiásticos, assim como nos concílios regionais 

anteriores: proibição do acúmulo de benefícios, restauração da dignidade eclesiástica, defesa dos 

privilégios da Igreja, etc264. Como vimos anteriormente, a reforma dos costumes da Igreja presente na 

legislação conciliar influenciou a repressão contra o catarismo, que tinha na crítica à opulência dos 

                                                           
258 BELPERRON, Pierre. Op. Cit. p. 293-295. 
259 MITRE, Emilio. Historia de la Edad Media en Occidente. 4. ed. Madri : Cátedra, 2008, p. 218. 
260  LUCHAIRE, Achille.  Innocent III et le Quatrième Concile de Latran. Revue Historique, T. 97, Fasc. 2 (1908), p. 

227. 
261 ROQUEBERT, Michel. L`Épopée Cathare. 2. ed. Tome II. 1213-1216 : Muret ou la dépossession. 2.ed. Paris : Perrin, 

2006, p. 344. 
262  MANSI, Johannes (Ed.) Op. Cit. col. 982-986, cânone 2.   
263 Ib. col. 981, cânone 1. 
264 Vários cânones versaram sobre a reforma e a moralização do clero: cânones 7,14,15, 16, 20, e outros. Ib. col. 953-

1086. 
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clérigos um dos seus grandes motes. O Concílio ordenou às autoridades que jurassem perseguir os 

hereges, assim como em Latrão III (1179), sob pena de excomunhão, e também confirmou as 

indulgências aos cruzados que se dispusessem a pegar em armas contra a heresia265. Foram promulgadas 

penas contra aqueles que de certa forma atrapalhassem a repressão:  para os senhores que não prestassem 

juramentos de expurgo da heresia, a excomunhão. Caso esses não obedecessem as diretrizes eclesiásticas 

até um ano, seriam denunciados ao papa e seus vassalos seriam desobrigados do laço vassálico. Para os 

protetores de um herege, a excomunhão e suspensão de ofícios públicos. Para os bispos que não 

expurgassem a heresia em suas dioceses, a deposição. A questão da posse do condado toulousano foi 

debatida largamente no Concílio, no qual estavam presentes os grandes partícipes da Cruzada Albigense, 

das duas facções: os legados e cruzados, e a aristocracia occitana. Por fim, foi confirmada a posse do 

condado ao líder cruzado Simão de Montfort e a despossessão de Raimundo VI266. 

O Concílio de Latrão IV renovou algumas condenações de legislações anteriores. Porém, 

devemos considerar essa assembléia, no que diz respeito à questão da repressão ao catarismo, como o 

ápice de um processo de evolução e consolidação da legislação conciliar anti-heresia. Processo esse 

iniciado no século XII, e que foi integrando ao longo das décadas vários instrumentos legais que 

permitissem e legitimassem a caça aos hereges. Podemos considerar que nessa assembléia foi 

consolidada a fusão total do conceito de “cruzada” com o aparato legal canônico, que previa confisco de 

bens, despossessão, excomunhão e outras penas. Segundo Raymonde Foreville, a assimilação entre 

cruzada contra os hereges e cruzada contra os sarracenos é realizada aqui, na qual “a cruzada contra os 

hereges é elevada ao nível de instituição”267. Ou seja, a Cruzada Albigense enquanto elemento 

fundamental no projeto de pacificação da Cristandade do papa Inocêncio III, idéia cristalizada no 

Concílio.  

Veremos que após Latrão IV foi aberta uma nova fase na história da persecução ao catarismo, na 

qual a Igreja promoveu a operacionalização da repressão, favorecendo um sistema de denúncias 

                                                           
265 Ib. col. 986-990, cânone 3. 
266 ROQUEBERT, Michel. Op. Cit. p. 375-377. 
267 FOREVILLE, Raymonde. “Innocent III et la Croisade des Albigeois”. In: CAHIERS DE FANJEAUX. Collection 

d’Histoire religieuse du Languedoc aux XIII et XIV siècles (v. 4). Paix de Dieu et guerre sainte en Languedoc au XIIIe 

siècle. Toulouse : Éditions Privat, 1969, p. 216. 
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anônimas sobre simpatizantes do catarismo, e preparando o terreno para a futura instalação da 

Inquisição. Esse novo aparato foi auxiliado pela proclamação da obrigatoriedade da confissão anual aos 

cristãos no cânone 21, reforçando assim o controle moral e espiritual sobre a população do Languedoc268. 

O período posterior à despossessão de Raimundo VI em Latrão foi marcado pela rebelião da coalizão 

occitana contra as decisões da Igreja. As iniciativas diplomáticas entre a Igreja e a aristocracia occitana, 

além da influência da coroa capetíngea, foram fundamentais para o desfecho da Cruzada Albigense, 

como no Concílio de Bourges em 1225269. Em alguns concílios regionais,  nos quais se discutiram os 

rumos da guerra, também foi debatida a legislação anti-heresia. No concílio de Narbonne (1227) se 

proclamaram vários cânones sobre a questão, porém sem nenhuma novidade em relação aos concílios 

anteriores: excomunhões, exposição da terra de hereges, interdição de cargos públicos, confisco de 

bens.270 A criação de comissões de investigação da heresia cátara foi organizada pelos integrantes da 

assembléia, que conferiram verdadeiro “poder de polícia” aos agentes das dioceses na persecução da 

heresia, conhecidos como “testemunhas sinodais”. Até o momento, se procurava reprimir os hereges 

suspeitos ou conhecidos; agora se enfatizou aqui a necessidade de descobrí-los e caçá-los enquanto se 

escondiam na sociedade occitana.  

O passo decisivo foi dado no Concílio de Toulouse em 1229, que representou a evolução do 

direito canônico repressivo271. Realizado meses depois da assinatura do Tratado de Paris, que pôs fim à 

Cruzada Albigense e capitulou a aristocracia do Languedoc, esse concílio sofisticou a operação 

investigativa organizada em Narbonne dois anos antes, que dotou os agentes repressivos de poderes de 

polícia e interpelação.  As comissões investigativas deveriam ser compostas por dois leigos e um clérigo 

de boa reputação, que reportariam ao bispo da diocese qualquer atividade suspeita. Também requeriam 

da população da região juramentos periódicos de obediência à Igreja, devendo denunciar algum herege 

que por ventura conhecessem, provocando uma “mobilização geral de todos os cristãos contra os 

                                                           
268 MANSI, Johannes Dominicus (Ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (tomo XXII). Veneza: 

Zatta, 1778, col. 1007-1010.  
269 DEVIC, C.; VAISSETE, J. Histoire générale du Languedoc (Vol. VI). Toulouse: Privat, 1879, p. 593. 
270 MANSI, Johannes Dominicus (Ed.). Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio (tomo XXIII). Veneza: 

Zatta, 1779, col. 20-26. 
271 Ib. col. 192-204. 
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hereges” 272. A posse de textos bíblicos por parte da população também foi proibida, medida que visou 

salvaguardar a doutrina católica da heresia, reforçando o monopólio da Igreja sobre a interpretação das 

Escrituras273. Segundo Michel Roquebert, o Concílio de Toulouse representou a fusão dos poderes 

espiritual e temporal em um único aparelho repressor274. 

A criação da Inquisição em 1233, entregue à jurisdição da recém-criada Ordem Dominicana pelo 

papa Gregório IX275, foi o ponto culminante do desenvolvimento da legislação anti-heresia pela Igreja. 

Os instrumentos jurídicos proclamados nos concílios foram fundamentais para viabilizar a repressão e 

engajar o poder secular na luta contra o catarismo, o que demonstra a importância dos concílios 

medievais enquanto instrumentos de exercício do poder pontifício e de fortalecimento da instituição 

eclesiástica. 

O combate à heresia foi estabelecido por várias frentes nas assembléias conciliares: no campo 

espiritual e ideológico, a Igreja elencou os erros doutrinais da heresia e reforçou a sua própria ortodoxia, 

configurando seu arcabouço teológico contra o catarismo. No aspecto material, a Igreja direcionou sua 

política para os senhores coniventes com a disseminação da heresia no Languedoc, proclamando a 

anulação de laços vassálicos, o confisco de terras e legitimando expedições armadas para exterminar o 

catarismo, como no caso da Cruzada Albigense. A Igreja também buscou nos concílios a reforma da sua 

própria instituição pela moralização do clero, refutando assim as acusações dos heresiarcas contra a 

opulência dos dignatários eclesiásticos.  

Podemos identificar esses elementos como constitutivos de um processo histórico, no qual esses 

tópicos perduraram nas discussões conciliares ao longo das décadas. Os concílios muitas vezes 

renovavam as mesmas condenações, reforçando assim a tradição anti-heresia da Igreja. Por isso, não se 

pode considerar um concílio como um fato único, isolado no tempo; os concílios ecumênicos, por 

                                                           
272 BELPERRON, Pierre. La croisade contre les albigeois et l`union du Languedoc à la France (1209-1249). Paris: 

Librairie Plon, 1942, p. 394. 
273 DEANE, Jennifer. A History of Medieval Heresy and Inquisition. Lanham : Rowman & Littlefield, 2011, p. 96. 
274 ROQUEBERT, Michel.  L`Épopée Cathare. 2. ed. Tome IV. 1230-1244 : Mourir à Montségur. Paris : Perrin, 2007, p. 

173. 
275 Fundada por Domingos de Gusmão, a Ordem dos Frades Pregadores teve na luta contra a heresia um dos seus principais 

motes, sendo que o próprio Domingos participou de campanhas de pregação contra o catarismo no Languedoc. 
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exemplo, se basearam em vários cânones proclamados em concílios provinciais, articulando o local com 

o universal.  

O engajamento do poder secular na repressão ao catarismo foi um processo marcado por muita 

resistência por parte dos senhores occitanos, que por diversas vezes promoveram hostilidades frente às 

diretrizes eclesiásticas. No século XII, a Igreja buscou obter juramentos da aristocracia local e dos 

consulados urbanos para a repressão. Entretanto, muitos desses compromissos não se cumpriram, e a 

Igreja puniu os senhores recalcitrantes com excomunhões e anátemas. Uma vez que o papado não pôde 

contar com a colaboração dos príncipes occitanos, foi buscar o apoio dos barões do norte da França para 

empreender a Cruzada contra o catarismo na região. Concomitantemente, a Igreja foi aperfeiçoando a 

legislação repressiva nos concílios, possibilitando a criação de instrumentos jurídicos capazes de 

exterminar o catarismo da Occitânia. A criação dos tribunais inquisitoriais marcou o estabelecimento de 

um novo procedimento repressivo, viabilizado pela legislação conciliar. As comissões episcopais de 

investigação anteriores forneceram um importante precedente para os inquisidores, que dotados de plena 

autonomia, formularam um sistema generalizado de denúncias e perseguições que mobilizou todo o 

corpo social.  

O estabelecimento da Inquisição dominicana no Languedoc não erradicou a heresia cátara, fato 

a se consumar um século depois. Esse processo não foi de modo algum homogêneo, pois foi marcado 

por diversos conflitos entre os poderes descontentes com os inquisidores dominicanos, principalmente a 

aristocracia da região. A legislação anti-herética permaneceu como o foco de alguns concílios 

provinciais até o fim do século XIII, como nos concílios de Béziers (1243) e Albi (1254), que buscaram 

aperfeiçoar a prática da repressão e harmonizar a convivência dos poderes envolvidos. O crescente 

fortalecimento do aparelho inquisitório, apoiado pelo poder francês vitorioso na Cruzada e pelo Papado, 

foi minando progressivamente a resistência dos príncipes occitanos, dentre os quais ainda havia 

protetores de comunidades cátaras. Depois de vinte anos de guerra e cem anos de Inquisição, a 

erradicação desse cristianismo dissidente deixou um vazio no coração das pessoas na Occitânia que 

haviam abraçado o catarismo. A Igreja soube preencher esse vazio com a multiplicação de conventos 

das ordens mendicantes que poderiam incorporar o projeto de uma vida evangélica. As dioceses no 
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Languedoc foram melhor demarcadas, facilitando o controle sobre a população e o clero regional. A 

criação da Universidade de Toulouse em 1229, composta basicamente por frades dominicanos, reforçou 

o controle ideológico da Igreja na cidade e na região, articulando o reforço da ortodoxia com a repressão 

inquisitorial. Assim, o processo de persecução à heresia albigense, que culminou na criação da 

Inquisição, inaugurou na Cristandade a “sociedade de persecução”, na qual a instituição eclesiástica 

reprimiu seus adversários de uma maneira eficaz e sistemática, como no caso da heresia cátara, 

consolidando seu papel normatizador na civilização medieval276.  
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HISTÓRIA EM TRANSFORMAÇÃO: AS POSSIBILIDADES DE INOVAÇÃO DO ENSINO 

DA HISTÓRIA MEDIEVAL ATRAVÉS DAS MÍDIAS VISUAIS 

 

Pollyana Iris Lima de Sousa277 

 

O trabalho que será exposto no decorrer dessas páginas se refere a um projeto de pesquisa, 

pesquisa essa que será desenvolvida no decorrer desses próximos dois anos no curso de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Um debate atualmente presente no meio dos historiadores é sobre quais as características de 

pensar historicamente. Observamos, nas últimas décadas, inúmeras alterações quanto à reflexão dos 

historiadores sobre o método historiográfico. Dúvidas nos tomam constantemente o pensamento: o que 

podemos considerar História? O que podemos descartar? Como selecionar o objeto? Qual relação 

devemos manter com ele?  

 Ao fazer parte de um período onde muita coisa pode ser considerada objeto de estudo da história, 

contanto que tenha contato com o homem no decorrer do tempo, observamos a existência de debates 

sobre a sétima arte que surgiu no final do século XIX: o cinema. O debate gira em torno da utilização 

das mídias visuais para se fazer História, já que observamos um número amplo de filmes produzidos ou 

tratados como históricos. É possível considerá-los merecedores dessa titulação? E mais, é possível 

utilizá-los para construção do conhecimento histórico?  

O espaço destinado a estas discussões sobre as mídias visuais enquanto produtoras de 

conhecimento histórico tem se tornado cada vez maior nesses últimos 40 anos, sendo observada a 

organização de eventos, congressos, fóruns, revistas, só com objetivo de debater essa temática.278 Esse 

                                                           
277 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Mato-Grosso. E-mail: 

pollyanairis@gmail.com 
278 Coferência “O Filme e o Historiador”, realizada no University College, Londres, em abril de 1968. Publicação de 

International Journal of Film, Radio, and Television realizada após 1981 pela Associação International para Mídias 

Audiovisuais e História, em 1981. A coleção de ensaios The Historian and Film publicada em 1976. A coleção de ensiaios 

History and the Audio-Visual Media, publicada em 1979. A coleção de ensiaos Feature Films as History, publicada em 

1981. Em 1988, nos Estados Unidos, a revista The American Historical Review dedicou sua edição de dezembro para um 

fórum inteiramente dedicado aos filmes.  
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amplo espaço conseguido pelas mídias visuais, que durante o início do século XX não eram e nem 

poderiam ser consideradas fontes pelas historiografias da época, deve-se a mudança que ocorreu nas 

formas de se pensar História. As interpretações tradicionais, nas quais se dava crédito apenas à história 

escrita e aquilo que não era escrito – o caso da imagem – era considerado como algo sem identidade, 

perderam espaço para uma nova postura dos historiadores, que tendem a valorizar todos os registros da 

atividade humana, especialmente os imagéticos. 

No final do século XIX a historiografia dominante é a dita positivista, também chamada de Escola 

Metódica. Buscava transformar a História em uma ciência e para isso estabeleceram critérios empíricos 

de análise documental, com a intenção de relatar os fatos tal como aconteceram, de forma cronológica. 

A partir da metade do século XIX surge a comunidade de historiadores, como busca de autonomia 

histórica, e esses acreditavam que a objetividade história era possível de ser buscada, mas do que isso, 

era um dever. Sua busca se daria através das pesquisas, das verificações e da acumulação de verdades 

parciais. Produzem, assim, uma narrativa cronológica da História Política, das guerras, dos grandes 

heróis.  

Combatendo essa história historicizante surge em 1929 a Escola dos Annales, presente em uma 

geração que era tida como produtoras de temas anti. Os Annales, em sua primeira fase, se apresentavam 

com um discurso de rejeição total à história dominante, tal como uma rejeição à história política, 

valorizando os aspectos econômicos e sociais; rompem também com a concepção passadista do discurso 

histórico tradicional, trazendo para a pesquisa histórica uma correlação entre passado e presente. Passa 

a se dar uma importância ao presente no processo de construção do discurso histórico, onde, a partir dos 

questionamentos do presente que se constrói as representações do passado. A História é filha de seu 

tempo.279 

                                                           
279 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001; FEBVRE, Lucien. 

Combates por la Historia. Barcelona: Ariel, 1970; MOTA, Carlos Guilherme (Org.). Febvre. São Paulo: Ática, 1192. Bloch, 

Febvre.  A historiografia tradicional ainda resiste e se mantém dominante nos campos institucionais, mesmo com todo esse 

combate ofensivo vindo dos Annales e seus fundadores – Marc Bloch e Lucien Febvre. Porém após a Segunda Guerra 

Mundial o discurso historiográfico fundamentado no estado-nação, na certeza de um avanço da humanidade em sentido a um 

estado civilizador – missão da Europa – continuamente em progresso, não resiste a esses novos acontecimentos 

contemporâneos e assim surge de maneira urgente a busca por uma história diferente. A partir desse momento considera-se 

o sucesso dos Annales sobre a história historicizante, que se defez sob as ruínas da Segunda Guerra Mundial. Ver: BURKE, 
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A segunda fase dos Annales é caracterizada pela direção de Fernand Braudel. Nesse período o 

aspecto econômico é privilegiado, permanecendo em seu momento de glória até os anos 60.280 Segundo 

François Dosse, esse economicismo triunfante dá ênfase ao “papel dos mecanismos e chega a minorar 

o papel do homem, sua capacidade de fazer a história e de ser nela o sujeito ativo e consciente”281. O 

humanismo presente na primeira fase do Annales, com Marc Bloch e Lucien Febvre, cede seu espaço 

para as forças econômicas. “O homem se encontra descentralizado dos estudos históricos”282.  

O final dos anos 60 e inicio dos anos 70 passaram por um contexto importante que ocasionou 

uma mudança na historiografia e nas analises das ciências sociais: o processo de descolonização e triunfo 

da cultura de massas. Precisamente neste contexto, “o cinema, elevado à categoria de ‘novo objeto’, é 

definitivamente incorporado ao fazer histórico dos domínios da chamada História Nova”.283 

Com essa nova readaptação no processo de escrever história, ocorre a diminuição dos estudos 

dos espaços econômicos tão visados no período braudeliano, abrindo interesse para o simbólico e para 

o cultural. Imerso em uma sociedade angustiada, os historiadores do Annales tomaram parte do processo 

de responder “à transformação concreta da sociedade e confere consistência temporal a essas medidas 

pontuais ao se interrogar sobre o funcionamento da família, sobre o lugar e a imagem da criança, sobre 

o papel da disciplina, sobre as práticas contraceptivas do tempo antigo”.284 O cinema tornou-se 

importantíssimo, pois, literalmente, os historiadores passaram a “ver” esta nova história. 

                                                           
Peter. A Escola dos Annales 1929-1989.  São Paulo: EdUNESP, 1997; REIS, José Carlos. Escola dos Annales: a inovação 

em História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

280 BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a História. São Paulo: Perspectiva, 1992; FRAGOSO, João & FLORENTINO, 

Manolo. História Econômica. In:CARDOSO, Ciro Flamarion & VAINFAS, Ronaldo (Org.). Domínios da História. Rio 

de Janeiro: Editora Campus, 1997, p. 27-44. 

281 DOSSE, François. A História em migalhas: dos Annales à Nova História. Bauru, SP: EDUSC, 2003, p. 154.  

282 Ibid, p. 154. 

283 MORETTIN, Eduardo Victorio. O cinema como fonte histórica na obra de Marc Ferro. História: Questões & Debates, n. 

38, 2003, p. 11-42. François Dosse destaca esse período como uma crise da ideia de progresso, a qual favorece o renascimento 

das culturas anteriores à industrialização. A Nova História surge então buscando as tradições, voltando sua atenção ao tempo 

que se repete, à memória do cotidiano do individuo, da pessoa simples. O reprimido e marginalizado tornam-se portadores 

de sentidos. O historiador agora se utiliza dos instrumentos de análises e os códigos dos etnólogos. Tudo para eles se torna 

objeto de curiosidade. DOSSE, François. A história em... op. cit., p. 247. 

284 DOSSE, François. A história em... op. cit., p. 251. 
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Estando a sociedade supracitada dominada pela comunicação de massa, notamos que o discurso 

do Annales recebe suas influências, passando a valorizar a historiografia não escrita através da 

comunicação oral, abrindo-se aos estudos das sensibilidades e da cultura material. E esse poder dos 

meios de comunicação de massa que invade a sociedade e que despeja sobre ela suas leis e normas, traz 

consigo uma história cultural.285 A valorização do cinema dentro do discurso historiográfico vem 

cumprir uma função de propagador de uma memória social, um transmissor de consciência histórica. 

Marc Ferro afirma que o cinema e a televisão passaram a ocupar, nas sociedades ocidentais das ultimas 

décadas do século XX, o papel de uma “escola paralela”, proporcionando para a massa um entendimento 

histórico.286 

Como resultado direto dessa trajetória, nos dias de hoje, início do século XXI, há um uso 

generalizado do cinema nos modos de construir e difundir o conhecimento histórico. Em especial, os 

filmes são amplamente utilizados nos espaços escolares, para um contato entre os historiadores e um 

público maior do que aquele do ambiente das universidades. É comum que filmes sejam empregados 

por historiadores para ilustrar ou representar uma realidade passada. Especialmente agora com a 

ampliação do acesso às mídias, filmes e documentários através da internet.  

Ao analisar essa relação entre História e Cinema um questionamento se apresenta no caminho: 

qual será o lugar dos historiadores na produção do conhecimento em mídias? Diante de leituras de relatos 

dos próprios historiadores que trabalharam no meio de uma produção cinematográfica, percebe-se 

claramente que não assumem o papel de produtores: apenas, por assim dizer, de “consumidores” de 

narrativas midiáticas já prontas. As teorias e os métodos constituídos na sua carreira de historiador não 

são postos em práticas na construção da obra midiática. Percebe-se que eles assumem uma postura de 

receptores dessa mídia. Seu papel no âmbito da produção midiática fica retido em conceder entrevistas 

                                                           
285 Instala-se, neste contexto historiográfico, a uma sociedade culturalmente fragmentada, tornando o individuo impotente, 

passivo e sem participação social. Essa fragmentação do corpo social é tão grande que cada um pensa a partir de sua 

própria historicidade enquanto indivíduos, cada um por si e o mercado por todos. Os Annales se adaptam a essa sociedade 

dos meios de comunicação em massa, essa sociedade que “prefere refluir para a glorificação dos valores individuais, para 

o exotismo oferecido pelas gerações precedentes revividas pela memória popular e para uma história etnográfica cultural 

que não tem mais sentido, já negou sua relação com o futuro”. Ibid, p. 267. 

286 FERRO, Marc. Cinema e História. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
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que buscam cessar dúvidas sobre suas pesquisas, seus campos de estudo ou algo do campo 

historiográfico; se retêm também no papel de crítico de filmes determinados pela indústria 

cinematográfica; além de se dedicar, por fim, ao papel de consultor de obras cinematográficas, com um 

trabalho que segue para as áreas detalhistas da produção, como questões que implicam no âmbito do 

cenário e figurino.  

Aqui concentra-se a proposta desse projeto de trabalho: estabelecer uma experiência de 

construção do conhecimento histórico na produção de uma narrativa em forma de mídia visual. Nosso 

propósito é de empregar os conhecimentos adquiridos durante nossa formação de historiador na 

elaboração de vídeos curtos para a construção de uma perspectiva sobre temáticas históricas específicas, 

definidas na seguinte forma: 1) voltado para um público geral em formação fundamental, será elaborado 

um vídeo curto sobre o cotidiano dos cavaleiros medievais; 2) visando um público geral familiarizado 

com temas históricos (correspondente ao ensino médio), será elaborado um vídeo curto sobre o 

Feudalismo. 

Justificamos a importância desse trabalho com um ponto bastante relevante: é uma proposta 

inédita. Não podemos negar que a mídia ocupa um papel importante na sociedade, descentralizando o 

papel da escola como único propagador do conhecimento. Porém, percebemos que o historiador se 

encontra exclusivamente como receptor dessas mídias visuais, utilizando-a em salas de aula, muitas 

vezes sem o cuidado necessário com a reprodução dessa ferramenta que é recheada de significados.  

Dessa forma, apresentamos aqui um trabalho de produção de vídeos, sendo esses embasados em 

textos acadêmicos elaborados por historiador, com a devida atenção para a narrativa, a fundamentação 

dos conceitos, a utilização das imagens, construindo, com as ferramentas disponibilizadas pela mídia 

visual e a metodologia historiografia, o conhecimento histórico.  

É preciso, diante do debate exposto, possuir uma educação voltada exclusivamente para 

compreender de forma critica o papel da mídia no seio da sociedade, realizando uma “análise das 

relações entre os meios de comunicação, a cultura popular e o controle social por meio da manipulação 

ideológica”287.  

                                                           
287 MOCELLIN, Renato. História e Cinema: Educação para as mídias. São Paulo: Editora do Brasil, 2009, p. 34. 
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Essa educação para as mídias (media education) ou letramento midiático (media literacy) já 

existe em países desenvolvidos, como o Canadá, proporcionando um entendimento crítico dos 

fenômenos de comunicação social e o reconhecimento do seu impacto social e cultural. Infelizmente no 

Brasil esse interesse ainda não aparece entre nossos educadores, que se restringem a discussão do uso 

adequado das Tecnologias de Informação e Comunicação, voltadas principalmente para a difusão das 

novas tecnologias e a inclusão digital na educação.  

Esse letramento midiático que é alcançado por meio da alfabetização crítica da mídia e que busca 

dar aos alunos poderes para que eles não sejam simples consumidores passivos dos meios de 

comunicação para que assim possam ampliar sua participação na sociedade possui alguns pontos-chave. 

Busca demonstrar que os meios de comunicação são construções, são produtos cuidadosamente criados 

e que possuem um propósito específico; sua função é trabalhar para que esses produtos sejam 

desconstruídos, sendo possível perceber como são feitos e quais as decisões e fatores que influenciaram 

na sua produção. Esses meios de comunicação também são construtores da realidade, responsáveis pela 

maior parte das observações e experiências que são realizadas e são tidas como base para o entendimento 

pessoal do mundo e o letramento midiático busca dar essa noção, além de encorajar o entendimento que 

diversos fatores individuais afetam a interpretação que se tem daquilo que se ouve e vê, que as 

mensagens fornecidas pela mídia chega até cada individuo de uma forma diferente, por causa da sua 

experiência de vida. Além disso, trabalha para com que se perceba a quem pertence tais produções, quem 

controla sua distribuição, para saber quem são aqueles poucos que controlam o conhecimento fornecido 

e ferozmente recebido pela massa, já que toda mensagem midiática possui juízos de valor, explícita ou 

implicitamente. É preciso que haja questionamentos desses valores e juízos presentes nos meios de 

comunicação, que se conheça aquilo que é dito e aquilo que não é dito e porque isso ocorre, tendo a 

capacidade de decodificar essas mensagens subliminares que a mídia carrega. E por fim, o letramento 

midiático busca conscientizar que os meios de comunicação possuem imensos poderes políticos e 

sociais, sendo capaz de legitimar ou condenar valores e práticas sociais.  

Essa busca pela implantação do letramento midiático não quer afirmar que as mídias são 

inerentemente nocivas. Sabe-se da importância que ela possui na ampliação da informação fornecida por 
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elas, beneficiando a possibilidade de democratização do conhecimento. Porém, isso só será possível 

perante “receptores questionadores, informados e política e ideologicamente conscientes”288. 

Buscando compreender essa relação entre História e Cinema dentre os historiadores, realizamos 

leituras de textos produzidos por alguns estudiosos mais expressivos que trabalham sobre tema. Um 

deles é Marc Ferro, historiador bastante citado e frequentemente encontrado como referência em 

trabalhos com essa mesma temática, especialmente pela coletânea de textos intitulada Cinema e História.   

Um dos pontos pensado e debatido por Ferro está em levar em consideração que aquilo que não 

é visto diz tanto quanto aquilo que é visível; que aquilo que não aconteceu é tão História quanto a 

História; dessa forma, sua hipótese é que “o filme, imagem ou não da realidade, documento ou ficção, 

intriga autêntica ou pura invenção, é História”289.  

O filme nesse debate é observado como uma imagem-objeto, onde suas significações não são 

apenas cinematográficas. 

 

Ele não vale somente por aquilo que testemunha, mas também pela abordagem sócio-

histórica que autoriza. A análise não incide necessariamente sobre a obra em sua 

totalidade: ela pode se apoiar sobre extratos, pesquisar “séries”, compor conjuntos. E 

a crítica também não se limita ao filme, ela se integra ao mundo que o rodeia e com o 

qual se comunica, necessariamente.290 

 

Ao analisar um filme se espera a compreensão não apenas da obra, mas também da realidade que 

ela representa. Para isso é preciso aplicar os métodos de análise em cada um dos substratos do filme 

(imagens, imagens sonoras e não sonorizadas) e entre as relações existentes entre os componentes desses 

substratos; além de “analisar no filme tanto a narrativa quanto o cenário, a escritura, as relações do 

                                                           
288 Ibid, p. 37. 

289 FERRO, Marc. Cinema e História... op. cit., p. 32. 

290 Ibid, p. 32. 
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filme com aquilo que não é filme: o autor, a produção, o publico, a crítica, o regime de governo”291. 

Ferro acredita conter situações não planejadas e inconscientes nas obras cinematográficas que são 

perceptíveis apenas no termino do processo de sua construção, quando é possível visualiza-lo e realizar 

a análise crítica dos seus detalhes e do seu impacto na sociedade.  

Para Rosenstone, um outro historiador, em sua obra A história nos filmes, os filmes na história o 

filme pode ser considerado história à medida que contribui para nosso conhecimento e entendimento do 

passado. O filme com seus próprios mecanismos e práticas é capaz de criar um passado – não literal, 

mas metafórico – que sirva para responder questionamentos que possuímos no presente; 

questionamentos históricos que também vemos partir dos historiadores, tais como as questões sobre 

etnia, guerra, revolução, transformação social, etc. 

Com sua própria linguagem, os filmes buscam criar um significado para o passado e conseguem. 

Trata-se do efeito de realismo mencionado por Marcos Napolitano.292 Conseguem, segundo Rosenstone, 

criar um mundo histórico que não é possível de se criar com a história escrita. Os elementos que compõe 

o filme, tais como o cenário, o figurino, a sonoplastia, proporcionam uma aproximação maior do publico 

com a experiência de um acontecimento histórico, temos a ilusão de que estamos vivenciando o que se 

passa na tela, sentimos os medos, as alegrias, as dores, as frustrações daquelas vidas do passado que 

estão sendo representadas ali. Conseguimos, baseado nessa carga emotiva que o filme gera em nós, um 

certo tipo de compreensão histórica, possível devido ao que Rosenstone chama de “três importantes 

canais de aprendizado – olhos, corpo e coração”293. 

Afunilando esse debate para o estudo da Idade Média, José Rivair Macedo, na obra A Idade 

Média no Cinema, nos apresenta a obra cinematográfica alusiva ao Medievo como parte integrante da 

medievalidade294, devendo assim ser analisada. Na opinião do autor essa avaliação deve ser feita levando 

                                                           
291 Ibid, p. 33. 

292 Ver: “Marcos Napolitano: ‘a análise de filmes em sala de aula’”. Vídeo disponível em: http://www.youtube. 

com/watch?v=n1UTnjFnBws. Acessado em: 27 de setembro de 2013. 

293 ROSENSTONE, Robert A. A História nos Filmes, os Filmes na História. São Paulo: Paz e Terra, 2010, p. 223. 

294 A expressão “medievalidade” é utilizada para se referir a assuntos nos quais a Idade Média aparece apenas como 

referência, sendo em muitos casos uma referência estereotipada, se tornando muitas vezes uma realidade imprecisa 
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em conta o contexto, as circunstâncias de sua elaboração, o propósito do diretor e do produtor; porém, 

um ponto bastante relevante para a compreensão da Idade Média representada nos filmes é “considerar 

que o propósito do filme não é instruir ou estimular uma reflexão sobre o passado, mas divertir e 

despertar emoções”295. Macedo afirma que o filme é uma obra elaborada consciente e propositalmente 

a respeito de determinado contexto ou acontecimento, ponto esse que contrasta com a opinião de Ferro. 

Essas obras referentes à Idade Média se encontram enquadradas como filme ficcional e é preciso levar 

em conta que, sendo assim, é permitido a utilização da criatividade da equipe de produtores, onde sua 

composição é embasada por critérios da linguagem cinematográfica e precisa ser compreendida através 

desses elementos. É necessário articular a análise entre esses elementos e o contexto histórico e social 

na qual tais obras foram produzidas. 

Citando Ferro, Macedo apresenta duas dimensões intercambiáveis na relação entre Cinema e 

História. A primeira, que obtém a preferência de Ferro, é a leitura histórica do filme, onde o filme é 

apreendido pelo historiador “como um testemunho histórico direto da sociedade contemporânea”296. A 

segunda seria a leitura fílmica da história, onde o filme que aborda temas e personagens históricos 

constrói uma leitura do passado sendo capaz de criar uma consciência história que se mantém paralela a 

História, porém fora do seu âmbito analítico, se tornando um desafio a ser realizado pelo historiador. 

Esses filmes de reconstituição histórica utilizam de técnicas e recursos que acabam provocando a forte 

impressão de que aquilo que ele apresenta de fato foi o que ocorreu – “efeito do real”. 

Os filmes com temática medieval tem sua parcela de culpa quanto aos habituais preconceitos 

associados ao período, sendo possível encontrar em todas as suas categorias – filmes de historiadores, 

personagens históricos, filme de aventura – vários estereótipos repassados à comunidade de massa. 

                                                           
quando abordada em temas produzidos pelos meios de comunicação de massa. 

295 MACEDO, José Rivair. Cinema e Idade Média: Perspectivas de Abordagem. In: A Idade Média no Cinema. São Paulo: 

Ateliê Editorial, 2009, p.19. 

296 Ibid, p. 20. Para alguns autores que trabalham com essa relação entre História e Cinema, mais importante do que se 

perguntar sobre a veracidade dos fatos retratados na tela é se perguntar sobre o porquê de certos questionamentos daquele 

episódio do passado estar sendo feito neste momento preciso, como aquele episódio escolhido está sendo retratado, como o 

publico está recebendo aqueles significados históricos criados pelo cineasta. 

 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 222 de 378 

 

Porém, a intenção de Macedo é mostrar que são os problemas atuais que motivam a “medievalidade”, o 

interesse pelo período; e que antes de rotular o filme como “invenção” é preciso, ao compará-lo com 

evidências documentais e realizar a análise historiográfica, verificar o quanto há de historicidade na sua 

reconstituição, como o passado e o presente dialogam no filme, quais os motivos que levaram a 

selecionar e ordenar tais imagens e ações, sua viabilidade como testemunho indireto de determinado 

tempo e lugar.  

Citando François de la Bretecque, o autor termina seu pensamento demonstrando que “o exame 

do passado a partir de um filme histórico deve levar em conta pelo menos três níveis intercambiáveis 

de análise: primeiramente, o contexto a que ele se refere; em segundo lugar, o contexto em que ele 

próprio foi produzido; e em terceiro lugar, o contexto de seu lançamento e de sua exibição”297. A 

questão posta, e que deve permanecer na mente do historiador ao analisar um filme histórico que se 

referem ao Medievo, é por que a Idade Média está sendo evocada naquele momento preciso, como ela 

está sendo retratada e quais efeitos produz ao ser recebida pelo público. 

Sabemos que toda construção histórica parte dos anseios, angustias e certezas do presente. Na 

produção dos vídeos propostos esse ponto não será diferente, sendo válido que ele seja avaliado a partir 

de uma leitura histórica. Porém, indo contra a afirmação de Macedo, esses vídeos não virão com a 

intenção de entreter ou despertar emoções, mas terão o objetivo de instruir e estimular uma reflexão 

sobre o passado. Compreendemos o efeito que o vídeo e sua linguagem proporcionam ao ser visualizado 

pela sociedade e buscaremos utilizar esses elementos próprios para atingir a parte reflexiva do 

espectador.  

A Dissertação, que aparece como elemento fundamental para conclusão do mestrado, será 

construída através das reflexões, realizadas ao longo desses dois anos, sobre como essas temáticas 

selecionadas – o cotidiano da cavalaria medieval e o Feudalismo – são reproduzidas na mídia visual que 

chega até a massa. Para isso, será necessário um período destinado para a análise criteriosa desses 

produtos, sendo incorporado todo o processo necessário para a produção dessas análises e a constituição 

dos dois vídeos curtos. 

                                                           
297 Ibid, p. 48. 
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Para tornar tal avaliação de filme histórico mais fácil compreendemos a necessidade de um 

conhecimento mais amplo sobre o episódio a qual ele sugere. Para que essa compreensão seja eficaz é 

preciso recorrer aos outros saberes. No oficio de historiador, sem dúvida, recorremos à História escrita, 

às pesquisas feitas no âmbito da academia, o que mostra que, para a análise mais profunda do filme, ela 

não corre o risco de perder terreno e desparecer, cumprindo a função proposta nesse projeto, de buscar 

ligar o trabalho feito pelo historiador em sua posição acadêmica e as mídias visuais.  
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INTERNET E HISTÓRIA: VIRTUALIZAÇÃO E CONHECIMENTO ACERCA DA 

“INQUISIÇÃO MEDIEVAL” 

 

Rafael Marcos de Souza Fernandes298 

 

A Internet transpassa o valor de simples compilados de informação deixando de ser somente um 

acréscimo àquelas que os meios de comunicações tradicionais disponibilizam à população para se tornar 

uma eximia fonte primária de conhecimento. Com a oferta de informação e espaços para discussão, a 

Internet a partir da década de 90 começa a fazer uma mescla entre entretenimento e passa a ser também 

um meio de serviços, além de ser um espaço cultural que não conhece limites.  

Com isso, sobre a temática da História Medieval, esse artigo pretende compreender e analisar 

como se dá o processo de produção do conhecimento histórico em um veículo de informação em massa 

que possui suas especificidades e seu próprio método que se mostra bem peculiar, nos seus mais variados 

recursos como blogs, fóruns e etc. Analisando assim, como o conhecimento histórico figura na memória 

socializada pela internet a respeito da “inquisição medieval”. Tema que, através da web, parece 

mobilizar um universo expressivo de agentes sociais em sua compreensão acerca do lugar e da religião 

na trajetória da sociedade ocidental pelo tempo.  

Neste sentido, A internet está inserida no que Pierre Levy chama de Cibercultura e que ela se 

desdobra no que podemos chamar de ciberespaço. Com base nisso, para explicar a alta amplitude de 

limites dessa plataforma, devemos considerar dois fatores: um que o crescimento do ciberespaço resulta 

de um movimento internacional de jovens ambiciosos para experimentar, coletivamente, formas de 

comunicação diferentes daquelas que as mídias convencionais costumam propor. E outra, que estamos 

vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós explorar as potencialidades 

mais positivas deste espaço nos planos econômicos, político, cultural e humano (LÉVY, 2000). 

                                                           
298 Mestrando em História pelo Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT (rafamarcs_npe@hotmail.com). 
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Assim, a título de definição o ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da 

interconexão mundial de computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e desenvolve esse universo. Quanto ao neologismo “Cibercultura”, Pierre 

Levy especifica o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

Neste caso, decorre um gradativo crescimento de pessoas que tem o acesso a internet, devido a 

sua democratização. Quanto mais o ciberespaço se amplia, mais ele se torna universal e menos o mundo 

informacional se torna totalizavel. Desta maneira o ciberespaço se constitui em sistema de sistema, 

tornando o que podemos chamar de “sistema do caos”, devido ao seu crescimento incontido que acolhe 

todas as opacidades de sentido. Assim esse universal desprovido de significado central, como um sistema 

de desordem, Pierre Levy a nomeia de “universal sem totalidade”, e constitui a essência paradoxal da 

cibercultura (LEVY, 2000, p-111). 

Para diferenciar esse universal fundado pela escrita, salientamos que tudo aquilo que se manteve 

imutável, é o sentido. O significado da mensagem deve ser idêntico em toda a parte hoje e no passado. 

Este universal é intrínseco de uma visada de fechamento semântico. Assim há um embate entre uma 

força de totalização contra uma pluralidade aberta dos contextos atravessados pelas mensagens, contra 

a diversidade de comunidades que as fazem circularem.  

Neste sentido ciberespaço se apropriou de vários limites de nossa vida ao ponto de Castells 

afirmar que a “A internet é o tecido de nossas vidas”, equiparando que o advento da tecnologia da 

informação para nós é como a eletricidade na Era Industrial, e que em nossa época a internet poderia ser 

comparada a uma rede elétrica e também ao motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir 

com força, toda sua informação aos mais variados domínios da razão humana (CASTELLS, 2003, p 7). 

Com a oferta de informação e espaços para discussão, a Internet passa a ser um meio de serviços 

de informações e conhecimento, tornando-se cada vez mais distintos dos meios “tradicionais”, pois 

possui sua própria plataforma e métodos para a produção do conhecimento. Mais a diante observaremos 

como se dão essas especificidades, utilizando os próprios materiais de cunho virtual, que em sua maioria, 
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são textos que variam dos mais distintos discursos, que ao desempenhar diversas funções, assumem 

diferentes modalidades e utilizam diversas linguagens e estilos. 

Quando se fala da interconexão, a alta capacidade apropriada por redes sociais de todos os tipos 

levou à formação de comunidades on-line que reinventaram a sociedade, e com esse processo houve 

uma expansão astronômica de sua interconexão de computadores e em seu alcance de uso. 

Com essas “novas” tecnologias de incorporações de textos, tornou-se possível uma maior difusão 

do conhecimento produzido no seio da comunidade acadêmica, para um público de massas de fora da 

universidade. Isso se dá pela praticidade da divulgação dos conteúdos, sendo assim, é possível constar 

um aumento significativo do acesso aos trabalhos de pesquisa que foram e que vão sendo produzidas 

pela academia, ou seja, após o advento da internet, é possível constar uma inter-relação entre 

conhecimento cientifico e popular mais significativo. 

Apesar disso, observamos que a internet possui um perfil diferente e que isso se dá pelo fato de 

que ela se relaciona com uma “experiência digital” que lhe é própria e isso infere diretamente no 

conhecimento produzido, isso fica evidente pela diferença do suporte, da linguagem e das características 

da produção do conhecimento, que se distancia dos parâmetros da cultura livresca. Partindo desse ponto, 

é preciso olhar com mais cautela, pelo fato de que muitos historiadores desqualificam esse conhecimento 

por não ter um teor cientifico teórico.  

Constatamos também, que essa produção intelectual impõe seu próprio método, que muitas vezes 

exige um modelo empirista, e que busca respaldo em fontes e etc. O que se faz de forma interessante, 

pois esse respaldo muitas vezes é de caráter deturpado ou desfigurado de acordo com os interesses do 

autor. Ou seja, por um lado o conhecimento que se possa produzir na internet é autônomo, mas por outro 

ela procura se legitimar de acordo com os métodos exigidos pela academia e pela cultura livresca. 

Ureña ao analisar o conhecimento em forma de conteúdo na internet nos adiciona importantes 

contribuições: 

 

Assim mesmo, com demasiada freqüência os editores das páginas não são 

organizações, nem instituições de referência, se não pessoas com extraordinária 
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vontade, mas com uma formação na matéria muito desigual. Por enésima vez, 

nos vemos desbordados pela desinformação, agora pela falta de qualidade dos 

conteúdos, excessivamente primários, e por geral, reiterativos. A esta 

característica adicionaremos outra nova, muitas destas paginas estão hospedada 

em servidores generalistas, com direções atípicas, que em bastantes ocasiões 

terminam por desaparecer ou, em melhor dos casos, por congelar seus conteúdos. 

Seria muito sensível estabelecer uma correspondência entre web pessoal e 

escassa qualidade. (UNREÑA, 2006).  

 

  

 Assim, atentamos aqui que o que Ureña aponta é que há uma desinformação, pela baixa qualidade 

dos conteúdos, no sentido da ocorrência de um baixo valor científico. Mas observamos isso como uma 

qualidade das fontes e das informações, pois ao tratar sobre a temática da história medieval, esses 

conteúdos se tornam um importante indicativo para percebermos como a nossa contemporaneidade 

observa, analisa, julga, atribui significado e representa os mais variados temas. Desta forma, a internet 

incorpora um papel importante na circulação social do saber histórico. 

 Neste sentido nos parece digno a analise no âmbito do hipertexto, que é uma das inovações 

propiciadas pela internet, que habilidade consiste em associar qualquer lugar de um documento 

arquivado em um computador com qualquer outro lugar no mesmo documento, ou em qualquer outro 

documento (local ou remoto), que permite rápido acesso aos mesmos através de links navegacionais 

não-sequenciais. Essa característica possui uma estrutura complexa, potencialmente não seqüencial, 

onde diferentes caminhos podem ser percorridos para acessar a informação ou fragmentos delas. Assim 

nos domínios do hipertexto que forma-se a linguagem da internet. Pode-se dizer assim que o esse objeto 

configura e propicia uma fragmentalidade desse conhecimento. 

Com base nisso podemos definir características da linguagem que é própria da internet, como um 

caráter descentrado; com uma alta velocidade do acesso ao conhecimento; como fragmentada; com alto 

grau de contemporaneidade, pois se observa que esses agentes de construção de conhecimento da 
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internet não fazem, ou melhor, não se preocupam em realizar um esforço de se abster de concepções do 

presente para inferir um olhar para o passado, no que difere do método do historiador, ou seja, isso se 

dá devido a uma “liberdade” intelectual, uma autonomia, um método próprio e independente, adquirindo 

um valor intelectual absoluto ao defender uma concepção de acordo com sua contemporaneidade. Assim 

todas essas características se desdobram através da plataforma do hipertexto. 

Passando por essa “lógica própria” de produção de conhecimento e dessa linguagem 

característica da internet, Rolland faz um contraste entre essa relação da internet com a cultura livresca, 

afirmando: 

 

A internet apresenta um discurso muito indiferenciado e cujo nível de 

credibilidade cientifica é, muitas vezes, desconhecido. Assim, a extraordinária 

transparência da “tela” mascara, com freqüência, a opacidade de suas origens e 

o anonimato de seus criadores ou autores. Pois o escrito “virtual”, raramente 

assinado, oferece, amiúde, para os consumidores, sem que o internauta o saiba, 

uma história sem historiador. Ao contrario da produção da impressa, para qual 

se dispões de instrumentos de discriminação [...], para a “rede” não existem hoje 

senão muito poucos meios para avaliar a qualidade que nela se oferece 

(ROLLAND, 2004). 

 

Quando falarmos de virtualização, não entenderemos mais como uma maneira de ser, mas como 

um processo dinâmico. Ou seja, a virtualização como um movimento inverso da atualização299, 

consistindo assim, em uma passagem do atual para o virtual, em uma “elevação à potência” da entidade 

considerada. A virtualização não vem a ser uma desrealização, num sentido em que transforma a 

realidade em um conjunto de possíveis, mas uma mutação de identidade, um deslocamento do centro de 

                                                           
299 Podemos entender como atualização como sendo a criação, invenção de uma forma a partir de uma configuração dinâmica 

de forças e de finalidades. Acontece assim algo mais que a dotação da realidade a um possível ou que uma escolha entre um 

conjunto predeterminado. Desta maneira o real assemelha-se ao possível; em troca, o atual em nada se assemelha ao virtual 

(LÉVY, 1999, p. 17-15). 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 229 de 378 

 

gravidade ontológico do objeto considerado. Contudo podemos dizer que a virtualização é um dos 

principais vetores da criação de realidade, na medida em que ela vai de uma solução (atualização) ao 

uma problemática mais geral (LÉVY, 1999). 

Desde o princípio da escrita, ela já é um objeto virtual, abstrato e independente de um suporte 

específico por excelência. Essa entidade virtual atualiza-se em múltiplas versões, traduções, edições, 

exemplares e cópias. Desta maneira, quando o leitor toma contato com a escrita, leva-se a diante essa 

cascata de atualizações. Atualizações esta que diz respeito especificamente a leitura, e não da realização, 

que seria uma seleção entre possibilidades preestabelecidas. 

Com o advento da escrita, consta-se uma aceleração do processo de artificialização, de 

exteriorização e de virtualização da memória que certamente começou com a hominização (LÉVY, op. 

Cit.).  

Pode-se afirmar que um ato de leitura é efetivamente uma atualização das significações de um texto, 

atualização e não realização, já que a interpretação comporta atualização e não realização, já que a 

interpretação comporta uma parte não eliminável de criação. 

Neste sentido, um texto linear clássico, mesmo digitalizado, não será lido como um verdadeiro 

hipertexto, nem como uma base de dados, nem como um sistema que engendra automaticamente textos 

em função das interações com as quais o leitor o alimenta. O leitor estabelece uma relação bem mais 

intensa com um programa de leitura e de navegação do que com uma tela.  

O suporte digital permite novos tipos de leituras e de escritas coletivas. Um continuum variado 

se estende assim entre a leitura individual de um texto preciso e a navegação em vastas redes digitais no 

interior das quais um grande número de pessoas anota, aumenta, conecta os textos uns aos outros por 

meio de ligações hipertextuais. 

Assim um pensamento se atualiza num texto e um numa leitura ou interpretação. Ao remontar 

essa encosta de atualização, a passagem ao hipertexto é uma virtualização. Não para retornar ao 

pensamento do autor, mas para fazer do texto atual uma das figuras passíveis de um campo textual 

disponível, móvel e reconfigurável à vontade, e para conectá-lo e fazer-lo entrar em composição com 

outros corpus hipertextuais e diversos instrumentos de auxílio à interpretação. Com isso, a 
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hipertextualização permite a multiplicação das ocasiões de produção dos sentidos e também enriquecer 

consideravelmente a leitura. Se ler consiste basicamente em selecionar, esquematizar, em construir uma 

rede de remissões internas ao texto, em associar a outros dados, em integrar as palavras e as imagens a 

uma memória pessoal em reconstrução permanente, então os dispositivos hipertextuais constituem de 

fato uma espécie de objetivação, de exteriorização, de virtualização dos processos de leitura. (LÉVY, 

Op.Cit. p. 41-46). Com isso o conflito entre os dois sistemas mostra bem os problemas levantados pela 

apresentação da história do conhecimento como uma história do progresso. Ela pode refletir uma 

mudança na visão de mundo, uma mudança na maneira de ler. 

 Neste momento, pode ser interessante distinguir duas concepções de textos, a 

“individualista” e a “coletivista”. Na primeira concepção, o texto é visto como propriedade de um 

indivíduo porque foi obra de um cérebro individual. Neste sentido, sobressai uma cultura fortemente 

individualista. No segundo caso, o texto é visto como propriedade comum porque cada produto novo ou 

inédito deriva de um arcabouço tradicional comum (BURKE, 2004, p. 139).  

  Com isso, a tendência a atitudes cada vez mais individualistas tendem a estimular a possibilidade 

da impressão, no caso da internet, tende a maximizar a atuação e apropriação do conhecimento, pois a 

princípio, ele não está acabado devido a possibilidade de alteração, algo que não se pode pensar quando 

se fala de mídia impressa. 

Ao aprofundarmos nos discursos disponíveis na internet a respeito da “inquisição” medieval, 

observamos que há uma grande liberdade e autonomia por parte desses agentes sociais que em grande 

medida se apropria de elementos comuns da escrita do historiador, (ou para ser mais amplo, da escrita 

acadêmica no que se refere a conceitos, métodos e sentido) ao mesmo tempo em que desapropria, reduz 

e, muitas vezes, descartam a escrita da história produzida por historiadores, nesses espaços de debates, 

de acordo com a utilidade desse conhecimento. Porque mesmo falando sobre o passado, predomina a 

relação de “contemporaneidade” com o que descreve, pelo fato de que esses agentes acabam 

incorporando para si o aspecto de “conhecedor da verdade” no sentido de que esses autores possuem o 

conhecimento válido do passado, cujo valor intelectual é inquestionável e absoluto. Assim essa 
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contemporaneidade de discutições insere uma característica ambivalente ao conhecimento produzido 

nas universidades, como podemos observar nesse trecho presente em um site: 

 

Como os livros de história foram em grande parte reescritos, de forma a amenizar 

os fatos reais, poucas pessoas conhecem os detalhes específicos de uma 

campanha nefanda que em 1200 anos torturou e matou dezenas de milhões de 

pessoas. Depois de compreender os horrores da Inquisição, você nunca mais verá 

o catolicismo romano da mesma forma novamente300. 

 

É possível observar nesse exemplo e nos demais, um distanciamento em relação aos demais 

parâmetros de validação do conhecimento acadêmico, pelo fato de que esses discursos adquirem certa 

auto-suficiência de validação do conhecimento no âmbito de sua relação de contemporaneidade, pois 

esses autores se baseiam numa virtualidade de informação que conduz facilmente a uma falta de 

distanciamento, ou seja, em função de uma relação cada vez mais distante com fontes diversificadas e a 

informação que se apresenta nas telas do usuário, é utilizada e julgada como um a priori por estudantes 

e pesquisadores, com pouca analise crítica, no que difere com os documentos impressos.  

Assim podemos observar um caráter mais enfático ao tratar a “inquisição” como um problema 

de ordem moral da Igreja católica apostólica romana. Como nos mostra o exemplo: 

 

Apresentamos aqui uma extensa exposição sobre a verdadeira face da prática 

católica romana de adoração ocultista sob a máscara de cristianismo. No fim 

deste artigo, você verá como é possível que os escândalos sexuais atuais de 

padres pedófilos puderam ocorrer e ser ocultados pela hierarquia eclesiástica. 

Você verá quão duro de coração um sacerdote tinha de ser para ameaçar suas 

paroquianas com a Inquisição se elas se recusassem a fazer sexo com ele; 

                                                           
300 http://www.espada.eti.br/n1676.asp data 27/11/2010. 
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verdadeiramente, tal sacerdote tinha uma "consciência cauterizada por um ferro 

quente", e representava a maioria dos sacerdotes católicos. 

Esta é a face de Roma301. 

 

Nesse trecho é fácil observar uma contradição que diz respeito a tratar da “inquisição” como uma 

instituição, concepção essa que está presente em uma gama social predominante na atualidade, apesar 

da existência de uma historiografia que se preocupa em desconstruir tal idéia. Observamos em todos os 

discursos que essa concepção está bem cristalizada. 

 Neste sentido podemos observar que há uma caracterização que atribui aspectos patológicos a 

esse período, predominante na maioria dos sites, que chegam a afirmar que “a Inquisição foi uma das 

etapas mais sombrias da humanidade e da igreja. Em nome de Jesus muitas pessoas foram perseguidas, 

torturadas e mortas302”. Com essa caracterização de uma conduta moral depreciativa da igreja católica 

encontramos algumas definições que se mostram interessantes como esta: 

 

A "santa" inquisição, essa instituição malévola que  covardemente e 

impunemente cometeu tantos crimes, destruindo lares, aniquilando famílias 

inteiras e levando o terror e o medo a toda parte. Ainda hoje encontramos mentes 

deturpadas, anuviadas pelas paixões - que cegam o entendimento - que ousam 

defendê-la dizendo que foi uma instituição303.  

 

  A aparente contradição que comete o autor ao afirmar, a princípio, que a inquisição é uma 

instituição e que ao final ele afirma que existem pessoas “que cegam do entendimento, ousam defende-

la dizendo que foi uma instituição”. Nesse sentido, fica enfático quando o autor deste fragmento fala de 

“quem” ousa defendê-la, o autor se dirige à própria figura do historiador, que perde seus escrúpulos de 

                                                           
301 Idem. 
302 http://www.santovivo.net/gpage105.html data 29/11/2010. 
303 http://silphos.vilabol.uol.com.br/inquisicao/index.htm data 27/11/2010. Houve uma alteração no texto pelo fato do 

original apresentar problemas de coerência. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/
http://www.santovivo.net/gpage105.html
http://silphos.vilabol.uol.com.br/inquisicao/index.htm%20data%2027/11/2010


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 233 de 378 

 

moral e dignidade ao minimizar a verdadeira historia dessa carnificina que foi a inquisição, isso de 

acordo com a visão do autor citado.  Neste sentido fica clara a relação ambígua que, no caso o historiador 

só é aceito quando favorece a “contemporaneidade” e é recusado quando nega ou não sustenta a mesma. 

Ou seja, neste trecho o autor, nega e descarta o papel do historiador, que acaba sendo definido como um 

cego. 

 Quanto aos métodos de tortura observamos um eminente conteúdo de iconográficos dos mais 

variados estilos, que são demarcados como sendo instrumentos de suplício. Muitos desses instrumentos 

certamente pertenciam a algumas masmorras de algum castelo ou algo parecido, mas são utilizados como 

sendo dessa “malévola instituição”. 

 Entre essas imagens está a guilhotina, um instrumento inventado no século XIII, mas foi 

apropriado como um discurso de aversão e persuasão referente ao método de execução da “inquisição” 

durante o século XI e XII. Vários instrumentos também foram apoderados como sendo desse patamar 

inquisitorial, instrumentos muitas vezes utilizados para causar mutilação e traumas irreversíveis e até a 

morte, entre eles estão: a mesa de evisceração, esmaga cabeça, garrote e etc. Algo que as fontes não dão 

respaldo, pois nessas fontes o que se consta é que se o acusado for julgado herege, em casos mais 

extremos deve ser entregue ao braço secular, que se encarregara das sentenças cabíveis para a acusação. 

 Outra figura importante para se pensar a autonomia e “contemporaneidade” desses espaços de 

debate e produção do conhecimento ao falar de “inquisição”, também recebe conotações negativas, o 

inquisidor é quase sempre visto como uma figura sombria, inescrupulosa, sem misericórdia daqueles 

que caíam em suas mãos e que não media esforços para arrancar de suas vitimas uma confissão. Apesar 

de que é possível encontrar exageros e abusos, existem vários exemplos de inquisidores 

significativamente escrupulosos, partindo da lógica que mesmo para a atualidade, com um olhar 

moderno, pensar um inquisidor inescrupuloso seria de um tanto fora do contexto da época, pois por mais 

cruel que pareça para tal perspectiva, era escrupulosamente legal, ou seja, eles viam a legalidade 

naqueles tempos onde o uso da violência era legitimado para a própria manutenção da ordem. Muitas 

vezes essa figura é vista como infame (BARGENT; LEIGH, 2001). 
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 Outro debate que se mostra enfadonho e interessante, ao mesmo tempo se apresenta com o titulo 

“Maldita Inquisição”, situado num Blog304 onde a proposta é debater assuntos diversos sobre o 

Cristianismo, se expressa de forma muito equivocada e preconceituosa, mostrando que boa parte dos 

usuários compartilha da mesma visão pelo fato de se constar um numero elevado de adeptos desse 

mesmo blog. Em tal perspectiva opina o blog: 

 

Ao contrário do que se viu no “Jornal Hoje” na Globo, o número de vitimas da 

Inquisição ultrapassa os 10 milhões, contando todos os mortos, torturados e 

exilados, numa época em que os países europeus dominados pela mão de ferro 

da Igreja Católica, mergulhados numa fé cega e superstições levavam as 

acusações de Heresia e Bruxaria a um estado de” Loucura Coletiva”, veja-se os 

exemplos como o processo do julgamento de Salém. As mortes, ao contrário do 

que a maioria imagina não eram feitas apenas na fogueira, claro que essa era a 

mais usada, mas havia outras formas como o Enforcamento e o Esquartejamento 

onde quatro cavalos eram amarrados a cada membro do corpo do acusado e 

depois cada um corria para um lado desmembrando o pobre infeliz na hora, 

vivo305. 

  

 Este exemplo é o que podemos chamar de clássico em relação a enxergar esse período como uma 

chaga na humanidade, expressando assim uma negatividade endêmica sobre a Idade Média. Algo 

parecido com o Iluminismo na época de tentativa de sua diferenciação com o período anterior e de 

construção de sua própria identidade. 

 Por outro lado consta também um discurso que se orienta em sentido de enxergar esse tema num 

sentido mais positivo, essa perspectiva é bem constante em blogs de debate católico, onde estão em 

                                                           
304 A definição de Blog implica em uma página da Web, cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos de 

tamanho variável, chamados artigos, ou “posts”. Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, costumam 

abordar a temática do blog e podem ser escritos por um numero variável de pessoas, de acordo com a política do blog. 
305 http://anti-cristianismo.blogspot.com/2008/02/maldita-inquisio.html data 29/10/2010. 
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debates protestantes e católicos. Ou seja, nesse embate com a igreja católica de Roma, o protestantismo 

está à defesa de uma igreja repressora no medievo, e o catolicismo defende muito mais a igreja como 

uma prática social. Vemos isso claramente nessa discussão onde a contemporaneidade do autor se aflora: 

 

Em comparação com a crueldade e as mutilações que eram normais nos tribunais 

seculares, a Inquisição se mostra sob uma luz relativamente favorável; este fato, 

em conjunção com o usual bom nível da condição de seus cárceres, nos faz 

considerar que o tribunal teve pouco interesse pela crueldade e que tratou de 

temperar a justiça com a misericórdia. O número proporcionalmente pequeno de 

execuções constitui um argumento eficaz contra a lenda negra de um tribunal 

sedento de sangue306. 

 

Por outro lado o protestantismo defende uma visão negativa desse tema, assim utilizando de 

forma a assimilar um discurso mais empírico, no que reforça sua própria contemporaneidade, assim 

afirma em resposta a citação anterior: 

 

A inquisição existiu, isso é fato. E é isso é o que importa. Essa discussão 

se parece muito com a do Holocausto, como a recente polêmica envolvendo o 

bispo Dom Williamson. Afirmar que “apenas” 300 mil judeus foram 

assassinados não torna o nazismo menos brutal. O mesmo caso da inquisição. 

As provas históricas, tanto desta quanto do Holocausto são irrefutáveis. Perder-

se em controvérsias sobre cifras é desviar-se do foco principal: pessoas foram 

mortas e torturadas por pensar diferente – e aí não interessa quantas foram, pois 

mesmo se fosse uma única pessoa assassinada já seria inaceitável e selvagem – 

ainda mais quando executadas por aqueles que se diziam seguidores de Cristo. 

Números se tornam abstratos em grande quantidade. Mas toda a barbárie e 

                                                           
306 http://www.jornadacrista.org/?p=1215 data 29/11/2010. 
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injustiça do mundo se concentraria numa única pessoa torturada e executada por 

ser ou pensar diferente de supostas verdades estabelecidas. 

 

 Esse discurso ao utilizar conceitos e palavras dos mais variados jargões acadêmico, como “isso 

é fato”, “as provas históricas”, “são irrefutáveis”, busca dar uma legitimidade e profundidade empírica 

no seu discurso, mas ao justificar seu ponto de vista, buscando no Holocausto uma analogia com o que 

se desenvolveu na Idade Média e inicio da Moderna, em relação às instituições eclesiásticas, reforça o 

quanto o caráter de uma contemporaneidade esta irrigada, ditando assim seu olhar comparativo com o 

passado. Outro site mostra enfaticamente a visão de um dito “filósofo” e (observe como o autor se 

denomina, utilizando credenciais acadêmicas!) ateu sobre este mesmo tema, que ao deparar-se com o 

assunto escreveu um post afirmando: 

 

Constatei como o gênero humano pouco evoluiu filosoficamente, em milênios 

de existência. Não creio que este seja o forum adequado para discussão de temas 

polêmicos, tais como a existência da divindade, coisa em que eu, pessoalmente, 

não acredito. Por outro lado, o site contém uma interessante resenha de tópicos 

que, por séculos, são a causa da intolerância do homem para com seu semelhante. 

Como pode um site dito religioso fazer apologia da pena de morte, da inquisição, 

da inferioridade das mulheres, da infalibilidade papal (como se Galileu não 

houvesse existido) e outros temas de igual jaez, que já deveriam ter sido banidos 

ou superados em uma sociedade sadia e evoluída. Causa-me espanto, também, 

que um professor de história "esqueça-se" de mencionar os milhões de mortos 

das cruzadas e da inquisição. A igreja católica, mais do que outras instituições, 

tem as mãos profundamente manchadas com o sangue de inocentes, cujo único 

crime foi discordar da posição oficial. A igreja católica adora mencionar seus 

mártires, mas, propositalmente, esquece-se de mencionar suas vítimas.  
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PS.: Não acredito que vocês tenham coragem de publicar este mail. A covardia 

moral sempre foi uma característica da igreja307. 

 

Através dessa perspectiva é possível perceber que há semelhança num sentido de 

contemporaneidade entre o discurso protestante a respeito de “inquisição” e outras analogias que 

costumam ser evocadas para tal persuasão, mas neste fragmento podemos observar esse caráter 

ambivalente do conhecimento produzido no seio das universidades, pois no começo ele é enfático ao 

utilizar conceitos do próprio jargão acadêmico e ao finalizar ele deprecia a imagem do professor de 

historia dizendo: “causa-me espanto, também, que um professor de história ‘esqueça-se’ de mencionar 

os milhões de mortos das cruzadas e da inquisição”. 

Contudo podemos afirmar a título de considerações finais que na internet, temos os mais variados 

pontos de vistas, que ultrapassam os mais variados sentidos, porém são unidas pela mesma lógica, a 

contemporaneidade. Pois a internet possui um perfil diferente e que isso se dá pelo fato de que ela se 

relaciona com uma “experiência digital”. Ao aprofundarmos nos discursos disponíveis na internet a 

respeito da “inquisição” medieval, observamos que há uma grande liberdade e autonomia por parte 

desses agentes sociais que em grande medida se apropria de elementos comuns da escrita do historiador, 

ao mesmo tempo em que desapropria, reduz e, muitas vezes, descartam a escrita da história produzida 

por historiadores, nesses espaços de debate, de acordo com a utilidade desse conhecimento. Porque 

mesmo afirmando sobre o passado, predomina a relação de “contemporaneidade” com o que descreve. 

Assim essa contemporaneidade de discutições insere uma característica ambivalente ao conhecimento 

produzido nas universidades, adicionando um caráter absoluto ao valor intelectual que se mostra nos 

discursos onde a contemporaneidade aparece inquestionável. Isso se sustenta com base no que podemos 

definir características da linguagem que é própria da internet, como um caráter descentrado e com uma 

alta velocidade do acesso ao conhecimento, com uma fragmentalidade e com um grau de 

contemporaneidade em uma “liberdade” intelectual. Apesar disso, observamos que a internet possui um 

                                                           
307http://www.montfort.org.br/index.php?secao=cartas&subsecao=polemicas&artigo=20040805142455&l ang=bra  data 

30/11/2010. 
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perfil diferente e que isso se dá pelo fato de que ela se relaciona com uma “experiência digital” que lhe 

é própria e isso infere diretamente no conhecimento produzido, isso fica evidente pela diferença do 

suporte, da linguagem e das características da produção do conhecimento, que se distancia dos 

parâmetros da cultura livresca.  

Mas é preciso que haja uma chamada de atenção, por parte dos historiadores a esse fenômeno 

recorrente a contemporaneidade do discurso da internet, pois essa relação de construção do 

conhecimento acadêmico e construção do conhecimento com base na plataforma da internet se 

desenvolvem muitas vezes conflituosa e muitas vezes oposta, onde uma tende a se impor a outra numa 

espécie de “tensão”. Onde constata-se uma desvalorização da produção do conhecimento no seio das 

universidades, pelo fato de que os historiadores e demais agentes acadêmicos tende a ignorar esse 

conhecimento, atribuindo valor inferior a cultura livresca, neste sentido acabam por ignorar esse 

fenômeno que vem ganhando proporções e espaços cada vez maior no seio da sociedade. Cabe aos 

historiadores enxergar essa nova plataforma de produção do conhecimento e repensar o seu oficio e 

analisar que papel os historiadores estão exercendo na sociedade.  
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A ESPERANÇA E O DESESPERO NA SUMA TEOLÓGICA DE TOMÁS DE AQUINO: 

EDUCAÇÃO E AFETIVIDADE NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MEDIEVAL 

 

Rafael Henrique Santin308 

Terezinha Oliveira309 

 

Considerações iniciais 

 

 Esta comunicação tem o propósito de debater as relações entre as paixões da esperança e do 

desespero com a educação na Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ressaltamos que trataremos da 

paixão da alma que o teólogo denominou de esperança, e não da virtude teologal de mesmo nome. 

Acreditamos que as reflexões feitas pelo autor podem nos ajudar a pensar sobre aspectos relevantes da 

formação humana. 

 A Suma Teológica, uma das principais obras de Tomás de Aquino, foi escrita para a instrução 

dos alunos da Faculdade de Teologia, na qual ele lecionava. Trata-se, portanto, de um texto didático, 

cujo mérito é o de reunir e analisar todos os principais assuntos da área da Teologia, tudo o que o aluno 

precisa estudar para ser um teólogo. 

Não podemos, evidentemente, comparar a Suma Teológica com um livro didático tal como nós, 

homens do século XXI, o concebemos. Atualmente, um livro didático é retratado como um material que 

visa auxiliar o professor nas atividades em sala de aula. Muitas vezes, é o único livro que professores e 

alunos leem durante o ano, substituindo outros textos literários, científicos e filosóficos, que são 

importantes para a formação de docentes e discentes – não somente na Educação Básica, mas também 

no ensino superior, ainda que em menor grau. Mesmo que sua qualidade seja discutível, o livro didático 

                                                           
308 Mestre. Professor no Centro Universitário Cesumar (Unicesumar) e doutorando do Programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM). E-mail: rafael.h.santin@gmail.com. 
309 Pós-doutora. Professora do Departamento de Fundamentos da Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 
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na escola contemporânea visa suprir as necessidades mínimas de aprendizagem, sem os quais muitos 

estudantes não leriam um livro sequer. 

Diferentemente, o autor da Suma não parece ter a pretensão de ser o único a ser lido por seus 

estudantes. No Prólogo, Tomás de Aquino explica sua intenção ao escrever essa obra: 

 

Observamos que os noviços nesta doutrina encontram grandes dificuldades nos escritos de outros 

autores, seja pelo acúmulo de questões, artigos e argumentos inúteis; seja porque aquilo que lhe 

é necessário saber não é exposto segundo a ordem da própria disciplina, mas segundo o que vai 

sendo pedido pela explicação dos livros ou pelas disputas ocasionais; seja ainda pela repetição 

frequente dos mesmos temas, o que gera no espírito dos ouvintes cansaço e confusão. 

No empenho de evitar esses e outros inconvenientes, tentaremos, confiando no auxílio divino, 

apresentar a doutrina sagrada sucinta e claramente, conforme a matéria o permitir. (TOMÁS DE 

AQUINO, ST, I, Prol.). 

 

 Podemos perceber que o autor esclarece que seu objetivo é auxiliar os estudantes a estudar, 

dando-lhes as diretrizes para se aprimorarem nos problemas relevantes da matéria. No prólogo, Tomás 

de Aquino explicita que sua intenção é dar certas explicações aos discentes, de modo que eles possam, 

gradativamente, se tornar mais autônomos nos estudos. A ideia é, então, fazer com que os alunos leiam 

mais, leiam outros autores de maneira mais eficaz e acompanhem os debates com mais atenção. 

 Além disso, a Suma é escrita segundo o método que a Universidade medieval desenvolveu no 

século XIII. Sua leitura permite perceber que as Questões se apresentam em forma de debate: refletem, 

na verdade, o modo como alunos e professores procediam nas aulas naquela época: 

 

A Suma Teológica de Tomás de Aquino é o protótipo do questionamento do saber na unidade de 

trabalho do ‘artigo’ (articulus), que, em sua própria estrutura, retoma a forma da questão 

disputada (M.-D. Chenu). Entretanto, o pensamento que se desenrola na Suma debate-se consigo 

mesmo: a objeção não é a simples oposição retórica de uma antítese a uma tese, é a mola de um 
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dinamismo da interrogação, exprimindo um esforço do pensamento sobre si mesmo. O sed contra 

não tem menos força que os argumentos inicialmente evocados em favor da tese defendida. 

Também o respondeo (discendum), que vem “determinar” a questão, toma em geral a forma de 

uma distinção que permite achar na posição adversária a parte de verdade que a fundamenta. O 

artigo é pois o contrário exato de uma “tese” (thesis), é e permanece sendo uma quaestio que, ao 

mesmo tempo em que fornece uma resposta, propõe algo que possa medir o seu alcance. 

(LIBERA, 1990, p. 30). 

 

 De acordo com as análises de Libera apresentadas acima, além dos conteúdos, o método utilizado 

por Tomás de Aquino na elaboração da Suma formava o aluno para acompanhar as aulas, uma vez que 

o ambientava na disputa, prática essencial dos universitários medievais. 

Acreditamos que seja importante considerar, também, o contexto social e político no qual Tomás 

de Aquino escreveu e ensinou. O período que compreende os séculos XI, XII, XIII e XIV, segundo 

Guizot (2005), foi marcado por uma série de mudanças decorrentes, principalmente, da consolidação do 

sistema feudal e dos renascimentos urbano e comercial. Estas transformações desenvolveram-se 

acompanhadas de outras, que colocavam em pauta novos interesses e valores. 

O historiador do século XIX analisa estas transformações e destaca o papel do comércio e das 

corporações de ofício, dos burgueses e dos mercadores que principiavam a expandir sua influência na 

cristandade, o que provocou o crescimento dos aglomerados urbanos: 

 

No momento em que a feudalidade já estava bem estabelecida, quando cada homem tomou seu 

lugar, fixando-se na terra, quando a vida errante cessou, ao final de um certo tempo, as cidades 

recomeçaram a adquirir alguma importância, desenvolvendo-se nelas, novamente, alguma 

atividade. Como vocês sabem, dá-se com a atividade humana algo semelhante ao que ocorre com 

a fecundidade da terra: cessada a desordem, tudo volta a germinar e a florir. Basta o menor clarão 

de ordem e paz e o homem retoma a esperança, e com a esperança o trabalho. É isso que ocorreu 

nas cidades; desde que o regime feudal se assentara um pouco, surgiram, entre os possuidores de 
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feudos, novas necessidades, um certo gosto pelo progresso, pelo melhoramento. Para satisfazê-

las, um pouco de comércio e de indústria reapareceu nas cidades localizadas nos domínios desses 

senhores; a riqueza, a população, nelas reaparecem. (GUIZOT, 2005, p. 34-35). 

 

Guizot considera que as cidades e o comércio renasceram em função dos novos interesses dos 

homens daquela época. Com efeito, este refinamento dos costumes averiguado por este autor 

impulsionou o crescimento das cidades, de modo que no século XIII elas figuravam como espaços 

essenciais para o amadurecimento da civilização. 

Além das feiras e da venda de produtos, desenvolveram-se, neste período, as corporações de 

ofício, fato importante quando se trata do renascimento comercial e urbano. Guizot (2005) afirma que 

as corporações de ofício da Idade Média remontam a antiguidade romana, quando artesãos livres 

começaram a se organizar e trabalhar em proveito próprio, não mais como servos ou escravos. 

Acreditamos que Guizot (2005) refere-se à natureza das corporações de ofício que tiveram, durante o 

renascimento do comércio no Ocidente medieval, um papel essencial. 

Nesse sentido, os artesãos medievais organizavam-se, a exemplo dos artesãos livres da 

antiguidade romana, procurando trabalhar com mais tranquilidade e para si mesmos. Consideramos que 

esta análise sobre as corporações de ofício na Idade Média é fundamental para entendermos as reflexões 

tomasianas sobre a formação de mestres, visto que Tomás de Aquino fez parte de uma das principais 

corporações de ofício do século XIII, a Universidade. 

A Universidade surgiu para defender os interesses e o trabalho dos intelectuais que, naquela 

época, precisavam se organizar de maneira diferente para lidar com as mudanças que estavam ocorrendo. 

Le Goff (2006) destaca a importância desta nova instituição, principalmente o papel exercido pela 

Universidade de Paris na constituição da cristandade e no processo de consolidação do pensamento 

Escolástico. Com efeito, Paris era a cidade em que os estudos filosóficos e teológicos desenvolviam-se 

mais e para onde afluíam estudantes de várias partes da Europa para estudar com grandes mestres, como 

Tomás de Aquino e Boaventura de Bagnoregio. Para se ter uma ideia, de acordo com Verger (2006), na 
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Universidade de Paris, haviam quatro nações, destinadas a abrigar mestres e estudantes conforme sua 

‘proveniência geográfica’: França, Picardia, Normandia, Inglaterra. 

Nesse contexto, surgem também as Ordens Mendicantes310, que irão se constituir como 

personagens centrais no desenvolvimento urbano e da Universidade. De acordo com Chenu (1967), os 

Mendicantes, principalmente os frades das Ordens Dominicana e Franciscana, expandiram muito 

rapidamente suas redes de conventos e sua influência, visto que representavam os novos interesses e 

valores que estavam de firmando na sociedade do Ocidente medieval. Enquanto as instituições 

monásticas mais tradicionais se alimentavam de uma ‘espiritualidade aristocrática’, as novas ordens se 

aproximavam da ‘plebe’ citadina que, de acordo com Chenu (1967), já tinham percebido sua importância 

na sociedade medieval. Os primeiros, demasiadamente apegados aos costumes feudais e seguros de sua 

supremacia, se interessavam pouco pelas mudanças que estavam acontecendo com os artesãos e os 

camponeses nas cidades: “[...] não se advertem de que um homem novo está prestes a nascer” (CHENU, 

1967, p. 14) e tentam por seu expediente manterem a antiga ordem que lhes era bastante conveniente. 

Le Goff (2008) é outro estudioso que analisou o nascimento e o desenvolvimento das Ordens 

Mendicantes. Ele destaca algumas peculiaridades importantes desses religiosos: “Os mendicantes não 

são monges, mas frades [quer dizer, irmãos, do lat. fratre] que vivem entre os homens e não na solidão” 

(LE GOFF, 2008, p. 175). Essa é, de acordo com o autor, uma diferença significativa entre os 

Mendicantes e as ordens mais tradicionais: eles se estabeleceram nas cidades311, junto às pessoas e não 

longe delas. Nesse sentido, os frades exerceriam a função de pregar e ensinar os citadinos a se 

relacionarem a partir dos valores cristãos: “A cidade é pagã, é preciso convertê-la” (LE GOFF, 2008, p. 

178). 

As Ordens Mendicantes, na época em que surgiram, não foram amplamente aceitas na 

cristandade medieval. Elas enfrentaram resistências de diversos lados e em várias circunstâncias 

(CHENU, 1967; LE GOFF, 2008). Importantes intelectuais mendicantes, principalmente Dominicanos 

                                                           
310 Tomás de Aquino ingressou na Ordem Dominicana entre 1244 e 1245, enfrentando forte oposição da família, que o 

destinava para um alto cargo num mosteiro beneditino, o de Monte Cassino, onde iniciou seus estudos (CHENU, 1967). 
311 A expansão de Dominicanos e Franciscanos deu-se de maneira diversa, apesar de terem ambas a cidades como foco 

de atuação. Enquanto os Dominicanos procuraram se estabelecer, predominantemente, nas cidades menores, os 

Franciscanos preferiam as cidades menores (LE GOFF, 2008). 
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e Franciscanos, como Tomás de Aquino e Boaventura de Bagnoregio, tiveram que administrar conflitos 

contra os mestres seculares (LE GOFF, 2010). Apesar disso, os Mendicantes foram bastante atuantes na 

Universidade. 

Isso acontece porque os Mendicantes, notadamente os Dominicanos, prezavam pela formação 

intelectual dos frades, principalmente para o combate das heresias e para a difusão da fé católica 

(FORTES, 2013) – debate que é claramente travado na Suma Contra os Gentios (TOMÁS DE AQUINO, 

1990).  De acordo com Fortes (2013), com o apoio do papado, os Pregadores conseguiram ingressar na 

Universidade de Paris, centro acadêmico da cristandade, para proporcionar aos integrantes da Ordem a 

formação filosófica e teológica necessária para os trabalhos que precisavam desempenhar, pautando, 

assim, a identidade da Ordem nos estudos. 

 Acreditamos que o fato de Tomás de Aquino tratar das paixões da esperança e do desespero num 

curso de Teologia é importante. A Ordem a qual pertencia prezava pela formação acadêmica de seus 

membros, principalmente para o combate aos hereges e aos infiéis. A esperança, entendida como algo 

que impulsiona os homens a agir, buscando o que se coloca como possível, e o desespero, interpretado 

como um movimento da pessoa na percepção da impossibilidade de algo, tornam-se, para um 

dominicano e professor da Universidade no século XIII, não somente um problema de ordem teórica, 

mas também um problema de ordem prática, apostólica. 

 

A esperança (consciência da possibilidade), o desespero (consciência da impossibilidade) e a 

formação humana na Suma Teológica de Tomás de Aquino 

 

 Em outra comunicação, apresentada na XII Jornada de Estudos Antigos e Medievais e IV Jornada 

Internacional de Estudos Antigos e Medievais, realizada em Maringá no ano de 2013, debatemos a 

relevância da audácia para a formação humana na obra de Tomás de Aquino312. Na ocasião, constatamos 

que, para o teólogo, a audácia, paixão que leva o homem a agir corajosa e inteligentemente para a 

                                                           
312 O texto completo está publicano dos Anais do evento com o título A paixão da audácia em Tomás de Aquino: educação 

e sensibilidade na História da Educação Medieval (SANTIN; OLIVEIRA, 2013). 
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garantia de um bem, principalmente do bem-comum, está intimamente relacionada à esperança, uma vez 

que esta última leva o homem a considerar, antes de agir, tudo o que pode ser feito para alcançar o que 

se busca. Assim, nos propomos a estudar agora as características da esperança e do desespero na obra 

tomasiana, a fim de compreendermos um pouco melhor essas duas paixões da alma e em que medida 

elas também são importantes para a educação. 

 A esperança e o desespero são abordadas na Questão 40 da primeira seção da segunda parte da 

Suma Teológica. Essa Questão está inserida no tratado acerca das paixões da alma, que contém outras 

27 Questões. Ela está dividida em oito Artigos: no primeiro, o autor questiona se esperança é o mesmo 

que desejo; no segundo, se a esperança está na potência apreensiva ou na apetitiva; no terceiro, se há 

esperança nos animais irracionais; no quarto, se o desespero é contrário à esperança; no quinto, se a 

experiência é causa de esperança; no sexto, se a esperança é abundante nos jovens e nos ébrios; no 

sétimo, se a esperança é causa do amor; e, no oitavo, se a esperança ajuda a ação ou a impede. Para as 

finalidades deste texto, analisaremos a seguir apenas os Artigos 1, 2, 4, 5 e 6, ressaltando a essencialidade 

do processo educativo para o amadurecimento da sensibilidade humana na perspectiva tomasiana. 

 No primeiro Artigo da Questão 40, intitulada A esperança é o mesmo que desejo ou cupidez?, 

Tomás de Aquino apresenta as características da esperança enquanto paixão da alma. Ele afirma que a 

esperança pode ser caracterizada pelo seu objeto e que este deve apresentar quatro condições: deve ser 

um bem313, deve ser algo a ser obtido no futuro, deve ser difícil, porém possível, de alcançar. Assim, 

podemos dizer que temos esperança se esperamos algo que seja bom, que não esteja presente, que seja 

algo difícil e possível de ser buscado. O fato do objeto da esperança ser possível é, de acordo com o 

autor, o que o diferencia do objeto do desespero, visto que os homens se desesperam diante de algo bom, 

futuro, difícil, mas impossível (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 40, a. 1, resp.). Acreditamos que 

nesse primeiro Artigo já é possível perceber que o conhecimento é fundamental para a esperança e o 

                                                           
313 Entendemos que o bem-comum seja, na perspectiva tomasiana, o bem por excelência a ser amado pelo homem, 

considerando que depende disso o desenvolvimento individual e coletivo. Por fim, ressaltamos que, assim como o apreço 

e a esperança para alcançar bens particulares, o bem-comum como princípio da esperança é, também, aprendido e 

ensinado, uma vez que o conhecimento se coloca como necessário para a percepção do bem possível (ST, I-II, q. 40, a. 5, 

rep.). 
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desespero, uma vez que nós precisamos ter clareza em relação à possibilidade do que buscamos, algo 

que fica mais evidente com a análise do segundo Artigo. 

 Nesse sentido, o teólogo dominicano dedica o Artigo de número 2 da Questão 40 a responder 

que a esperança está na potência apetitiva, que nos homens se denomina vontade: 

 

A esperança implica certa extensão do apetite para o bem; por isso pertence evidentemente à 

potência apetitiva, pois o movimento em direção às coisas pertence propriamente ao apetite. [...] 

Como, porém, a potência cognitiva move o apetite representando-lhe seu objeto, daí decorrem 

diversos movimentos no apetite, conforme as diversas razões do objeto apreendido. [...] Assim, 

a esperança é o movimento da potência apetitiva subsequente à apreensão do bem futuro, árduo 

e possível de ser obtido; é a extensão do apetite para esse objeto. (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-

II, q. 40, a. 2, resp.). 

 

 Como podemos observar na passagem acima, as duas potências que caracterizam o homem, a 

cognitiva e a apetitiva, estão intimamente relacionadas quando se trata da paixão da esperança. A 

condição para que tenhamos esperança é a percepção que nós temos da realidade, diferenciando pela 

reflexão o presente do futuro, o fácil (insignificante) do difícil (significativo)314 e o possível do 

impossível. Nessa perspectiva, mediante o saber que temos a respeito dos homens e da sociedade, 

podemos desenvolver a esperança como uma forma de nos motivarmos para agirmos no sentido de 

chegar onde queremos chegar. Além do princípio do conhecimento, Tomás de Aquino afirma que o bem-

comum deve constituir-se como outro pressuposto da ação humana – e, por conseguinte, da esperança. 

 Como podemos observar até o presente momento, a esperança é a paixão que mais preocupa 

Tomás de Aquino nesta Questão 40. Há oito Artigos que a compõem e somente um trata explicitamente 

do desespero – e ainda sim tendo a esperança como parâmetro –, o quarto. Nele, o autor diferencia a 

                                                           
314 A caracterização de ‘fácil’ e ‘difícil’ aparece, nessa questão, também pela diferença entre ‘significativo’ e 

‘insignificante’. Assim, não se trata apenas da diferença baseada na dificuldade, mas também uma diferença de 

importância. Educar uma criança, dada a complexidade do processo educativo no nosso tempo, é um exemplo de algo 

difícil, tanto na dificuldade quanto na importância. Nesse sentido, a esperança se coloca como uma paixão fundamental 

para todos que estão, direta ou indiretamente, envolvidos com a educação. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 248 de 378 

 

esperança do desespero, afirmando que o segundo é contrário à primeira porque afasta o homem do bem 

desejado. Ambos têm o mesmo objeto, que é o bem, mas a esperança causa o movimento para a 

consecução do que se mostra possível e o desespero provoca o afastamento do que se coloca como 

impossível (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 40, a. 4, resp.). 

À primeira vista, podemos considerar que o desespero seja algo essencialmente ruim, mas de 

acordo com a Suma Teológica, ele não é algo negativo e decorre, também, do saber e da reflexão. Uma 

vez que algo desejado se mostra impossível, o homem tem duas opções: sofrer ou procurar algo que seja 

bom e possível315. Ao nos afastar de um bem impossível, o desespero nos resguarda do sofrimento e nos 

dá a oportunidade de percebemos algo bom e possível e, assim, alimentarmos a esperança Entretanto, 

entendemos que para que esse processo chegue à esperança novamente, é preciso desenvolver o 

pensamento reflexivo. 

 A relação necessária entre esperança, desespero e educação é coroada com a análise dos Artigos 

cinco e seis da Questão 40. No quinto Artigo, o teólogo dominicano debate se a experiência pode causar 

a esperança. Acreditamos que o termo ‘experiência’ pode ser entendido, aqui, como sinônimo de 

conhecimento decorrente da vivência em sociedade: 

 

RESPONDO. Como se disse antes, o objeto da esperança é o bem futuro, árduo e possível de 

obter-se. Uma coisa pode ser causa da esperança ou porque faz que para o homem algo seja 

possível; ou porque o faz pensar que algo seja possível. Do primeiro modo, é causa da esperança 

tudo o que aumenta o poder do homem: riqueza, força, e entre outras coisas, a experiência, pois 

pela experiência o homem adquire a capacidade de fazer algo com facilidade, e disso resulta a 

esperança. [...]. 

Da segunda maneira é causa de esperança tudo o que faz pensar que algo lhe é possível. E desse 

modo o saber e toda espécie de persuasão pode ser causa da esperança. É assim que a experiência 

é causa de esperança, na medida em que pela experiência o homem é levado a crer que lhe é 

                                                           
315 O sofrimento é causado por outra paixão da alma, que faz o homem padecer diante de algum mal – ou da privação do 

bem –, a tristeza, abordada pelo teólogo nas Questões 35, 36, 37, 38 e 39. 
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possível o que antes de ter experiência julgava impossível. – Do mesmo modo, a experiência 

pode ser causa da falta de esperança, pois como pela experiência o homem pode pensar que lhe 

possível o que antes julgava impossível, inversamente pode pela experiência julgar impossível o 

que antes pensava ser possível. (TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 40, a. 5, resp. Grifo nosso). 

 

 O excerto acima é, para nós, bastante significativo, pois evidencia que a experiência, ou 

conhecimento, pode ser fundamento da esperança e da ação de duas maneiras: ou porque torna o próprio 

indivíduo mais capacitado a buscar o bem desejado e possível, ou porque o faz compreender que o bem 

desejado é possível. Essas afirmações são importantes porque demonstram que o futuro depende do que 

sabemos, do que pensamos e do que fazemos no presente. Perceber o presente de maneira equivocada 

pode comprometer não somente o que vivemos hoje, mas também o que viveremos amanhã. 

 Na resposta à primeira objeção, a importância da experiência para a esperança e, por conseguinte, 

para os indivíduos e para a sociedade fica bastante evidente. De acordo com Tomás de Aquino, a 

experiência “[...] causa não apenas ciência, mas também um certo hábito” (TOMÁS DE AQUINO, ST, 

I-II, q. 40, a. 5, sol. 1). Isso significa que, na perspectiva do autor, o conhecimento muda não somente o 

modo como pensamos, mas também o modo como agimos316. Diante disso, podemos refletir sobre o 

‘impacto’ da educação na vida do homem e na organização da sociedade. 

 O contraponto das contribuições positivas do conhecimento e da educação para os homens é dado 

pela inexperiência e pela irreflexão. No sexto Artigo, Tomás de Aquino discorre sobre se a esperança é 

abundante nos jovens e nos ébrios. Sua conclusão a respeito da juventude permite afirmar que os jovens 

são mais esperançosos que os mais velhos porque lhes falta experiência: 

 

Com efeito, os jovens têm muito futuro e pouco passado: e assim como a memória é do passado 

e a esperança do futuro, eles têm pouca memória e vivem com muita esperança. – Além disso, 

                                                           
316 Boveto e Oliveira (2012a; 2012b) publicaram dois artigos que tratam da questão do hábito na História da Educação, 

enfatizando, inclusive, o conceito tomasiano de hábito. Para uma reflexão mais profunda, consultar esses dois artigos: 

BOVETO, Lais; OLIVEIRA, Terezinha. Difficile Mobile: análise do conceito de hábito na História da Educação. Roteiro, 

v. 37, p. 361-382, 2012a; e OLIVEIRA, Terezinha; BOVETO, Lais. Ensino e formação de hábitos: análise na História da 

Educação. Interaccoes, v. 8, p. 152-178, 2012b. 
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os jovens, por terem a natureza quente, têm muitos ‘espíritos’, e neles o coração se amplia. Por 

ter o coração dilatado é que se tende para as coisas difíceis. Por isso os jovens são animosos e 

têm boa esperança. – Igualmente, quem não sofreu rejeição nem experimentou obstáculos em 

suas tentativas, julga facilmente que as coisas são possíveis. Por isso os jovens, pela falta de 

experiência dos obstáculos e das deficiências, facilmente julgam que as coisas lhes são possíveis. 

(TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 40, a. 6, resp.). 

 

 Assim, a ignorância – falta de experiência – dá aos jovens a condição de pessoas que alimentam 

esperanças, não porque vislumbram mais possibilidades, mas porque não têm as condições necessárias 

para avaliar e julgar as ações com a exatidão necessária. Vale ressaltar que a condição de ‘juventude’ 

não abrange, necessariamente, pessoas com menos idade, mas com um grau de saber a respeito da 

realidade que prejudica a autonomia e a liberdade, fazendo com que se conceba o bem desejado possível, 

mesmo que verdadeiramente impossível. 

 A inexperiência, contudo, é uma condição que pode ser revertida pelo processo educativo. Na 

perspectiva de Tomás de Aquino, os homens precisam ensinar e aprender uma série de elementos que 

lhes permitam direcionar o desejo para bens futuros, difíceis, porém possíveis, fazendo com que sejamos 

esperançosos e, assim, dispostos a agir procurando ser melhores. 

 Desse modo, podemos perceber a importância do debate elaborado por Mestre Tomás acerca da 

esperança e do desespero para a História da Educação Medieval, pois nos auxilia a entender melhor o 

modo como os medievais entendiam o desenvolvimento do homem, tanto como indivíduo singular, 

quanto como animal político. Assim, a proposta tomasiana, formulada no século XIII, de que nós 

sejamos racionais no julgamento de nossas ações e conscientes acerca do que se constitui como objetos 

de nossas esperanças continua nos ensinando, porque toma o conhecimento e o bem-comum como 

pressupostos para as transformações que precisamos operar na atualidade, notadamente na educação. 

 

Considerações finais 
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 Tomás de Aquino analisa, na Questão 40 da primeira seção da segunda parte da Suma Teológica, 

duas paixões da alma que consideramos essenciais para a formação humana: a esperança e o desespero. 

A leitura dos Artigos permite não só conhecer a natureza dessas paixões na perspectiva tomasiana, mas 

também perceber que o conhecimento e o pensamento reflexivo se constituem como princípios e 

medidas para as ações humanas, determinando o limiar entre agir consciente ou inconscientemente. 

 Uma vez que os homens, de acordo com o Mestre, nascem como potencialidades (De Magistro, 

a. 1, resp.), não são indivíduos plenamente preparados para ter esperança ou desesperar-se diante das 

coisas. Assim, o processo educativo se constitui como algo fundamental para a ação humana, que é 

impulsionada pelas paixões e moderadas pela razão. 

Em outra Questão da Suma, o teólogo dominicano afirma que a moralidade do ato movido pelas 

paixões não depende da natureza dessas, mas sim do fato de antecederem ou procederem da reflexão 

(TOMÁS DE AQUINO, ST, I-II, q. 24, a. 3, sol. 1). Com efeito, o ato de refletir não é inato no homem 

e, portanto, precisa ser ensinado, de modo que possa ter esperança em relação ao que é bom, 

principalmente o bem-comum, e afastar-se do que é mal e/ou impossível. 
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O GALENISMO MEDIEVAL E A ALBEITERÍA: A TERAPÊUTICA NO TRATAMENTO DE 

ANIMAIS EQUESTRES 

 

Rone Carlos Bernardo Soares317 

 

Esse trabalho tem como proposta identificar a influência do galenismo medieval na obra “Los 

siete libros del arte de la ciencia de la albeitería”, composta por Frei Bernardo Português no século 

XIV. Os albéiteres eram profissionais que na Idade Média prestavam serviços ligados à medicina animal. 

A albetería tinha como embasamento teórico o galenismo, isto é, a leitura e estudo de obras de Galeno 

no medievo. Portanto, havia uma estreita relação entre a teoria e a prática adotada pela medicina humana 

e os cuidados com a saúde animal. Assim, a partir da compreensão da teoria galênica das coisas naturais, 

especificamente os humores e suas qualidades, pretende-se averiguar na fonte analisada as principais 

doenças é também as ervas hortaliças utilizadas no tratamento dos animais equestres.  

Los siete libros del arte de la ciencia de la albeitería foi escrito por Frei Bernardo Português, 

com o objetivo de contribuir para a prática da albeitería, ensinando os profissionais que cuidavam da 

saúde dos animais na Idade Média Ibérica. A obra é composta por um prólogo e sete livros318. Neste 

                                                           
317 - Graduando em História pela Universidade Estadual de Goiás - UnU Cidade de Goiás. E-mail: roni.ueg@gmail.com.  

 
318 A obra esta dividida da seguinte maneira: no prólogo o autor justifica o que levou a escrever este livro, foi um pedido de 

um irmão já falecido, chamado Alfonso de Miraiya, que lhe pediu para que redigisse tal livro, em um primeiro momento Frei 

Bernardo Português narra que não tinha tempo pra escrever tal obra, porém, o fez por se tratar de um consanguíneo próximo 

dele. O primeiro livro fala sobre a arte da albeitería, que é preciso ter alguns conhecimentos sobre a arte da albeitería para 

então poder desempenhar tal serviço. Um dos conhecimentos seria a ciência da Astrologia, por que por meio desses elementos 

é possível saber quais os planetas e quais dias são bons, quais são maléficos para fazer a sangria e a purga nos animais 

enfermos. O segundo descreve os métodos de como são feito a sangria nos animais. O terceiro estuda cada erva e hortaliças 

que são usadas nos tratamentos dos animais doentes ou com alguma moléstia. O quarto discute quais são as enfermidades 

que afetam os animais é também ensina como tratar essas doenças através do uso dessas ervas. O quinto livro, fala do 

procedimento da cirurgia que cura as feridas dos animais. O sexto livro ensina como combater as lesões, torções e luxações 

que eram contraídas no decorrer do tempo e possivelmente nos campos de batalhas e para Razi médico e filósofo persa para 

ter domínio dessa arte havia três princípios básicos que um albéiter deveria saber: primeiro conhecer qual parte do osso foi 

quebrada, depois saber encontrar as veias e fazer uma boa atadura no local, e por fim saber fazer um bom curativo na ferida. 

O ultimo livro trata sobre os procedimentos é que sabres esses profissionais deveriam ter sobre a composição do corpo dos 

animais.   
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trabalho, o foco de analise são as seguintes partes: A primeira, intitulada “El que ha de usar de 

albeitería” (O que a de usar a albeitería); a segunda, “Que es obra de Sangria” (O que é a obra da 

sangria); a terceira com o título, “El tercer oficio es conocer lãs hierbas, sus lós nombres y virtudes, 

para que com ellas puedan obrar” (O terceiro ofício é conhecer as ervas, seus nomes e virtudes, para 

que com elas possam agir), e por último, o sétimo livro tem como título “Saber la composición del 

cuerpo y de la bestia” (Saber a composição do corpo do animal) (LSLACA, p. 98). 

A Albeiteía era, portanto a ciência que cuidava da saúde dos animais. Na Idade Média 

Ibérica, esse trabalho era realizado por profissionais denominados Menescais no Reino de Aragão e 

Albeitares no Reino de Castela. Na Península Ibérica existiam três denominações para o médico dos 

animais: Veterinário, Mariscal ou Menescal e Albéiter319 (GÓMES & GÓMES, 2002, p. 166).  

Os albéiteres eram profissionais que prestavam serviços relacionados à saúde e à 

manutenção dos animais no Medievo. Eram responsáveis pela alimentação, tosa das crinas, além dos 

cuidados dedicados aos cascos, domesticação, trocas das ferraduras, seleção dos animais na compra e 

venda, dentre outras atividades. O seu papel foi importante também durante as batalhas e guerras, visto 

que os reis sempre os convocavam para cuidar dos animais feridos, principalmente os cavalos que eram 

o principal meio de locomoção da época e também peças essenciais para a cavalaria e os combates320 

(FERRAGUD DOMINGO, 2011, p. 34).  

Os cavalos eram peças fundamentais nas batalhas. O enorme valor dos equinos nos reinos 

hispânicos foi cada vez mais desenvolvendo ao ponto de muitos monarcas pagarem o cavaleiro pelos 

serviços prestados ao rei, caso perdesse seu animal nos campos de batalhas. (LAFUENTE GOMEZ, 

2006, p. 303).    

                                                           
319  - Na Coroa de Aragão especialmente na Catalunha, a inclusão do termo Albéiter se realizou mais tarde. Falava-se em 

Menescales e Mariscales, embora, no Reino de Valencia se utilizou Albéiter como profissão. A diferença de veterinário 

e albéter, mariscal ou menescal, derivou do mundo germânico. A palavra Mariscal é de origem alemã antiga: “Marhskalk”, 

onde Marh (cavalo) e Skalk (servo). Na Idade Média, o termo se latinizou para “Mariscallesis” ou “Marescalus” é 

apareceu no ocidente antigo como Mariscal. Na Coroa de Castela, o termo “Mariscal” não teve o mesmo significado de 

albéiter, não se assimilou a veterinária até mesmo na época de Felipe V, quando os albéiteres da Arma da Cavalaria 

começaram a chamar “albéites-mariscales” ou simplesmente “mariscales”. 
320Tiveram também um papel importante nas zonas rurais, como força de trabalho na agricultura auxiliando os camponeses, 

puxavam arados e transportavam cargas para seus senhores.  
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Esses profissionais usavam no dia-a-dia vários utensílios para a preparação de suas 

atividades como, por exemplo: bigorna321 (bigorna de dois pontos); aparaferros (para cortar os cascos 

dos cavalos); martelo de apertar (bater as ferraduras), pinças, ferraduras e pregos de ferrar, grosa e 

aplainado (instrumentos para moldar e cortar), entre outros. Essas ferramentas eram utilizadas nas 

atividades diárias e de utilização individual, ou seja, nem todos os albéiteres faziam uso desses itens. Em 

determinadas ocasiões ou até mesmo nos procedimentos cirúrgicos faziam manejo de diferentes 

instrumentos, muitos deles não tinham acesso a todos esses instrumentos para suas atividades no 

cotidiano. (FERRAGUD DOMINGO, 2011, p. 34).  

Em seus estudos utilizavam livros e diários de outros mestres. Nesses documentos era 

possível encontrar vários ensinamentos e teorias que serviam para obterem o conhecimento sobre a saúde 

animal. A possibilidade de ler e entender os manuscritos, para muitos discípulos era um benefício 

porque, além de se sobressair com os conteúdos, teriam uma formação técnica mais acentuada. Portanto, 

formava-se assim, melhores profissionais para o cuidado com os animais na Idade Média Ibérica. Esse 

ofício não era ensinado nas universidades ou nas escolas. Tratava-se de um conhecimento herdado de 

pais, familiares ou de pessoas dum mesmo convívio, transmitido muita vezes de geração em geração e 

também pelos praticantes da medicina que ao ensinar o seu ofício, passavam a ser responsáveis por seus 

aprendizes. (FERRAGUD DOMINGO, 2011, p. 35). 

Ademais, esses principiantes permaneciam alguns anos sob a tutela e a serviço de seus 

mestres, onde lhes era oferecido em troca abrigo e alimentação até findar a sua formação. Além disso, 

no final do século XV, como destaca Ferragud Domingo (2011), a formação de muitos albéiteres foi 

elevada a um nível maior na doutrina, tanto que em varias residências desses profissionais, era comum 

encontrar grandes volumes de livros, obras, manuscritos sobre a albeitería. Além disso, havia em suas 

bibliotecas obras da medicina humana. Portanto, eram nesses escritos médicos que esses profissionais 

baseavam seus estudos para a prevenção da saúde e o tratamento dos animais na Idade Média no século 

XIV e XV. 

                                                           
321 - Bigorna é uma ferramenta utilizada pelos ferreiros e ferradores na confecção manual de ferraduras e espadas na Idade 

Média.  
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No sétimo livro, sobre a anatomia, frei Bernardo Português apresenta um diálogo entre o 

mestre e o aprendiz com várias questões que eram feitas para saber se seus discípulos estavam aptos para 

exercer o oficio, ou seja, se tinham conhecimentos sobre a medicina animal e experiências no tratamento 

dos animais. Os mestres deveriam seguir tais orientações com seus discípulos da seguinte maneira: 

 

MESTRE: Filho, o que me diz? O que o discípulo deve responder: Mestre, 

senhor, senhor mestre, eu me apresento diante de vós e venero a ciência e a 

doutrina vossa, e a desonrado é grandes mestre presentes que irão me examinar. 

Como vês é pouco o meu saber, para que eu seja examinado. Mestre senhor, 

vossa reverencia pergunte e eu responderei sobre a arte de ferrar ou da albeitería, 

(LSLACA, p. 143).  

 

Na fonte, após essa breve orientação de como se deveria seguir o exame, identificam-se 

diversas questões que o discípulo teria que seguir, tais como: o que era o oficio da albeitería? Como se 

deveria manejar a ferradura no animal? Quais são as quatro partes da matéria e quais elementos 

relacionam com esses componentes? O que é enfermidade? E tantas outras indagações que se professa. 

Assim, segue um trecho que esclarece esse dialoga entre professor e aluno: 

 

MESTRE: O que são as feridas?  

DISCÍPULO: São três as razões. A primeira é estancar o sangue, a segunda 

porque tem a melecina e a terceira porque guarda a ferida de lesões de fora.  

MESTRE: Quantos são os membros principais de um animal? 

DISCÍPULO: - São quatro: o primeiro é o coração, o segundo é o fígado, o 

terceiro é o cérebro e o quarto os membros da natureza (LSLACA, p. 167). 
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Segundo Noelle Rodríguez Garrido (2010, p. 68), esse exame com o aspirante a albéiter, deveria 

ser realizado junto a um animal doente, para que o profissional pudesse elaborar um diagnostico E um 

tratamento adequado, assim, corroborando com as perguntas feitas nos questionários aplicados. Portanto, 

esse ensinamento entre mestre e discípulo, era de estrema importância para o conhecimento teórico na 

formação é continuação de um ensinamento positivo e eficaz da Albeitería. Além de bons profissionais 

que se aperfeiçoariam no decorrer de suas atividades profissionais.  

No cuidado com a saúde dos cavalos, para prescreverem os medicamentos os albeitéres, assim 

como os médicos, concebiam o conhecimento prático de alguns ramos da medicina: a dietética e a 

terapêutica (farmacêutica e cirurgia). A dietética consistia em preceitos direcionados a pessoas saudáveis 

para conservar a saúde e evitar assim, as doenças. Por outro lado, a terapêutica era um dos recursos 

utilizados pelos profissionais da medicina par cuidar do corpo doente. Quando a pessoa encontrava-se 

doente, a farmacêutica era uma das alternativas, que se poderia seguir para retomar a saúde. Trata-se do 

uso de remédios para curar as doenças. Esses medicamentos seriam as ervas e hortaliças que estão 

listadas no livro escrito por Frei Bernardo Português. Outra opção terapêutica era a cirurgia.   

No entanto, os albéiteres para cuidar da saúde dos animais, além de medidas terapêuticas, 

recorriam também à dietética em que com base no galenismo e nos ensinamentos presentes nos tratados 

médicos indicavam, por exemplo, uma dieta direcionada aos cuidados com a alimentação e os exercícios 

para prevenir certas doenças. Porém, se fosse diagnosticado a moléstia no animal, segundo a teoria 

humoral, recomendava-se primeiramente aplicar algum remédio, e se a medicação não alcançasse o 

efeito, então o recurso seria fazer uma cirurgia para conter a doença. Os albéiteres e os médicos em geral 

receitavam desde os procedimentos cirúrgicos até técnicas como o cautério (meio químico que utiliza 

através de substâncias causticas ou física, que fazia o uso do ferro incandescente para fechar o tecido 

lesionado), a sangria que evacuava o excesso de humor atrás do sangue. (LÉON, 2013, p. 216).  

Para exercer a arte da albetería, Frei Bernardo Português cita no livro VII que é indispensável 

saber seis coisas: primeiro saber sobre física; segundo sobre cirurgia (ter o conhecimento dessa arte 

precisa saber: fechar uma ferida; fazer bons curativos; fazer bons emplastos no local do ferimento e, por 

último, fazer uma boa atadura); terceiro conhecer sobre a flebotomia (saber realizar a sangria e remover 
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os humores ruins do corpo da besta, isso consistia na abertura das veias, ressaltando que esse 

procedimento só deveria ser praticado por um profissional especializado que tivesse o conhecimento e 

a ciência para exercer tal oficio e também tinha que saber o local correto para fazer tais excisões); o 

quarto ter conhecimento sobre a herbolaria (ter a sabedoria dos nomes e quais funções teria cada erva e 

hortaliça322); a quinta é a astronomia (conhecendo os planetas e distinguindo os dias bons dos dias ruins 

para executar a sangria ou a purga nos animais enfermos) e por fim, ter o conhecimento sobre as luxações 

e quebraduras que padecia os animais (LSLACA, p. 144 - 145).  

O conhecimento e o saber da medicina humana influenciaram bastante a albitería no 

medievo, principalmente no final do século XIV é XV. Assim, o embasamento teórico era fornecido 

pelas mesmas autoridades como o médico romano Galeno323. No decorrer de sua obra Frei Bernardo 

Português, ao discutir as enfermidades dos animais, nota-se uma influência da teoria médica Galênica.  

O Galenismo era um ensinamento usado dentro do âmbito da medicina, que consistia nos escritos 

no medievo referentes à análise das obras do médico romano Galeno. Foi por intermédio desses 

manuscritos, complexos e elaborados que a doutrina Galênica criou força é espalhou por Ocidente 

europeu graças às traduções árabes. Compreender e saber utilizar os ensinamentos de Galeno garantia o 

rigor científico e intelectual que o médico necessitava para aumentar o seu prestígio na prática 

profissional (GARCÍA-BALLESTER, 2001, p. 130).  

Na Idade Média, tanto nos tratados da medicina humana quanto nos que se dedicavam aos 

cuidados com a saúde dos animais nota-se a influência da teoria galênica das coisas naturais324, ou seja, 

tudo o que existe internamente no corpo e são necessários para o seu funcionamento. Esse sistema 

médico de Galeno, predominante na medicina medieval, consistia em conhecer os fenômenos, que 

ocorriam no organismo.  

                                                           
322 Reconhecer cada erva e vegetal é primordial para saber qual usar nos medicamentos e consequentemente combater as 

moléstias dos animais. 
323- Galeno nasceu em Pérgamo por volta de 129 a. C ali cursou medicina. Foi médico de gladiadores, logo depois se 

mudou pra Roma onde foi nomeado médico do filho do Imperador Marco Aurélio em 161. Galeno baseou-se na medicina 

hipocrática onde criou um sistema de patologia e terapêutica de grande complexidade é coerência. Faleceu em Roma em 

200 a. C. 
324 As coisas naturais são: os quatro elementos (Terra, Água, Ar e Fogo); as compleições; os humores; os órgãos; as 

faculdades e virtudes. 
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Em síntese, para explicar cada parte do que ocorria no processo de cura dos animais, Bernardo 

Português esboça de maneira sucinta os tipos de tratamento. Afirma que é fundamental conhecer os 

quatros elementos que são: quente, fria, seca e úmida e que também é imprescindível saber as quatro 

propriedades da matéria que compõe o cosmo: água, terra, fogo e ar, que fazem uma relação com a os 

humores, sobre as a ciência e o saber no medievo. Seguindo assim a concepção de Galeno, afirmava que 

quando se tem um excesso de um dos humores no corpo, gera o desequilíbrio no organismo, surgindo 

às enfermidades.  

Além disso, a prática de vários tratamentos e uso de medicamentos eram prescritos com base na 

teoria humoral em que concebiam o corpo humano como sendo composto pelos humores Fleuma, 

Sangue, Bile Amarela e Bile Negra cujo equilíbrio era responsável pelo estado de saúde, ou seja, o bom 

funcionamento do organismo. Caso contrário, se houvesse o excesso, geraria as doenças.  Nesse sentido, 

muitas vezes era necessário à expulsão de um humor maléfico ou que estivesse em excesso no corpo do 

indivíduo. Dessa maneira, os albeitéres usavam desde a flebotomia (sangria/abertura de veias) nos 

animais, banhos (para equilibrar a temperatura corporal), até exercícios para evacuar humores corruptos.  

Na medicina medieval e consequentemente na albetería, uma das bases doutrinais era a sangria 

terapêutica que se apoiava na concepção de doença como desequilíbrio na quantidade, proporção ou 

qualidade dos humores (GARCÍA-BALLESTER, 2001, p. 143). Segundo, sua doutrina a própria 

natureza encarregava de curar ou expulsar essas doenças que apareciam através de sangramentos, 

aumento da temperatura corporal e outros indicativos que o corpo mostrava. Porém, os profissionais 

albéiteres, assim como os médicos, interviam muitas vezes nesses fenômenos para ajudar a evacuar essas 

enfermidades, dando assim uma melhor qualidade de vida para o animal. 

Contudo, só se deveriam aplicar tais métodos no animal que realmente necessitava, pois 

acreditavam ser ariscado e perigoso para a saúde do animal. E para tratar essas doenças os Albéiteres 

usavam as raízes e ervas como medicamentos para eliminar tais humores que estavam a mais no 

organismo nos animais. Em síntese, essa técnica não era realizada por qualquer pessoa, mas sim por um 

profissional apropriado e preparado, como o albéiter, que conhecia é dominava a medicina animal e a 
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terapêutica que, deste modo deveria conhecer bem as causas dessas enfermidades para assim poder curar 

os animais (LSLACA, p. 56 - 57).  

Bernardo Português menciona a importância de eliminar tais acúmulos do corpo dos animais e 

indica os procedimentos e os medicamentos que se deveria adotar para sarar as moléstias:  

 

Se esta escurecida (visão): beber suco de asensio com mel é clareará os 

olhos [...] O paño no olho: beber suco de celidonia e misturar com clara de 

ovo ou água com rosas e mel (preparar uma pomada e por nos olhos) [...] 

para as feridas dos olhos fazer um emplasto com a betônica e a arruda, 

estas ervas ajuda a curar as lesões [...] (LSLACA, p. 124).  

 

Para fornecer uma boa terapêutica os albéiteres deveriam ter o conhecimento das varias ervas 

que usariam no tratamento dos animais enfermos. Seguindo Aristóteles, frei Bernardo Português afirma 

que essa arte de conhecer e saber quais ervas são boas quais são ruins para a saúde do animal enfermo é 

obscura e profunda (LSLACA, p. 145 - 146).  

 O alecrim, por exemplo, era usado na cura de feridas e também quando os cavalos sofriam 

secreções ou corrimentos nas vias nasais. Outra erva bastante usada era o alho na cura do mal das 

costas/lombo dos cavalos. Frei Bernardo Português, prescreve a forma de preparar e aplicar esses 

medicamentos: deve-se cozinhar o alho com vinho e dar para o animal beber. Assim, a dor e a 

enfermidade melhorariam; a maçã, por sua vez, era indicada como fertilizante para as éguas; o orégano 

também deveria ser misturado com o vinho e utilizado para curar feridas na boca dos cavalos. Além 

disso, era um ótimo vermífugo para os equinos; (LSLACA, p. 74 – 75 ;77) 

Bernardo Português classifica algumas ervas e hortaliças para combater as enfermidades:  

 

BETÔNICA: Recomendado para os cavalos que tinham sangramento natural, o 

suco dessa erva ajudava estancar a hemorragia [...], REPOLHO: Aconselhado 

para tratar feridas (as folhas eram cozidas com vinho, e depois feito emplasto é 
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posta sobre o corte, melhorava a lesão) [...], CALENDULA, ARRUDA, 

SERPENTINA, ORÉGANO, COENTRO: É indicado para animais com vermes 

e lombrigas, o suco com essas ervas é um excelente vermífugo para combater as 

enfermidades nos animais, além de ser indicado para doenças como a enterite 

(inflamação na mucosa do intestino) [...] AIPO, CELIDÔNIA: São excelentes 

para inchaço ou obscuridade nos olhos, o emplastro ou o suco dessas ervas 

melhora a moléstia, além disso, as raízes da celidônia cozida com gordura de 

porco, melhora a tosse. [...] (LSLACA, p. 70 - 78). 

 

Portanto, percebe-se a extensão do Galenismo na pratica da albeitería. Semelhante aos 

manuscritos e receitas que se prescreviam, para os cuidados da saúde e bem estar das pessoas que 

encontramos nos “Regimina Sanitatis”. Uma primeira menção que se faz aos elementos na obra Los 

siete libros del arte de la ciencia de la albeitería em que trata desde o ambiente onde habitam os animais 

(se era quente ou frio), passando por sua alimentação, exercícios que extraíam doenças maldosas até a 

eliminação de resíduos ou humores perversos que encontravam nos corpos desses animais. Dessa forma, 

a saúde dependia basicamente das condições do lugar em que esses animais viviam, logo, para ter uma 

boa saúde, o ambiente deveria estar puro, bem arejado e limpo.  
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EGÍDIO ROMANO: RELAÇÕES DE PODER NO MEDIEVO 

 

Sandra Regina Franchi Rubim (PPE-UEM) 

Terezinha Oliveira (PPE-DFE-UEM)  

 

Introdução 

 

A partir do século XI, com o renascimento do ambiente citadino, percebe-se a delineação de um 

momento novo na vida dos homens, um processo de mudança significativa nas instituições medievais e 

nas relações sociais como um todo. Skinner (1996) aponta que, durante o século XII, o avanço do 

comércio possibilitou o surgimento de novos segmentos sociais, que se enriqueceram com a prática do 

comércio. Esses segmentos passaram, então, a buscar sua representatividade nos conselhos governantes 

de suas cidades, que continuavam dominadas pela nobreza. Essa situação, por sua vez, levou a divisões 

que, na medida em que se acentuavam, incentivavam o aumento da violência cívica: os novos segmentos 

lutavam pela ascensão política, enquanto os magnatas buscavam a conservação de seus privilégios 

oligárquicos. Quanto mais as novas ordens sociais lutavam por seus direitos de representatividade, mais 

a velha nobreza e seus aliados resistiam, levando esses conflitos a dimensões cada vez maiores. 

Verificamos, portanto, o desenrolar de um conflito, simultaneamente, político, pois engloba uma 

redistribuição de poder, e jurídico, pois os conflitos eram explicitados como questões de jurisdição e de 

legitimidade.  

 Percebemos, pois, que as mudanças que ocorreram, principalmente relacionadas ao crescimento 

demográfico, a economia, ao novo conceito de trabalho325 e os novos valores, geram na cidade medieval 

uma nova estratificação social. Portanto, todos esses atores vão propiciar, decisivamente, o progresso da 

                                                           
325 Segundo Le Goff (2007) com o progresso tecnológico do trabalho rural, com o desenvolvimento do trabalho artesanal nas 

cidades, com a legitimação do mercador e dos universitários pelo seu trabalho, dentre outros, acelerou-se, do século XI ao 

XIII, a valorização do trabalho, seja ele material ou intelectual. Ocorreu, no século XIII, uma mudança de mentalidade e de 

comportamento em relação ao trabalho. Assim, de acordo com Oliveira (1997), por compreender que o trabalho material e 

trabalho intelectual são partes integrantes da atividade humana, concebemos aqui a concepção do trabalho medieval, 

abarcando as esferas material e intelectual.  
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civilização medieva. O desenvolvimento das estruturas sociais foi fundante para se esboçar uma 

multiplicidade de estilos de vida, instituições e ordens, umas de caráter tendendo mais para o religioso 

e outras mais para o laico, durante o século XII.  A cidade criou, enfim, uma nova sociedade. É nesse 

contexto que será forjado um cabedal teórico, artístico e prático considerável, os quais seriam 

apropriados por antigos e novos personagens sociais.  

Observamos que, a partir do século XI, o poder da Igreja, que havia se enraizado no mundo 

medievo, passa a ser alvo de indagações. Verifica-se, portanto, por mais de quatro séculos, entre o XI e 

o XV, uma intensa polêmica no Ocidente entre os teólogos e pensadores que defendiam a proeminência 

do Papado e os que se posicionavam a favor do Império, possibilitando a configuração gradativa do 

Estado Moderno. Não só se afirmava uma nova leitura de poder, como também se desenvolvia um 

discurso jurídico e político apropriado a esse momento histórico de conflitos.  

Nesse embate entre o papa e a realeza, se manifestam as obras de grandes teóricos escolásticos 

como Tomás de Aquino (1225-1274), Egídio Romano (1243?-1315), João Quidort (1270-1306), 

Guilherme de Ockham (1285-1350), posicionando-se, a favor ou contra, a separação dos gládios laico e 

religioso, tornando a realeza uma força expressiva cada vez maior na sociedade medieva. Percebemos 

que esses escolásticos transcenderam seu envolvimento em disputas doutrinárias religiosas, 

preocupando-se com a totalidade do homem, ou seja, se enredaram nas questões humanas, buscando um 

equilíbrio nesse novo caminho que os homens trilhavam (OLIVEIRA, 2005). 

Pontuamos, nessas condições que, tantos teóricos laicos quanto clericais, se esforçaram para 

legitimar a centralização do poder supremo nas mãos de um único governante. O debate em torno da 

legitimação inquietou e incentivou o pensamento político. Nesse caso, os grandes pensadores políticos 

ligados ao ideário absolutista tem todos, cada um em seu contexto e com expressões distintas, relação 

com o desenvolvimento do racionalismo e da secularização da cultura. É possível, portanto, abalizar que 

a modernidade muito deve aos pensadores medievos. Dessa forma, observamos que estudar a história 

de várias gerações é estudar nossas próprias ideias e ver como chegamos a adquiri-las.  

Nesse cenário, pois, produziu-se um relevante material para defender a supremacia papal em 

relação aos gládios temporal e clerical. É o caso da obra De ecclesiastica potestate (Sobre o poder 
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eclesiástico) de Egídio Romano, que pode ser interpretada, contraditoriamente, como uma acentuada 

defesa da monarquia. Sua obra, resultante das questões postas em seu tempo e ambiência, expressava o 

longo processo de consolidação e centralização do poder papal. A divisão dos gládios, espiritual e laico, 

era substituída pela proeminência do poder religioso. Em uma leitura mais acurada, é possível perceber 

o caráter inovador da teoria egidiana, bem diferente do embate teórico que sustentou a querela das 

Investiduras entre o papa e o imperador, esclarece De Boni (1989, p. 13):  

 

[...] trata-se agora de definir qual a relação entre o poder eclesiástico e o civil na 

constituição de novos estados soberanos; é necessário redefinir competências 

entre a autoridade religiosa supranacional e as autoridades civis nacionais [...]. 

 

 Torna-se válido destacar que o embate entre Papado e Império dos fins do século XIII e princípios 

do século XIV tenderia a ser superado pelo eclodir da força latente dos reis, os quais apareciam como 

um modelo régio forte, personalizado na figura dos príncipes. As monarquias absolutas europeias e seus 

defensores se apropriaram do pensamento egidiano, adequando-o às suas ambições políticas, 

possibilitando, assim, a construção de uma teoria que as legitimasse. De Boni (1989) ressalta que as 

questões políticas formuladas por esse legítimo representante eclesiástico se definiram como um 

profundo tratado de defesa do absolutismo. 

Salientamos, assim, que, conhecer esses acontecimentos, constitui-se uma tarefa de suma 

importância para se compreender esse momento singular de formação de novas estruturas sociais e 

mentais presentes na sociedade moderna. Destacamos, pois, que nossa abordagem será feita nos campos 

da História e da História da Educação. Acreditamos que a História é fundamental na formação do 

indivíduo, pois ela nos mostra que todos os valores e crenças têm uma história e são produtos da atividade 

humana no tempo. A História é considerada como o conhecimento que nos possibilita compreender o 

homem e a sociedade em sua totalidade, pois não é possível termos uma ideia do todo se observarmos 

apenas uma de suas partes.  
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Faz-se necessário olharmos para a História, não como receptor passivo de informações prontas, 

mas sim, na posição de participantes do processo de construção do conhecimento histórico, nos 

conscientizando de nossa própria história e de nosso lugar no mundo. Sem conhecer o passado, não há 

como entender o que os homens dizem e fazem na contemporaneidade. Assim, apontamos que o passado 

ensina-nos sermos homens e sujeitos de nossas ações. Esse, pois, será o nosso olhar para a obra política 

Sobre o poder eclesiástico de Egídio Romano.  

 

Egídio Romano: Sobre o poder eclesiástico 

 

 Acreditamos que a obra de Egídio Romano não é um trabalho descolado das questões de sua 

época. Torna-se necessário, portanto, vincular a filosofia política do autor com o momento histórico em 

que ele viveu, dentro do quadro de sua vida pessoal e das condições sociais e políticas da Europa dos 

séculos XIII e início do XIV. Transcendendo seu tempo histórico seus escritos expressavam questões do 

pensamento político dos séculos seguintes. 

 Amigo do rei, Filipe, o Belo, e do papa Bonifácio VIII, Egídio encontra-se envolvido com o 

conflito entre ambos, devido à taxação dos bens do clero francês pelo rei. Dessa forma, acirra-se o 

embate pela separação dos poderes clerical e laico. Tendo que se posicionar, Egídio se coloca ao lado 

do papa, escrevendo a De ecclesiastica potestate. Esta foi redigida entre fins de 1301 e agosto de 1302. 

Em um momento de efervescência do Direito Romano, esse pensador utilizou-se da Filosofia, centrando-

se na argumentação teológica. Kritsch (2002, p. 397), observa que esse filósofo fez uso de grande parte 

da tradição de pensamento da época: “[...] da Sagrada Escritura ao direito canônico, passando por Hugo 

de São Vitor, Dionísio, Agostinho, Aristóteles, nada foi desperdiçado”.  

Kritsch (2002) assinala que o tratado De ecclesiastica potestate pode ser sintetizado em um 

princípio norteador, que se remete a Platão e Aristóteles, e em quatro pares de opostos. O princípio seria 

a idéia de que a totalidade do Universo se ordenava do inferior ao superior, portanto, as coisas superiores 

teriam supremacia sobre as inferiores. Os pares opostos que, por sua vez, sustentavam sua tese de 

ordenação do mundo seriam: “[...] imperfeito/perfeito, corpo/alma, particular/universal e poder 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 267 de 378 

 

temporal/poder eclesiástico” (KRITSCH, 2002, p. 398). Nessas condições como ao espírito, que é 

superior, competia dirigir o corpo, que é inferior, cabia a Igreja o direito de cuidar não só da salvação 

espiritual, mas também, da vida comum dos homens. Assim, em seu Livro I, Capítulo V, elenca quatro 

princípios que legitimam a superioridade do poder religioso sobre o poder civil. 

 

A primeira via demonstra-se assim: Por direito divino e por divina instituição 

todos estamos obrigados a dar os dízimos, de tal maneira que todo poder terreno, 

enquanto é terreno e temporal, está obrigado a dar os dízimos à autoridade 

espiritual. A segunda via, para provar a mesma coisa, tira-se da benção e 

santificação, [...] Se, portanto, como diz o Apóstolo (Hb7,7): “Aquele que 

abençoa é maior, e o que é abençoado é menor”, [...] “o poder terreno, que recebe 

a benção do poder espiritual, por direito é considerado inferior”. A terceira via 

se tira da instituição do poder. E Hugo se refere também a esta via (loc. Cit. 

418C), dizendo: “Que a autoridade espiritual seja maior que a dignidade e a 

autoridade terrena declara-se manifestamente naquele antigo povo do Velho 

Testamento, no qual primeiramente, o sacerdócio foi instituído o poder real”. 

[...] A quarta via é tirada do governo das coisas. [...] E assim como no universo 

toda substância corporal é regida pela espiritual, [...] entre os fiéis, os senhores 

temporais e o poder terreno devem ser regidos e governados pelo poder espiritual 

e eclesiástico, e especialmente pelo sumo pontífice, o qual, na Igreja e no poder 

espiritual, tem o ápice e o grau mais elevado (EGÍDIO ROMANO, Do poder 

eclesiástico, Liv. I, cap. IV, § 2, 4, 5, 8).  

 

 Percebemos, portanto, que Egídio Romano se posiciona nitidamente ao lado da supremacia do 

poder espiritual, em defesa da preservação da autoridade papal. No medievo era comum afirmar que a 

soberania religiosa, por estar vinculada à salvação dos homens, tinha uma dignidade superior que a 
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autoridade laica, por isso, em questões de fé o papa era a autoridade máxima. Em seu livro reforça essa 

visão, bem como, vai além. Ele atribuía ao poder espiritual a autoridade de instituir o poder laico: 

 

Hugo de São Vitor, no livro De Sacramentis Fidei Christianae (l. 2, p. 2, c. 4; 

PL 176, 418C), diz que a autoridade espiritual tem poder de instituir a autoridade 

terrena e julgá-la, caso não seja boa. Portanto, a respeito da Igreja e da autoridade 

eclesiástica verifica-se aquele vaticínio (Jr. 1,10): “Dou-te hoje autoridade sobre 

as nações e os reinos, para extirpares e abateres, para destruíres e demolires, para 

construíres e plantares” (EGÍDIO ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. I, cap. 

IV, § 1). 

 

 Observamos que, para Egídio Romano, além da submissão do temporal ao religioso, era o poder 

espiritual que dava existência ao poder temporal e também delegava a ele o poder de julgar e destituir a 

autoridade secular. 

 Em consonância com esse pensamento, Souza e Barbosa (1997) sublinham que, para Egídio 

Romano, o dualismo dos gládios instituídos por Deus deveria ser ordenado hierarquicamente. Para tanto, 

era necessário que um gládio fosse submisso ao outro, ou seja, a espada temporal, que era inferior, 

deveria ser subjugada pela espiritual: 

 

Se há dois gládios, um espiritual e outro temporal, como está claro pelas palavras 

do Evangelho (Lc 22,38): “Senhor, eis aqui duas espadas”, onde logo o Senhor 

acrescenta: “basta”, porque, na Igreja bastam estes dois gládios. [...] o gládio 

temporal, enquanto inferior, deve ser reduzido, passando pelo espiritual, [...] 

Ora, quem por direito simplesmente domina no espiritual, por certa excelência, 

também tem domínio sobre as coisas temporais. Se alguns, porém, por temor dos 

príncipes seculares, escreveram de outra maneira, não se deve admitir a 

autoridade deles. A Igreja pode, pois, admoestar os príncipes nas coisas 
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seculares, uma vez que o gládio temporal está sob o gládio espiritual (EGÍDIO 

ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. I, cap. IV, § 4, 5). 

 

 Sob o olhar desse canonista não existia dúvida a respeito da supremacia papal.  Assim, podemos 

afirmar que, em relação ao embate entre os dois gládios, esse intelectual posicionou-se: foi um legítimo 

defensor das pretensões da Igreja.  

 Nesse sentido, segundo De Boni (1989), torna-se válido observar que, embora se posicionando 

contra a tendência nas questões de seu tempo, Egídio Romano sabia que, no século XIV, não era possível 

negar a ação do Estado, bem como sua existência. Esse teórico escolástico concorda que o Estado é uma 

exigência da natureza, mas acrescenta que deve estar voltado para a salvação do homem, que é o fim 

superior da natureza. Para tanto, necessita do direcionamento da Igreja, pois somente ela foi instituída 

por Deus para conduzir a esse fim. Em sua obra, argumenta Oliveira (2005), Egídio Romano não nega 

a função do poder secular sobre as coisas do corpo, todavia, por ser a alma superior ao corpo, cabe a ela 

o domínio de tudo. Assim, como a Igreja comanda a alma e as coisas, ela é soberana, continuando a ser 

senhora de tudo e de todos.  

 Desse modo, a formulação do monge agostiniano inverte a visão teleológica aristotélico-tomista: 

a ordem dos fins é substituída pelo fim das ordens. A ordem tomista concernente ao campo da ação, de 

que existe no interior da natureza humana uma predisposição que leva o homem construir a sociedade 

por meio do esforço e da racionalidade dos homens, não se mantém para Egídio Romano. Para ele, 

mesmo reconhecendo a existência dos dois gládios, o que permanece é a superioridade do poder religioso 

sobre o temporal. Por isso, a ordem que fica é a que vem de cima para baixo, por determinação divina, 

na qual o homem deve ser submisso para alcançar o fim último: a salvação (DE BONI, 1989). 

 Segundo Kritsch (2002), mediante a abordagem aludida, afirma que o pontífice não usufruía 

diretamente do gládio material para não ter sobre si uma carga excessiva. Convinha à Igreja, para Egídio 

Romano, ter o gládio a sua disposição e não para o uso, por isso deixava sua utilização a cargo do 

governante temporal:  
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Podemos demonstrar também a partir do poder do mesmo, que é mais perfeito e 

excelente ter o gládio material à disposição do que tê-lo para o uso. Os príncipes 

seculares que têm o gládio material para uso, têm o domínio e o poder sobre ele 

e têm o exercício dele. Mas o poder sacerdotal, e principalmente o do sumo 

pontífice, que tem o gládio material à disposição, tem o domínio sobre ele, ou 

seja, sobre o próprio príncipe, a quem compete o uso do gládio material (EGÍDIO 

ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. I, cap. IX, § 5). 

  

 Percebe-se que a excelência do gládio espiritual como superior ao temporal era ter o gládio 

material a sua inteira disposição, visto que o fim último do poder sacerdotal era a salvação dos homens. 

Mediante a superioridade das coisas espirituais era necessário instituir outro poder para ocupar-se das 

coisas materiais, ou seja, o poder secular. 

 Torna-se válido apontar, em relação à tarefa de Egídio Romano na construção de uma teoria 

capaz de legitimar a proeminência papal em relação aos gládios, sua posição em relação à propriedade. 

No seu Livro II, de forma inovadora, discute se é lícito ou não aos homens da Igreja possuir bens. Como 

defensor da tese de que à instituição eclesiástica é permitido ter bens, era premente encontrar uma 

solução plausível para as passagens das Escrituras contrárias a essa questão. Segundo Oliveira (2005), 

esse pensador recorre ao Antigo e Novo Testamento para responder a essa indagação. Desse modo, chega 

à seguinte proposição: 

 

Em nenhum tempo, portanto, as posses materiais foram em si mesmas ilícitas 

aos clérigos, mas, conforme as circunstâncias, às vezes foram proibidas, às vezes 

concedidas. [...] no primeiro houve a proibição das posses temporais e a 

sustentação da mão do Senhor; no segundo, ao contrário, houve a concessão da 

bolsa e a retirada, de certo modo, da mão divina. [...] Mas, como ambos são bons, 

nenhum deles devia ser perpetuamente proibido ou permitido. Por isso, deve 

haver um terceiro tempo, no qual agora estamos, em que tanto as coisas 
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temporais são concedidas aos homens da Igreja como a mão do Senhor está 

colocada por baixo. [...]. Mas para que se conserve em tal estado precisa tanto 

do auxílio divino, para que não sofra naufrágio, como do subsídio das coisas 

temporais, para que não seja vilipendiada pelos leigos (EGÍDIO ROMANO, Do 

poder eclesiástico Liv. II, cap. III, § 7, 9. 11). 

[...] não é contra a ordem do Senhor que a Igreja e os clérigos em geral tenham 

posse de coisas temporais. Até aquele que se sujeitou ao voto de não ter nada de 

próprio pode ter o domínio de coisas temporais, ao tornar-se bispo de alguma 

diocese, a qual tem direito de possuir coisas temporais. Assim, por exemplo, se 

o religioso se torna bispo, terá domínio de todas aquelas coisas temporais que 

são posse da Igreja, a qual desposou recebendo o episcopado. [...] se por “posse” 

se entende o domínio das coisas materiais, quem diria que o poder espiritual não 

deve possuir bens temporais, se é próprio deste poder dominar? (EGÍDIO 

ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. II, cap. I, § 4, 5). 

 

 Observamos que para o teórico escolástico à Igreja era concedido o direito à propriedade, bem 

como, o domínio de todas as coisas. E todo esse poder, segundo De Boni (1989), concentrava-se nas 

mãos de um único homem, isto é, o pontífice. O papa é o sumo sacerdote, seu poder é “[...] sem peso, 

número e medida” (EGÍDIO ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. III, cap. XII, § 13). Trata-se de uma 

visão absolutista do poder espiritual, onde o papa goza de uma posição acima das leis, tendo que prestar 

contas somente a Deus. Nenhuma autoridade terrena está acima dele. 

Torna-se relevante, nesse sentido, discorrermos sobre uma questão relevante na obra egidiana: o 

conceito domínio. Esse conceito, lembra De Boni (1989), era um ponto-chave para Egídio Romano, o 

qual elabora uma teoria desse termo com o intuito de explicar a relação entre os dois poderes. O canonista 

desenvolveu uma interpretação própria, em vários pontos de seu postulado, em relação às fontes que lhe 

deu inspiração. O termo dominium era utilizado por ele tanto para indicar a propriedade no sentido de 

superioridade entre os homens e as coisas tanto quanto designar o senhorio, isto é, dominação de um 
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homem sobre o outro. Verifica-se aí a mudança semântica do termo dominium com Egídio Romano, que 

designava não tanto propriedade, mas sim, governança ou senhorio. 

  Kritsch (2002), analisando a lógica egidiana, ressalta que ao papa era atribuído o direito do 

dominium sobre tudo e todos; no entanto, não lhe convinha exercer a dominatio, ou seja, autoridade 

política coercitiva, o juízo de sangue, porque isto era o sinal do pecado e da separação de Deus. Egídio 

Romano possibilitava uma interpretação até certo ponto moderna da autoridade política secular porque 

lhe atribuía o exercício da coerção, fruto da queda em pecado, já que, ao pontífice, mesmo sendo o 

detentor da jurisdição universal, não era adequado sujar as mãos com sangue. Segundo a autora só faltava 

“[...] retirar à ideia de dominium a intermediação eclesiástica para que emergisse o príncipe moderno” 

(KRITSCH, 2002, p. 411). Contrariando o desejo e os interesses de Egídio Romano de legitimar o 

domínio superior da Igreja nas coisas temporais, doravante inúmeros teóricos, em defesa do governante 

temporal, fizeram outro uso de suas formulações. 

 Nesse sentido, sua proposição nos é elucidativa: 

 

Deve-se saber que no começo não houve de jure a posse deste ou daquele, a 

ponto que alguém pudesse dizer: “isso é meu”, a não ser por convenção e pacto 

que faziam reciprocamente. Convenção e pacto que se estendia só para a 

repartição e divisão das terras, a fim de que os filhos de Adão se apropriassem 

desse modo de certas posses e tivessem algo próprio, conforme dividissem terras, 

e por convenção e por pacto consentissem em que isto é deste, aquilo, daquele 

[...] uma vez já multiplicados os homens, foi preciso multiplicar tais convenções 

e pactos, para que a posse das terras e dos campos não se desse apenas por 

repartição, como se dá entre os filhos do mesmo pai, mas também por compra, 

doação, troca ou por quaisquer outros modos que possam cair sob a convenção 

ou consentimento dos ânimos. Depois que os homens começaram a dominar 

sobre a terra e se tornaram reis, sobrevieram leis que, tanto continham essas 

coisas, como acrescentavam outras. [...] E depois também foram compostas as 
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leis, porque, como prova o filósofo na Ética (Nic. l. 5, c. 6; 1134b), ninguém 

pode fazer contra si mesmo o que é injusto. Se, pois, os homens não se 

comunicassem reciprocamente de modo nenhum, mas cada qual vivesse somente 

para si mesmo, não seriam necessárias as leis das quais é próprio discernir o que 

é justo e o que não é (EGÍDIO ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. II, cap. 

XII, § 8, 9, 10, 11).   

 

 Constatamos, portanto, que, para Egídio Romano, devido ao egoísmo do homem, foi necessária 

a organização de poder secular para que, mediante a promulgação de leis, regulassem as convenções e 

os pactos, bem como também assegurar o cumprimento desses. Todavia, somente a autoridade clerical 

poderia dar legitimidade ao poder secular:  

 

[...] a arte de dominar, dentro dos parâmetros do poder terreno, e o próprio poder 

terreno, devem de tal maneira estar sujeitos ao poder eclesiástico que coloquem 

a si mesmos e todos os seus órgãos e instrumentos a serviço e ao capricho de 

poder espiritual (EGÍDIO ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. II, cap. VI, § 

24). 

 

  Observamos que Egídio Romano sustentava em suas proposições a supremacia do poder 

eclesiástico em relação ao poder secular. As antigas ambições hierocráticas do papado ganham um novo 

vigor.  Paradoxalmente, suas formulações, lidas pela lente dos defensores do poder temporal, o fizeram 

ser reconhecido como o teórico do absolutismo. Os monarcas, postumamente, tomaram posse da ideia 

de se tornarem absolutos pela graça de Deus, dispensando a legitimação por parte do povo, usufruindo 

do modelo de poder preconizado por Egídio, ao papa (DE BONI, 1989). 

Egídio Romano, ao distinguir as tarefas dos dois gládios, legitimou ambos os poderes: 
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[...] “Portanto, toda alma se sujeite aos poderes seculares, aos bons ou maus reis, 

aos príncipes, aos tribunos, centuriões, e outros que tais” [...] Os poderes 

espirituais requerem que os sirvamos de mente e de vontade, mas os poderes 

seculares, se não os servimos de vontade e de mente, forçam-nos pelo juízo de 

sangue e também pela morte [...]. Os prelados exercem o poder pela censura 

eclesiástica e pela excomunhão, nunca pelo juízo de sangue; [...] Digamos 

portanto que, se não obedecer aos poderes seculares, em razão do juízo de sangue 

e porque possuem o gládio material que tem poder nas coisas temporais, mata-

se o corpo; mas se não se obedecer aos poderes espirituais, porque tais poderes 

têm o gládio espiritual que penetra até a alma e pela desobediência pode separá-

la da comunhão dos fiéis, por meio de tal gládio mata-se a alma [...] (EGÍDIO 

ROMANO, Do poder eclesiástico, Liv. I, cap. III, § 3, 5, 6).  

 

Essa reflexão nos leva ao entendimento de que, embora o poder do governante temporal, 

personificado na figura do príncipe, fosse inferior ao religioso, cabia aos súditos sujeitar-se a ele. Porém, 

ressaltava que o papa, cujo poder advinha diretamente de Deus, era o legítimo representante de todos os 

poderes terrenos inferiores. A combinação da proeminência do poder espiritual com a secular nas mãos 

da Ecclesia, comandada pelo governo papal, fundamentou, futuramente, a inauguração do Estado 

Moderno. Para esse teórico, a instituição clerical representava um corpo governamental, cuja autoridade 

máxima era o sumo pontífice. Essas formulações foram adaptadas pelos monarcas absolutos.   

Cumpre aqui observar que as formulações de Egídio Romano expressavam as questões do seu 

tempo. Como um homem partícipe de sua sociedade, sabia localizar seu inimigo e o terreno no qual se 

movia. Os homens travavam uma luta na defesa de um novo momento histórico, onde uma nova leitura 

de poder se delineava. Gradativamente o poder secular se consolidava lado a lado com o poder religioso. 

De Boni (1989) nos lembra que enaltecimento do poder do papa e da Igreja não é uma novidade no 

contexto desse intelectual. Essa concepção não foi somente por ele elaborada. Seguindo o caminho 

iniciado pelo papa Gelásio no final do século V, retomada pelo papa Gregório VII no século XI, 
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culminando com Bonifácio VIII no final do século XIII, as formulações desse filósofo vêm ao encontro 

da necessidade de legitimar o poder soberano do papa. Esse momento presenciava, pois, a agonia da 

grandiosidade do papado medieval que, certamente, era percebida pelos representantes eclesiásticos. 

“[...] Egídio serviu-lhes de intérprete”, sentencia De Boni (1989, p. 26).   

 Não cabe aqui discutir se Egídio Romano tinha ou não consciência das transformações que se 

despontavam no seu contexto histórico; no entanto é plausível considerar que, com sua teoria, mais um 

passo foi dado em direção da formação das Monarquias Absolutistas Europeias.  

Buscar o entendimento desse momento histórico é de suma importância para o pesquisador em 

História da Educação: a Educação possibilita a abertura de caminhos que propiciam a formação humana. 

Ao olharmos para o passado objetivamos entender nossas raízes, nossos costumes, nossa cultura, ou seja, 

o sentido de homem e de sociedade na sua totalidade (OLIVEIRA, 1997). 

 

Considerações finais 

 

 Diante das formulações postas podemos concluir que, o embate entre Papado e Império, nos fins 

do século XIII e princípio do século XIV, tenderia a ser superado pelo eclodir da força latente dos reis, 

como um modelo régio forte, personalizado na figura dos príncipes. A teoria egidiana, legitimando a 

combinação da proeminência do poder espiritual com a secular conduzida pelo poder papal, tornou-se 

base, postumamente, da instituição do Estado Moderno. 

 Constatamos que a separação dos poderes e o estabelecimento do poder laico independiam de 

certa forma, do posicionamento pessoal dos teóricos medievos que haviam dividido seus esforços na 

elaboração simultânea de textos que esclarecessem a origem, natureza e atribuições do poder régio e 

pontifício. Percebemos que os homens a partir das novas relações sociais seguiam o caminho da sua 

história. 

 Verificamos, portanto, que Egídio Romano, seguindo a tradição dos teólogos clericais e laicos 

no esforço de resguardar a dignidade necessária da vida prática, pensou e se posicionou perante os 

conflitos sociais postos no seu tempo. Justamente pelo fato de se encontrar envolvido com as questões 
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humanas da sua época é que suas formulações ultrapassaram, sobrevivendo ao tempo e se tornando 

referências para nós. E a nós compete, enquanto educadores, o comprometimento moral com o nosso 

tempo histórico. Verifica-se aí a necessidade do comprometimento tanto do Estado, como o 

representante da esfera pública, tanto quanto do particular, do sujeito singular, pois minha ação interfere 

no coletivo da sociedade na qual estou inserida. 

 É certo que cada um de nós almeje viver em paz e usufruir as vantagens de um mundo sem 

conflitos, todavia, a simples vontade de extirpar os conflitos não será suficiente, é necessário, pois, por 

meio da ação, construir instituições que acolham e transformem os desejos diversos dos homens legados 

pela natureza. 

Consideramos, enfim, que a grandeza da obra egidiana continua nos atrair, sendo uma 

inestimável fonte de sabedoria política, de extrema importância para o melhor entendimento das questões 

que permeiam os debates políticos de nossa época. 
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A NARRATIVA LIVIANA E A INTENÇÃO RETÓRICA:  

UMA ANÁLISE DA HISTÓRIA DE LUCRÉCIA 

 

Mestranda Suiany Bueno Silva326 

 

“Historia vero testis temporis, lux ueritatis, uita memoriae, magistra uitae, nuntia uetustatis”.  

 Cícero, De oratore, II. 35-36. 

 

A passagem acima nos comunica a concepção ciceroniana da História, permitindo-nos analisar 

as narrativas de Tito Lívio expressa na sua obra ab urbe condita libri I como um veículo transmissor de 

ideias e memórias passadas, com o intuito de resgatar as virtudes cívicas romanas em desuso num 

momento de guerras-civis. Importa-nos compreender os exempla mencionados na narrativa Liviana como 

instrumentos de orientação e remodelação dos comportamentos sociais aristocráticos. Vemos aqui um 

sentido de Paideia para os exempla, em que a constituição do ideal de homem virtuoso baseava-se em 

direcionar seus comportamentos a res publica, logo, os comportamentos pautados em vícios e virtudes na 

escrita de Lívio tem por assim dizer um sentido pedagógico. A exemplo destas afirmações temos a história 

das personagens Lucrécia e Túlia (Livro I), mulheres de caracterizações opostas e que, pelos seus 

comportamentos, emitem uma mensagem aos leitores. A história narrada por Lívio perpetua as ações dos 

personagens, seja pelos exemplos de virtudes de comportamentos cívicos, seja pelas ações corrompidas 

pelos vícios, e assim tais atitudes são legados às gerações posteriores. Ao lermos sua obra historiográfica, 

com seus discursos estruturados e elaborados sob as regras da retórica, compreendemos que a pretensão 

do autor não é somente modificar a opinião dos leitores, mas é, sobretudo, estimulá-los à mudança, 

remodelar os comportamentos sociais. Trata-se de discutir o papel da escrita da História em Tito Lívio e 

como essa escrita define e consolida uma latinidade romana a partir dos modelos de comportamentos 

cívicos de seus personagens que por meio de suas ações definem o ser romano. Pretendemos observar 

                                                           
326 Participa do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. Bolsista CNPq. E-mail: 

suianybs@hotmail.com 
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como a estrutura da narrativa aponta na compreensão de uma História concebida como “mestra da vida” 

(magistra vitae), possibilita olhar para o passado e extrair dele exemplos históricos. Como acentua 

Matthew Roller o passado, na percepção de Cícero, magistrae vitae, orienta as ações a partir dos exempla 

(ROLLER, 2009, p. 214-215), na medida em que as virtudes cívicas se projetam no presente, na 

comunidade política da contemporaneidade, permitindo, desta feita, a remodelação dos comportamentos 

sociais (CONNOLY, 2009). A partir destas questões, verificamos que o valor do estudo da história não 

reside apenas em lições específicas, mas também no exercício de como e o que se olhar desse passado. 

Ao escrever a história de Roma, ab urbe condita, no início do principado de Augusto, “em que o tema da 

identidade romana e de suas raízes no tempo tornara-se, particularmente intenso” (GUARINELLO, 2006, 

p. 285), Lívio pretende definir o que é a latinidade romana, apontando ao longo de sua narrativa, pelos 

artifícios retóricos, valores romanos, retomando suas origens, nos costumes dos ancestrais: o mos 

maiorum romano (GUARINELLO, 2006) compreendido como um coletivo dos valores e das práticas 

consagrados pela tradição dos costumes dos ancestrais (PITA, 2010, p. 38). 

Importa-nos compreender as relações entre virtudes cívicas e degradação de valores a partir dos 

usos do passado na contemporaneidade de Tito Lívio, na obra História de Roma327. Importa também 

acentuar aqui, que ao estruturar seus discursos a cerca das histórias de Lucrécia e Túlia, Tito Lívio quer 

tratar sobre os papéis dessas mulheres em suas domus e sobre seus familiares, inferimos que Lívio não 

discute sobre quaisquer mulheres, mas daquelas pertencentes a um grupo especifico – a aristocracia 

romana (era à elite romana a quem os discursos historiográficos de Tito Lívio eram acessíveis). 

Esse passado que é relembrado pela escrita de Lívio, possui os aspectos essenciais de uma 

memória que é selecionada e trabalhada no presente, isto é, a memória dos antepassados que está em 

consonância com as expectativas de um contexto presente que se pretende reformular. A memória é, 

                                                           
327  Consensualmente sua composição é datada por volta do ano 27 a.C., e compreendia 142 livros dos quais nos restam 

apenas 35. Destes 35 livros realizamos um recorte específico no livro I, A Monarquia, pois a partir desta narrativa obtemos 

uma leitura das origens lendárias e míticas dos primórdios de Roma até a instauração da República. O historiador latino 

esquematiza sua narrativa a partir da caracterização dos reis, incluindo a construção das virtudes, as quais simbolizam o 

surgimento dos diversos atributos morais, cívicos e religiosos do povo romano (MARQUES, 2007, p. 51). 
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portanto, fundamental no processo de constituição da legitimidade política de Augusto, processo que 

exige o reconhecimento de subjetividades, pois embora o sujeito se forme no presente, o faz baseado em 

uma memória. Os atos de preservar e comunicar a memória é que lhe dão permanência social 

(MITRAUD, 2007, p. 17). Trata-se de uma reflexão sobre o passado, um debruçar-se sobre esses 

vestígios presentes com o intuito de selecioná-los e agregá-los, de modo que eles permitam uma 

compreensão da mudança como dimensão inerente do tempo das sociedades humanas. A memória é, 

portanto, um produto social, confere um sentido de permanência e de unidade no tempo 

(GUARINELLO, 1994). Diante dessas possibilidades podemos inferir que Tito Lívio, enquanto 

historiador, se move em uma temporalidade. Neste sentido, o tempo torna-se “humano” precisamente 

quando é “organizado exatamente à maneira de uma narrativa”, e a narrativa de Tito Lívio extrai o seu 

sentido exatamente da possibilidade de “retratar os aspectos da experiência temporal”, ao preservar e 

comunicar a memória dos antepassados (RICOEUR, 1994, p. 61).  

Quando se escreve a história por vezes recorre-se à tradição como meio mais confiável para 

compreender e ditar o passado, entretanto, “a 'tradição' não transmitia meramente o passado, ela o criava” 

(FINLEY, 1989, p.18). Na antiguidade clássica a tradição representada pelo mos maiorum criava uma 

espécie de unidade na constituição política. Interessavam-lhes as lições e as mensagens do passado, e 

para tanto, recorriam à memória social (GUARINELLO, 1994), às experiências temporais dos homens 

de outrora. Os historiadores (tais como: Heródoto, Tucídides, Políbio, Salústio, Tácito) assim como 

Lívio concentravam-se em realizar uma leitura do passado sob as estratégias retóricas que permitiriam, 

a partir de uma elaboração textual, comunicar dar a ler uma narrativa com uma função social (FOX, 

2007). Vê-se que o uso da retórica na historiografia antiga definiu-se para além de uma arte persuasiva, 

mas desempenhou um papel importante na definição de uma identidade social que marcasse de forma 

significativa o desenvolvimento da literatura romana. Em outras palavras, a arte da Retórica foi um 

mecanismo relevante utilizado na fala e na escrita, tendo um papel vital no espaço público, interferindo 

na vida social e política de Roma. Como pontua Matthew Fox, a literatura foi uma expressão escrita 

desse esforço de definir o “ser romano” pautado nos elementos retóricos que auxiliaram a afirmar a 

cultura romana. 
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Em vista disso, ao lermos a História de Roma, compreendemos que a narrativa histórica utiliza-

se como um dos seus aparatos de convencimento a forma, palavra latina que significa, a aparência, isto 

é, a estruturação e ordenação dos argumentos (FUNARI, 2011). A argumentação retórica produz, em 

seu ato de comunicação, dois efeitos distintos, mas complementares: “os leitores/ouvintes são 

cognitivamente convencidos quando aceitam uma afirmação como verdadeira; e são volitivamente 

persuadidos, se a sua conduta ou motivação é afetada” (JÚNIOR, p. 7). Tal afirmação pode ser 

vislumbrada na leitura da obra de Tito Lívio, ao compreendermos a utilização dos instrumentos retóricos 

como meio eficaz de denotar a utilidade da narrativa e do conteúdo nela inscrito. Trata-se de sublinhar 

o sentido utilitário da História, construído em sua narrativa a partir da elucidação de seus leitores sobre 

a importância dos costumes passados na orientação do agir humano, dos comportamentos sociais 

direcionados a res publica. De acordo com Tito Lívio: 

 

O que é sobretudo salutar e produtivo no conhecimento dos fatos é considerar 

atentamente os ensinamentos de todos os exemplos em tão célebre tradição. Daí, 

para si mesmo e para o seu estado, pode-se apreender o que imitar, daí poderia 

ser evitado o que é vergonhoso. (LÍVIO, Prefácio). 

 

Assim, para Lívio, a possibilidade de definir uma consciência romana decorre da contemplação 

e da emulação dos modelos antigos de conduta virtuosa. Chaplin (2000, p. 27-28), em sua obra Livy's 

exemplary history, mostra que o historiador Lívio interessava-se em perceber a mutabilidade dos 

exempla, e a maneira com que os romanos poderiam utilizá-los como possibilidade de renovação. O 

autor compreende que ao estudar Tito Lívio, estabelece-se um propósito de compreender a utilidade dos 

exemplos, das virtudes essenciais para os romanos, como a fides,a pudicitia e a castitas, essenciais aos 

comportamentos das matronas romanas, como observado na história da personagem Lucrecia.  

A personagem Lucrécia era esposa de um Collatinus amigo dos filhos do rei Tarquínio.  Numa 

campanha contra a cidade de Ardéia, os príncipes e Collatinus organizaram um banquete e festas, bebiam 

em casa de Sexto Tarquínio, o assunto recaiu sobre mulheres. Cada um elogiava mais que o outro os 
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dotes de suas esposas. A discussão tornava-se acalorada quando Colatino declarou que não valia a pena 

discutir. Dentro de algumas horas poderiam ter a certeza da superioridade de Lucrécia sobre as demais. 

Pegaram seus respectivos cavalos e foram pessoalmente observar o comportamento de suas mulheres. 

Cada um dirá em que se ocupava a esposa na chegada inesperada do marido, e as rédeas soltas foram 

para Roma. Dirigiram-se a Colácia, onde encontraram Lucrécia em atitude bem diferente das noras do 

rei. Estas outras para ocupar o tempo, participavam com as amigas de um suntuoso banquete. A matrona, 

ao contrário, encontrava-se no interior de sua casa, sentada junto com suas servas, e fiava lã apesar da 

hora avançada. A comparação com as outras mulheres terminou por exaltar a figura de Lucrécia.  Ela 

acolheu amavelmente seu marido e os Tarquínios, e o vencedor convidou gentilmente os jovens 

príncipes a permanecerem em sua casa. Foi então que o desejo culpado de possuir Lucrécia, violentando-

a, apoderou-se de Sexto Tarquínio. A beleza aliada à virtude seduziram-no. Alguns dias mais tarde, às 

ocultas de Colatino Sexto Tarquínio voltou a Colácia. Como ninguém suspeitasse de suas intenções, foi 

bem recebido e depois do jantar conduziram-no ao quarto de hóspede. Quando lhe pareceu que todos 

dormiam e não corria perigo, tomou a espada e ardendo em desejo aproximou-se de Lucrécia 

adormecida. Pondo-lhe com força a mão esquerda sobre o peito disse: “Silêncio, Lucrécia, eu sou Sexto 

Tarquínio e tenho a espada na mão, se disseres uma palavra, morrerás. Tarquínio confessou-lhe seu 

amor, dirigiu-lhe súplicas, misturou ameaças às súplicas, lutando para perturbar os sentimentos daquela 

mulher. Diante de sua firmeza que não cedia nem pelo temor da morte, acrescentou ao medo a ameaça 

da desonra. Assim, quando ela resiste, ele ameaça matá-la. Com essa ameaça, a paixão criminosa de 

Tarquínio triunfou da obstinada virtude, e ele partiu contente por ter destruído a honra de uma mulher. 

(LÍVIO, A MONARQUIA, Livro I). 

Abatida por tão grande infortúnio, Lucrécia envia um mensageiro a Roma e a Ardéia para pedir 

ao pai e ao marido que viessem imediatamente. Era necessária e urgente a presença de ambos. Chegaram 

juntos pai e marido encontrando Lucrécia acabrunhada e vertida em lágrimas, quando da chegada dos 

dois Lucrécia anuncia o estupro acometido por Sexto Tarquínio. Após obter a garantia que não a 

deixariam sem vingança, Lucrécia pronunciou que mesmo isenta de culpa, não se sentia livre do castigo. 

Nenhuma mulher há de censurar Lucrécia por ter sobrevivido a sua desonra. A mulher crava no peito o 
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punhal que havia escondido em suas vestes e tombou agonizante em meio aos gritos do pai e do marido. 

(LÍVIO, A MONARQUIA, Livro I). 

A Lucrécia de Tito Lívio encarna a mulher idealizada pelos romanos e a sua morte representa 

um nobre exemplo de como a castidade era moralmente valorizada. Esse ideal ligava-se ao ritual 

simbólico da fabricação da lã, atividade que teve no passado uma grande importância na economia 

doméstica. A esposa que se dedicava a essa função simbolizava a boa matrona. O simbolismo tomou 

forma concreta na roca de fiar lã carregada pela noiva romana, mas era também comumente evocado em 

epitáfios e nos meios aristocráticos durante a era de Augusto, enfatizando o conceito de pudicitia. Esse 

simbolismo foi muito valorizado por Augusto, e Tito Lívio recrio-o em seu livro, na história de Lucrécia 

(MITRAUD, 2007). Em vista disso, é como um modelo de Virtus feminina que Lucrécia entra na história 

de Tito Lívio, já que é vencedora do concurso de virtudes femininas, e é por permanecer virtuosa que a 

matrona insiste na necessidade de sua morte e se recusa a permanecer viva, escolhe ser vista como um 

precedente para outras mulheres e desafia, assim, seu papel como representação passiva (MATTHES, 

1964) e decide o que é apropriado para si mesma, tendo suas ações dirigidas à comunidade cívica. 

Como pontua Milnor (2009), Lucrécia representa o modelo de feminilidade doméstica romana 

e ainda é diretamente responsável pela mudança política significativa da história romana - passagem da 

monarquia para a República. Compartilhando desta ideia, Snyder (2011) acrescenta que por representar 

o ideal de matrona romana e ter sua pudicitia violada pelo estupro, a narrativa de Lucrecia marca o 

declínio dos costumes romanos. A partir da leitura de Lívio compreendemos que a história de Lucrécia 

articula a relação entre violência sexual328 e fundação. Importante mencionar que o suicídio acometido 

                                                           
328  Violência sexual é aqui compreendida como uma agressão ao corpo e à moral a que a matrona romana está imbuída 

de exercer enquanto uma mulher pertencente à uma comunidade cívica, ou seja, está violência é compreendida como um 

desregramento afastado das práticas de virtudes cívicas. Além disso, cabe lembrar que o estupro era uma relevante forma 

de atuação durante o período de guerras. Interessante lembrar que, em 387 a.C., quando Roma foi conquistada pelos 

gauleses e várias mulheres romanas correram o risco de ser vítimas desse invasores, os romanos criaram o estratagema 

de enviar numerosas escravas ao acampamento dos inimigos (WEEBER, 2003, p. 431, apud CANELA, 2012, p. 15-20 ). 

Ainda no que tange à guerra, é possível fazer referência a partir da leitura de nosso documento, do legendário início de 

Roma, com o rapto das sabinas, classificado como violência sexual, legitimado, desta feita, por um contexto militar 

caracterizado como “medida de emergência" de Roma, em razão da carência de mulheres. O rapto foi essencial para 

assegurar a continuidade da população da nova cidade (CANELA, 2012, p.16). Em vista destes aspectos, observamos que 

o primeiro livro, A Monarquia, da Ab Vrbe Condita de Tito Lívio trata sobre a violência sexual precedendo a maior parte 

dos grandes eventos políticos, como exemplo disto tem-se o caso do estupro da Virgem Vestal Rea Sílvia por Marte, 
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pela personagem, para além de ser um ato contra sua violação moral e corporal, é o meio pelo qual a 

matrona corrompe a possibilidade de gerar um filho de uma linhagem etrusca e tirânica. Sendo assim, o 

corpo de Lucrécia controla o desdobramento da narrativa (MATTHES, 1964), com sua morte sucedem 

simultaneamente o caos e o retorno à ordem.  

A exibição simbólica do corpo de Lucrécia após seu suicídio motiva os cidadãos romanos contra 

o monarca despótico e incita modelos de comportamentos virtuosos para as mulheres republicanas. Vê-

se, a partir do discurso de Lívio, que Lucrécia exemplifica a virtude feminina sem ser uma ameaça à 

masculinidade, mas sim a mulher que possibilita e cria condições para a realização do homem virtuoso 

(MATTHES, 1964). Quando de seu funeral, o corpo da matrona sendo levado para o fórum, é a própria 

exibição de seu cadáver que evidencia, pelas atitudes de Brutus, o quão necessário é a prática das virtudes 

naquele momento. Não havia espaço para lágrimas, pois Lucrécia, enquanto um exemplo, merecia ações 

que a vingassem, o sangue e o punhal de seu suicídio tornaram as ferramentas que restauram a força. 

Como menciona Melissa Matthes (1964), há aqui uma demonstração da relação de complementaridade 

entre a exibição do corpo de uma mulher e os efeitos das palavras de um homem. Com o corpo de 

Lucrécia sendo levado de sua casa à praça pública e as palavras de Brutus, os romanos são incitados à 

ação em memória a matrona que era exemplo de virtude no trato do corpo feminino e do corpo social a 

qual estava inserida (JOSHEL, 2009). 

Para além deste exemplo de matrona romana, Lívio pontua também que não há falta de 

mulheres que tenham seus comportamentos afastados das virtudes essenciais aos romanos, deixando de 

atuar como mulheres e/ou imitando as qualidades dos homens. Por exemplo Túlia, esposa do último 

                                                           
gerando Rômulo, o fundador de Roma. Ariete (1997, p.209, apud CANELA, 2012) destaca a relevante relação existente 

na literatura, entre política e estupro. A violência contra Lucrécia derrubou a monarquia e estabeleceu a República. O 

rapto das sabinas permitiu o estabelecimento e a manutenção de uma cidade; o estupro de Virgínia ocasionou a dissolução 

do segundo decenvirato e o retorno da República. Embora estas histórias nos mostrem o estupro como marco para a 

ocorrência de transformações políticas, certamente também demarca um aspecto de aversão pela sua prática, repulsa que 

desdobrava-se no indivíduo sofredor da violação, e pelos próprios familiares, uma vez que violava o mos maiorum a 

domus dos membros familiares. Tal característica nos parece relevante ao percebemos como Brutus recebe apoio da plebe 

rumo à vingança e expulsão dos Tarquínios de Roma. 
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monarca de Roma, Tarquínio, o soberbo. O casamento com Lúcio Tarquínio não foi o único ato de Túlia 

para alcançar o poder: 

 

pois de um crime a mulher já vislumbrava um outro. Nem durante a noite, nem 

durante o dia, deixava o marido sossegado, para que não fossem gratuitas as 

mortes anteriores. Dizia que não lhe faltara um homem do qual fosse dita esposa, 

nem um com o qual silenciosa se submetesse; faltara-lhe um homem  que se 

julgasse digno do reino, que se lembrasse que era filho de Tarqüínio Prisco, que 

preferisse ter  o reino  a aspirar por ele: “Se tu és aquele com quem julgo estar 

casada, não só te chamo de marido mas também de rei. Se a situação foi pouco 

alterada, pior agora, porque nesse momento   junto à inação  existe o crime. Por  

não te armares? Não tens necessidade de te esforçar por reinos estrangeiros, 

como teu pai proveniente de Corinto ou de Tarqüínios. Os deuses Penates e 

nacionais, a imagem do teu pai, o palácio  e o trono real que nele se encontra e 

o próprio nome Tarqüínio te fazem rei e assim te chamam. Mas se tens pouca 

disposição para isso, por que enganas a cidade? Por que consentes em chamar a 

atenção como um herdeiro? Vai-te embora daqui para Tarqüínios ou Corinto; 

recuar para a tua estirpe, mais semelhante ao irmão do que ao pai” (LÍVIO, A 

MONARQUIA, Livro I). 

 

À fúria de Túlia somava-se a inveja, incomodava-a o fato de Tanaquil, a mãe de Lúcio, uma 

mulher estrangeira, ter conseguido levar dois homens ao trono de Roma consecutivamente, o marido 

Tarqüínio Prisco e Sérvio Túlio. O ódio de Túlia estava acima do seu amor pela família, pois Tanaquil 

era avó tanto dela como de Lúcio, seu esposo, e o rei de quem desejava tomar o poder era seu pai e sogro 

de seu marido. Por fim, Lúcio invadiu o Senado e tomou, pela força, o lugar de Sérvio. O rei foi 

assassinado pelos homens de Lúcio Tarqüínio. Segundo Lívio, tal crime foi ideia de Túlia. Logo após o 

assassinato de Sérvio ela chegou ao Foro em uma carruagem, mandou Lúcio vir do Senado e chamou-o 
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de rei. O marido ordenou-lhe que saísse daquele tumulto e que voltasse para a domus. No caminho de 

volta o condutor da carruagem se deteve apavorado, freou e mostrou à Túlia seu pai Sérvio que jazia 

trucidado. Como exemplo de uma mulher fria, sem limites, envolta em ambição política, tão carente da 

pietas filial, ela ordena que passe a carruagem por cima do corpo de seu pai, uma vez que se encontrava 

na rua (MITRAUD, 2007). 

 Milnor (2009) nos alenca que mulheres como Túlia são úteis para os historiadores romanos, 

como forma de caracterizar os homens ao seu redor, e neste episódio da narrativa de Tito Lívio as atitudes 

de Túlia se refletem na definição do caráter de seu marido Tarquínio, o soberbo. A partir destas duas 

narrativas verificamos que a presença das mulheres na vida pública foi utilizada na historiografia romana 

para representar tanto a degeneração dos valores sociais tradicionais, como também a representações das 

praticas de virtudes na domus e para além desta no espaço publico. O propósito de Lívio na elaboração 

de seus argumentos vai além da relação entre homens e mulheres, mas sim da articulação e negociação 

entre as diferentes esferas e valores que os homens e as mulheres representam. Sendo assim, estas 

narrativas atestam as reais possibilidades históricas em que as mulheres romanas utilizaram seus papéis 

tradicionais nas esferas domésticas para influenciar e intervirem em eventos cívicos. 

Os comportamentos sociais pautados pelas virtudes cívicas, narrados por Lívio, como o de 

Lucrécia, são também os elementos essenciais da restauração moral empreendida por Augusto em seu 

arranjo político e no meio social, como as reformas matrimoniais introduzidas pelo imperador com a Lex 

Julia de 17 a.C.  O objetivo, com a implementação da lei de regulamentação das relações matrimoniais 

e de adultério, era fortalecer a unidade familiar com seus valores tradicionais e com a divisão dos papéis 

entre o pater familias e a matrona; outra intenção contida neste arranjo da reforma moral e social foi 

estimular a taxa de natalidade e reforçar a pudicitia nos comportamentos femininos (BAUMAN, 1992). 

Importante compreendermos que a família romana estava inserida no espaço da domus e, para além dele, 

no espaço público, representando a legitimidade legal e social no qual os papeis sociais são definidos e 

redefinidos. As relações sociais no seio familiar são orientadas pelas figuras que, antes de tudo, devem 

ser modelos de condutas cívicas para a manutenção da unidade familiar: a auctoritas do pater familias e 

a castitas da matrona (GEORGE, 2005). 
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Trata-se de compreender como ocorre o uso e uma seleção do passado à medida que ele se torna 

necessário às ações políticas do governante. Pelas medidas de renovação moral e social, Augusto será 

identificado, aos olhos dos seus contemporâneos, como sendo a autoridade necessária para empreender 

a tarefa de restaurar a República (SILVA, 2001, p. 39). Este passado que é resignificado contribui para 

o aumento da auctoritas (influência) do imperador, auxiliando na legitimação da sua posição política.  

Nesse sentido, o imperador Augusto, na argumentação de Chaplin, soube olhar para esse 

passado como uma fonte de legitimação e de autoridade para o seu exercício político. Augusto e Tito 

Lívio reconhecem os exempla não como pontos fixos, mas sujeitos a diferentes usos ao longo do tempo 

(CHAPLIN, 2000, p. 195-196).  

Segundo Chaplin (2000) Tito Lívio, assim como Augusto, utilizou os dois tipos de relações 

temporais que contêm os exempla: passado e presente, presente e futuro. Augusto como um político se 

baseou em precedentes republicanos para solidificar suas inovações constitucionais e fornecer modelos 

para o futuro. Tito Lívio empregava os exempla como um meio de mostrar uma história monumental de 

valores, mas ele também vê isso como um meio de salvar Roma de seu passado recente (guerra civil).  

Sendo assim, esse debate aponta, a nosso ver, no mínimo uma confluência de interesses entre 

Tito Lívio e Augusto. De fato, os elementos e conceitos da história romana são expressos e fundamentais 

na narrativa de Lívio, como pietas, fides, auctoritas, pudicitia, castitas e iustitia, examinados nas 

narrativas aqui mencionadas, são também parte essencial das reformas promovidas pelo imperador 

durante o seu governo. Augusto procurou resgatar esses valores romanos como forma de legitimar seu 

poder, um poder fundado na tradição, através de reformas institucionais, religiosas, urbanísticas, 

artísticas (Ver em: AUGUSTO. Res Gestae IV), e fundamentalmente na literatura do período 

(MARQUES, 2007, p. 42). 

Tendo por referência o debate aqui estabelecido, concluímos que a leitura da narrativa de Lívio 

nos desperta algumas questões inquietantes, pois ao reviver esse passado, Tito Lívio busca um retorno 

às raízes dos valores humanos e políticos (VITORINO, 2008, p. 17). O tempo que é retomado por Lívio 

é o tempo da fundação de uma Roma gloriosa, o que nos possibilita associá-lo ao momento do governo 

de Augusto e seu projeto de refundação. É indubitável, diante de nossa leitura, a compreensão de que o 
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poder necessite das origens, por isso, não se trata somente de um uso do passado ou apenas narrar 

histórias dos tempos remotos, mas de refletir um passado com exemplos históricos e possibilitar um 

futuro com comportamentos sociais direcionados a uma comunidade cívica. Compreendemos que a 

história de Tito Lívio estruturalmente trata a fundação como um processo e não como momento que se 

desdobra de uma só vez. Aqui, o fundador na narrativa é visto como renovador dos laços da comunidade 

(MATTHES, 1964). 

Em nossa perspectiva de abordagem compreende-se que ser historiador, na Roma antiga, não 

era uma profissão, era uma prática literária e que mantinha uma estreita ligação com os eventos públicos 

que eram seu assunto. O historiador Lívio pode muito bem ter dedicado quase toda a sua vida adulta a 

escrever sua história, mas devemos nos lembrar que Lívio foi treinado, como todos os romanos de 

qualquer preeminência social na arte da retórica. Neste sentido, todo o discurso público romano e a 

história foram orientados para os objetivos tradicionais da arte retórica, isto é, não apenas de instruir seu 

público, mas também de movê-los e, consequentemente, de transformar os seus comportamentos. As 

conexões entre a historiografia escrita e realidade histórica eram, portanto, múltiplas e complexas: os 

acontecimentos do passado, e todos os exemplos históricos advindos da observância das praticas de 

virtudes como pelos vícios permitiam uma autoridade ao texto. (FELDHERR, 2009). 

Em vista destes aspectos, Damon acrescenta que a arte da retórica foi importante por dois 

pontos: em primeiro lugar porque a fala a expressão oral e escrita foi vital na vida social e política em 

Roma; em segundo lugar era fundamental a familiaridade com o contexto o qual estava inserido, pois a 

necessidade de persuasão ia ao encontro das carências da contemporaneidade do orador ou do autor 

(DAMON, 2007.). Observamos a partir do discurso de Tito Lívio que os historiadores antigos 

reconheciam a importância da memória do passado, da origem, e é por isso que a narrativa de Lívio 

pretende concentrar-se no relato dos acontecimentos mais antigos, na retomada de um passado que é 

selecionado e modelado, e determinam as realizações sociais do povo romano- tal como apontado na 

leitura de contraponto entre os modelos pautados nos comportamentos de Lucrécia e Túlia. Deste modo, 

faz-se necessário termos em mente que a história antiga é mais arte do que ciência e, portanto, não se 

pode julgar um historiador antigo com os critérios atuais. Ele não é um pesquisador científico, mas, 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 289 de 378 

 

sobretudo um escritor, um observador da tradição oral e dos testemunhos dos autores que o precederam. 

A história dos acontecimentos mais antigos pertence, para esses historiadores (como Tito Lívio), à área 

da tradição. A função da historiografia pauta-se em uma busca da consciência romana, uma maneira de 

retornar às raízes dos valores morais e políticos (MITRAUD, 2007, p. 9-10). 
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REFLEXÕES SOBRE A VESTIMENTA DE GRUPOS SOCIAIS MARGINALIZADOS NA 

BAIXA IDADE MÉDIA OCIDENTAL 

 

Thaiana Gomes Vieira329 

 

Com a “história vista de baixo”330 os estudos sobre grupos omitidos intensificaram e novas 

diretrizes para analisar documentos já estudados permitiram leituras inovadoras: “Outras perguntas 

foram realizadas, as entrelinhas, o não dito, ganharam tanta ou mais relevância do que o explicitamente 

evidenciado. Desconfiar do documento, eis o encaminhamento mais seguro.” 331 O estudo sobre os 

grupos marginalizados foram bastante beneficiados com o surgimento deste campo da história. 

Os marginais só o são em relação a alguma coisa. Levando em conta que durante a Idade Média 

os documentos eram produzidos, sobretudo, pela elite intelectual eclesiástica, aqueles eram assim 

considerados pelo referencial da Igreja, no período, uma instituição dominante. O marginal está presente 

nas sociedades medievais como aquele que nega a ordem vigente. Era associado ao mal em 

contraposição aos homens cristãos, vistos promotores do bem e da verdade religiosa, com o objetivo de 

caracterizar e intensificar sua segregação. Ainda, havia por parte da Igreja e da ordem um esforço em 

torna-los invisíveis socialmente e assim reafirmar sua hegemonia. 

O marginal é assim chamado, pois encontra-se localizado, em muitos regiões,  realmente às 

margens espaciais da sociedade. Nas cidades medievais, período que nos interessa aqui, as residências 

desses sujeitos estavam situadas próximo às regiões limítrofes. A ideia de marginalização na Idade 

Média Central está diretamente associada com a noção de espaço, interpretado dicotomicamente como 

dentro e fora, centro e periferia.  Essa segmentação se faz repleta de significação, de modo que aos 

primeiros termos (dentro e centro) atribui-se um valor positivo. No centro ficavam os cristãos fiéis à 

                                                           
329 Graduanda em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. thaianavieira@hotmail.com. 
330 Campo historiográfico de pesquisa historiográfica que se esforça em abordar as pessoas comuns e menos favorecidas 

da sociedade para melhor analisar as relações sociais. 
331 SILVA, Leila Rodrigues da. Aspectos da marginalidade na Idade Média em uma abordagem introdutória. In: ZIERER, 

Adriana e XIMENDES, Carlos Alberto (orgs.). História Antiga e Medieval: Cultura e Ensino. São Luís: Ed. UEMA, 2009. 

p. 253-265, p. 254. 
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Igreja, as instituições cristãs ligadas a Roma, e na periferia, espacial ou simbólica, eram situados os 

antagonistas (judeus, heréticos e muçulmanos). Essas sociedades souberam “inventar formas originais 

de governação, gerir a complexidade do desenvolvimento urbano, ordenar o espaço público, controlar 

os conflitos políticos e as tensões sociais e definir um ideal de ‘bem comum’”.332 Daí a importância de 

manter cada sujeito em seu limite dentro da cidade, porque a instabilidade espacial era considerada um 

perigo social.  

Schmitt divide os grupos marginais em marginais no uso do corpo e marginais da fé.333 E como 

comenta Leila Rodrigues, “apesar da nomenclatura sugerir uma certa uniformidade de cada conjunto, 

tal unidade só existe na medida em que reúne sob o mesmo rótulo ‘infratores’ de uma e outra 

condição.”334 O primeiro grupo é caracterizado pela utilização considerada errônea do corpo por seu uso 

voltado aos prazeres mundanos e a utilização do sexo não apenas para a reprodução. O segundo grupo é 

caracterizado por não aceitar a verdade promovida pela Igreja. Nessa comunicação trataremos de ambos 

os grupos, particularmente de personagens como prostitutas, leprosos e judeus e mais especificamente 

da vestimenta como exteriorização dessa segregação.  

Como já realçado, a vestimenta é utilizada para cobrir e proteger o corpo e, por vezes, adornar. 

É uma espécie de extensão do mesmo, que apresenta temporariamente o que a pessoa quer comunicar e 

é um dos principais meios de identificação social. Assim, o estudo sobre o corpo, sua exaltação ou 

omissão, são muito relevantes para o estudo sobre moda. Este precisa ser compreendido como um 

 

Suporte gerador de significação, articulador de um discurso que permite a ação da 

plasticidade da decoração corpórea nas situações de interação presentificação e 

                                                           
332 MENJOT, Denis e BOUCHERON, Patrick. O florescimento das cidades: o século XIII na história do mundo urbano. In: 

CARVALHO, Margarida Maria de, LOPES, Maria Aparecida de S. e FRANÇA, Susani Silveira Lemos (orgs.). As cidades 

no tempo. Franca: UNESP, São Paulo: Olho d’agua, 2005. p. 17-36, p. 36. 
333 SCHMITT, Jean-Claude. A história dos marginais. In: LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 

1993. p. 261-290. 
334 SILVA, Leila Rodrigues da. Aspectos da marginalidade na Idade Média em uma abordagem introdutória. In: ZIERER, 

Adriana e XIMENDES, Carlos Alberto (orgs.). História Antiga e Medieval: Cultura e Ensino. São Luís: Ed. UEMA, 2009. 

p. 253-265, p. 255. 
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representação através de um contrato que determina valores positivos e negativos, que 

pode ser, em linhas gerais, polêmico ou consensual, implícito ou explícito.335 

 A aparência, depositada majoritariamente sobre a constituição física definida acima, é o espaço 

para exteriorizar e reafirmar a distinção social. O discurso construído pela indumentária passa pela 

adição de cada peça, adorno, tecido e constrói uma visualidade específica. O corpo é o suporte para a 

roupa, que o transforma de uma substância física e biológica para uma construção social, momento em 

que é importante o olhar do outro sobre o corpo travestido. A combinação de determinados signos do 

vestuário compõe uma mensagem aos contemporâneos, para visualmente percebem que tipo de sujeito 

é aquele.  

 Segundo Mara Rúbia Sant’Anna 

 

A mais surpreendente das potencialidades significacionais do vestuário encontra-se na 

sua propriedade de movimento e tatilidade, ou seja, sua relação de completude com o 

corpo que vivifica o traje, dando-lhe movimento ao mesmo tempo em que se impregna 

de sensações de bem-estar, maciez, frescura ou aperto, aspereza, calor, etc., numa 

infinidade de combinações. Nesse conjunto de aspectos físicos e implícitos ao uso do 

vestuário, observa-se sua principal característica: a de possuir ritmo, de cadenciar sua 

apreensão e atribuir ao corpo que o veste, prioritariamente, sentido.336 

 

Segundo Daniel Roche,  

 

A moda era portanto, antes de tudo, um ponto de equilíbrio entre o coletivo e o individual, 

uma maneira de marcar a hierarquia social, ao mesmo tempo fixa e móvel. À medida que 

floresceram as distinções indumentárias, a fantasia de alguns e o conformismo de outros 

                                                           
335 CASTILHO, Kathia. Moda e linguagem. São Paulo: Universidade Anhembi Morumbi, 2003. p. 76. 
336 SANT’ANNA, Mara Rubia. Teoria de Moda: Sociedade, imagem e consumo. Barueri: Estação das Letras, 2009. p. 80. 
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desencadearam ação defensiva de parte de instituições (a Igreja) ou grupos (a burguesia) 

que haviam ficado para trás.337 

De acordo com Lipovetsky, “Só a partir do final da idade média é possível reconhecer a ordem 

própria da moda, a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes, seus movimentos bruscos, 

suas extravagâncias.”338 Desse modo, o que consideramos comumente como moda surgiu no final da 

Idade Média, particularmente no século XIV, quando apareceu um tipo de vestuário diferenciado para 

os dois sexos: curto e ajustado para o homem, longo e justo para a mulher339. Lipovetsky acrescenta: “Se 

o lugar do aparecimento importante revolução do vestuário é controvertido, sabe-se em compensação 

que muito depressa, entre 1340 e 1350, a inovação difundiu-se por toda a Europa ocidental.”340 Foi a 

partir desse momento que as mudanças começaram, intensificaram e as variações tornaram-se mais 

correntes. 

A moda em seu sentido de variedade surge a partir das novas condições da produção, mas outros 

fatores, como a expansão demográfica, o aumento da riqueza coletiva, o desenvolvimento da vida 

urbana, a intensificação do comércio à distância e o consequente contato entre povos, o surgimento da 

burguesia, a iminência da noção de individualidade, também são responsáveis pelo desenvolvimento 

dessa moda, especialmente a partir do século XII. As transformações ocorrem em diversos âmbitos, e 

também no vestuário. O desenvolvimento têxtil afeta diretamente a habitação e o traje, transformando-

os. Além disso, razões estéticas e psicológicas também justificam a transformação; por exemplo, o 

vestuário dos séculos XII a XV acompanhou o desenvolvimento dos estilos artísticos.341 

Todas essas transformações, a difusão de tecidos, peles, adornos e pedrarias são importantes no 

processo de identificação social. Segundo María Martínez 

                                                           
337 ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: Uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII). Tradução de Assef 

Kfouri. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. p. 61. 
338 LIPOVETSKY, Gilles. O Império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Tradução de Maria Lucia 

Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p.24. 
339 Ibidem, p.31. 
340 Ibidem, p.32. 
341 MARQUES, A.H. de Oliveira. A sociedade Medieval Portuguesa: aspectos da vida quotidiana. 6 ed. Lisboa: A Esfera 

dos Livros, 2010. p. 47. 
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La ropa servía para reconocer el estatus del individuo y se utilizaba como la mejor tarjeta 

de presentación al generalizarse em el siglo XV como um DNI visual cuya obtención 

pretendia, más allá de las possibilidades, gran parte del conjunto social, incluindo 

campesinos, judíos y otros sectores del común que disfrazaban su origen e identidade 

com la nueva imagen que les otorgaba llevar determinadas telas, colores y prendas de 

vestir.342 

 

Assim, o gosto de grande parte da sociedade pela moda e seus simbolismos obrigou os monarcas 

a elaborar leis suntuárias, que tinham como objetivo minimizar os gastos com vestimentas e adornos e 

manter a ordem visual social estabelecida. Com essas leis, os artigos luxuosos mantinham-se restritos a 

uma minoria. Mesmo que outros pudessem adquirí-los financeiramente, eram impedidos pela sua 

condição social. 

Essas leis tinham também uma função discriminatória em relação às minorias marginalizadas. 

Elas atingiam aqueles que ficavam fora dos níveis socioeconômicos, morais e ortodoxos, como, por 

exemplo, prostitutas, judeus, muçulmanos, leprosos, sodomitas, hereges, entre outros. Esses levavam em 

suas vestimentas distintivos infamantes bem visíveis e que exteriorizavam sua condição naquela 

sociedade para que o outro logo o reconhecesse. 

De modo geral desde o fim da época carolíngia, mais fortemente a partir do século XI, consagrou-

se o caráter discriminatório das listras. Elas surgem em um momento em que a sociedade ocidental 

classifica os sujeitos e os agrupa com base em suas características comuns. Nesse processo as roupas 

são importantes suportes para inscrever e marcar esses grupos. Ou seja, o sistema vestimentar343 

                                                           
342 MARTÍNEZ, María. La Creación de uma moda propria em la España de los Reyes Católicos. In: Ciclo de Conferências 

Arqueología e Historia, 2005, Sevilla. Anais... Sevilla, 2005. p.343-380, p.348. 

Traduzido para o português: “A roupa servia para reconhecer o status do indivíduo e era utilizava como o melhor cartão de 

apresentação ao generalizar-se no século XV como um DNA visual cuja obtenção pretendia, além das possibilidades, grande 

parte do conjunto social, incluindo camponeses, judeus e outros setores do comum que disfarçavam sua origem e identidade 

com a nova imagem que lhes conferiam levar determinados tecidos, cores e roupas de vestir.” 
343 PASTOUREAU, Michel. O pano do diabo. Uma história das listras e dos tecidos listrados. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 1993. p.55. 
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desempenha função representativa e simbólica e utiliza amplamente as bicromias344 simples (bipartido) 

e a bicromia repetida em sequencias alternadas (o listrado).345 

 As litras são diferentes e escandalosas em qualquer sujeito. O listrado aparece como oposição 

ao liso e ao malhado346 e também significam ênfase e movimento. O mais relevante é o fato de o item 

listrado ser o que atrai o olhar, ser visto primeiramente. Segundo Pastoreau “O que é listrado se vê antes 

do que é liso, antes do que é estampado, e mesmo antes do que é malhado”.347 O autor destaca, ainda, o 

vínculo existente entre as listras e a noção de variedade. As palavras em latim (varius e virgulatus, 

lineatus, fasciatus) assumem muitas vezes uma ideia sinonímia, o que atribui às listras a valoração 

pejorativa. Nesse momento a variedade é diretamente associada à impureza e à imoralidade.348 E um 

sujeito honesto, de caráter e cristão não poderia ser variado; a variedade é associada ao pecado e ao 

inferno. Esses dois aspectos, a atração do olhar e a noção de variedade, são os principais motivos da 

associação das listras aos grupos marginalizados. Assim, a listra chama a atenção das outras pessoas e 

induz à classificação social, ao pertencimento do outro a um segmento excluído. 

Ressaltamos que na sociedade medieval há um forte apelo metonímico,349 de modo que apenas 

parte do traje bicromático ou listrado já aponta o caráter inteiramente negativo moral ou social. As 

primeiras peças listradas sugerem inferioridade, mas não um simbolismo diabólico, impuro ou 

pejorativo. No século XI eram os criados dos senhores quem as utilizavam. Já no século XII as peças 

são estendidas a todos aqueles que vivem das liberdades senhoriais. Após esse período as listras atingirão 

o caráter pejorativo e marcarão as vestes dos personagens marginalizados dessa sociedade. 

Sobre isso o autor aponta 

 

Igualmente, nas leis suntuárias e nos decretos vestimentares que proliferam nas cidades 

da Europa meridional no fim da Idade Média, é prescrito, ora às prostitutas, ora aos 

                                                           
344 Segundo o Dicionário inFormal online de Português, bicromia é o que envolve duas cores, é mistura de duas cores. 
345 PASTOREAU, Michel. Op cit., p.55. 
346 Segundo Pastoureau, 1993, p.36, “o malhado representa a degeneração, a proscrição da ordem social, a antecâmara da 

morte e do inferno”. 
347 PASTOREAU, Michel. Op cit., p.38. 
348 Segundo Pastoreau, 1993, p. 38, “O mesmo substantivo varietas serve para designar também a ilusão, a maldade e a lepra”. 
349 PASTOUREAU, Michel. Op cit., p.55. 
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saltimbancos e bufões, ora aos carrascos, o uso de um traje inteiramente listrado, ou, mais 

frequentemente, uma peça de roupa listrada, cinto vestidos ou fitas para as prostitutas; 

calções ou capuz para os carrascos; gibão ou barrete para os saltimbancos e bufões. Por 

toda a parte há a preocupação de impor um sinal visual que marque um distanciamento, 

a fim de que os que exercem tais ofícios não sejam confundidos com cidadãos honestos. 

Em outros lugares, principalmente nas cidades alemãs, essas prescrições se referem 

preferencialmente aos leprosos, deficientes, vagabundos, heréticos, e, às vezes, mais 

raramente, aos judeus e a todos aqueles que não são cristãos. 350 

 

Ainda, Pastoreau destaca 

 

Tanto na imagem como na rua, todos aqueles que se situam fora da ordem social são 

marcados por uma roupa ou atributo listrado, seja em razão de uma condenação (falsários, 

perjuros, criminosos), seja em razão de uma enfermidade (leprosos, débeis mentais, 

loucos), seja porque exercem uma atividade inferior (criadas, domésticas) ou um ofício 

infamante (saltimbancos, prostitutas, carrascos, aos quais a imagem acrescenta muitas 

vezes três profissões  detestadas: os ferreiros, que são feiticeiros, os açougueiros que são 

sanguinários, e os moleiros, que são aproveitadores e negam alimento ao povo), seja 

porque não são – ou não são mais – cristãos (muçulmanos, judeus, heréticos). Todos esses 

indivíduos transgridem a ordem social, como da mesma forma que as listras transgridem 

a ordem cromática e vestimentar. 351 

 

 As prostitutas eram um grupo marginalizado bastante expressivo: “a definição fundamental de 

uma prostituta, segundo a Igreja, era a que foi cunhada por São Jerônimo no começo do século V: ‘uma 

                                                           
350 PASTOUREAU, Michel. O pano do diabo. Uma história das listras e dos tecidos listrados. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 

Ed., 1993. p.25. 
351 Ibidem. p.29. 
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meretriz é aquela que se encontra disponível para atender os desejos de muitos homens’”.352 A partir 

especialmente dos séculos XI e XII, com a expansão das cidades, esse grupo é visto como um “mal 

necessário”, pois colaborava na manutenção de padrões sexuais e sociais daquelas sociedades. Devido a 

essa função social, as prostitutas deveriam ser diferenciadas das mulheres vistas como decentes e 

deveriam levar a marca da infâmia e ser segregadas espacialmente na cidade. O objetivo era criar centros 

para a satisfação sexual que não ofendessem a decência e a rotina pública. 

Na maioria dos locais a aiguillette era essa marca. Esta é uma corda com nós, de cor diferente da 

cor do vestido, que pende no ombro. A inspiração para essa ser a distinção do grupo das prostitutas, 

segundo Jefrey Richards, advém da corda vermelha jogava da sua janela por Raab, a meretriz do livro 

de Josué. 353 

 

A aiguillette vermelha era comum no reino da França, mas a marca variava em outros 

lugares. Em Toulouse era um nó branco; em Viena, um lenço amarelo; em Lepzig, uma 

capa amarela com adornos azuis; em Berna e Zurique, um chapéu vermelho; em Dijon e 

Avignon, uma braçadeira branca de quatro dedos de largura. Em Milão, era uma capa 

branca; em Bérgamo, uma capa amarela; em Marselha, uma túnica listrada; em Bristrol, 

um capuz listrado. Em Estrasburgo, era um chapéu do tipo pão de açúcar preto e branco; 

em Nimes, uma manga de cor diferente da do vestido; em Florença, luvas e um sino no 

chapéu.354 

 

 Além desses adereços que deveriam ser utilizados, algumas peças eram estritamente proibidas 

para essas mulheres, como, por exemplo, o uso de véus em Avignon, Arles e Nimes.355 O que é 

importante ressaltar é que a vestimenta dessas mulheres deveria se distinguir das viúvas, esposas e 

                                                           
352 RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

p.123. 
353 RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. p. 

124. 
354 Ibidem. 
355 Ibidem. 
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virgens das famílias, porque estas jamais poderiam ser confundidas, seria uma falta de respeito e um 

constrangimento. 

 Ainda, as vestimentas luxuosas das mulheres eram muitas vezes associadas a uma mensagem 

sexual. Desse modo, se a roupa de uma mulher decente burlasse a lei suntuária e fosse muito mais 

luxuosa que o permitido, esta poderia ser considerada uma meretriz e não uma nobre. Por exemplo, o 

chapine356 era considerado mais uma ameaça moral que econômica. Esta peça contribuía para a 

esterilidade, pois a mulher grávida não conseguia se deslocar com facilidade pela altura da plataforma, 

caía e abortava inúmeras vezes, resultando em esterilidade. Consequentemente, a esterilidade resultava 

em uma possibilidade de perdição sexual, afinal o ato não resultaria em gravidez. Esse aspecto levou 

alguns governos a destinar a peça às prostitutas.357 

 Outra peça que fora associada às prostitutas foi o farthingale.358 A rigidez desta peça afetava o 

desenvolvimento do feto e poderia resultar em aborto. Além disso, facilitava a ocultação de gravidez, 

pelo volume dos tecidos que suportava, e de doenças como a sífilis, pois mantinha o tecido da saia 

distante do corpo e das roupas íntimas, muitas vezes manchadas pela doença. Essas ocultações permitiam 

às mulheres, segundo os moralistas da época, uma intolerável liberdade sexual, somente conferida às 

meretrizes.359 

 A lepra era uma doença incurável na Idade Média. Ela não respeitava distinções sociais, raciais, 

econômicas, acometia a qualquer pessoa. O procedimento em alguns lugares, quando se detectava um 

doente, era de denúncia formal, muitas vezes por vizinhos, para uma posterior investigação e 

constatação. Isso torna a doença um modo de vingança, pois aquele que por alguma razão prejudicava 

                                                           
356Os chapines eram sapatos de salto utilizados desde a Roma antiga, para afastar o pé da umidade do solo e para ostentar 

altura maior que a real. Na Idade Média os chapines eram usados sob as mesmas justificativas e ainda como distinção social, 

pois era um artigo de luxo. Desse modo as alturas variavam; eram utilizados majoritariamente chapines de 10 ou 13 cm, mas 

há registros de peças de 52 e 77 cm. Eram feitos de camadas de cortiça e forrado com veludo, tecido ou couro e adornado 

com prata, ouro ou pedrarias. Há referências de peças feitas de madeira, mas que dificultavam demasiadamente o andar 

feminino.  
357 HUGHES, Diane Owen. Las modas femininas y su control. In: DUBY, George; PERROT, Michelle. Historia de las 

mujeres em Occidente.  Madrid: Taurus, 1993. p.171-195, p.184. 
358 Os farthingales eram armações em forma de aros que mantinham os tecidos separados do corpo. Utilizados inicialmente 

sobre as saias tinham como objetivo moldar a silhueta de modo a aparentar um quadril mais largo. Os farthingales divergiam 

de acordo com os espaços e ao longo do tempo, assim como seus materiais e seus formatos. 
359 HUGHES, Diane Owen. Op cit., p.185. 
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outro, poderia ser denunciado, e caso ele tivesse qualquer problema de pele (não há uma homogeneidade 

do que era considerado lepra na Idade Média), ser diagnosticado como leproso e ter que assumir as 

consequências dessa enfermidade impostas pela sociedade como segregação, humilhação, dentre outros. 

As causas da doença eram associação com outros doentes, a mordida de verme venenoso, comidas e 

bebidas estragadas, hereditariedade, relações sexuais com mulheres infectadas e ar poluído. 360 

 O enfermo era considerado impuro e por isso impedido de entrar em lugares sagrados. O medo 

da doença era baseado no contágio, pois tinham ciência de que o contato direto, sexual ou não, e a 

utilização de objetos de uma pessoa infectada eram eficientes contagiosos. Além disso, deveriam ser 

segregados espacialmente na cidade e visualmente por meio das vestimentas. A utilização de roupas com 

a marca da infâmia coloca os leprosos na mesma situação de marginal de prostitutas, judeus e hereges, 

mas as vestimentas variam. 

 

Em alguns lugares esperava-se que eles se vestissem de branco, em outros que usassem 

uma preça de material vermelho em suas vestes. Na França, eles deveriam usar cinza ou 

preto com a letra L bordada na roupa. Determinados hospitais de leprosos às vezes 

possuíam uniformes distintivos para seus internos. Em ilustrações, os leprosos são 

frequentemente vistos usando túnicas compridas até os tornozelos e capuzes cônicos. 

Muitas vezes se exigia que eles usassem luvas, outra prova do temor do contágio. Mais 

ainda mais significativo e universal do que suas vestes era o sinal, o guizo, sino ou trompa 

através do qual se exigia que anunciassem sua aproximação. Tudo isso simbolizava o fato 

e o leproso ser membro de uma minoria distinta, uma pessoa a parte.361 

 

 Os judeus foram hostilizados na Idade Média por alguns motivos. Inicialmente havia a iminência 

do fim dos tempos, e como esse grupo era considerado impuro, a necessidade de purificar e, logo, 

                                                           
360 RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

p. 154. 
361 RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

p. 158. 
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cristianizar a Europa implicava na sua dizimação. Havia também uma necessidade de explicar os 

diversos revezes que a sociedade enfrentava (peste, pobreza, fome, entre outros) e o fato de terem como 

atividade o empréstimo de valores; sua riqueza, em sua maioria móvel, os fazia culpados. Inclusive, a 

usura fora considerada pecado tão grave que era comparado à sodomia, ao assassinato, ao perjúrio, ao 

incesto e ao parricídio.362 Richards também destaca o surgimento de uma espécie de nacionalismo 

medieval, que insistia na situação de estrangeiros dos judeus.363 Por fim, a Igreja Romana e a tentativa 

de dominar o pensamento humano e eliminar o diferente. 

 A visão do judeu como inimigo cristão redundou no desejo de isolá-los, o que a partir do século 

XIII passou a ser feito como estratégia. As proibições de casamentos mistos e práticas sexuais inter-

raciais foram intensificadas. Havia uma ideia de devassidão dentre os judeus364 e um temor de que eles 

convivessem mal intencionados com as mulheres honestas e donzelas. A crença na promiscuidade sexual 

desse grupo foi o que motivou a sua segregação, e ainda, a utilização de signos que os identificassem 

logo no primeiro contato visual, distinguindo-os dos cristãos. 

 Os guetos eram os locais cercados onde os judeus deveriam viver; novamente a segregação 

espacial dentro da cidades é um importante modo de marginalização do grupo. Aqueles que vivessem 

com judeus deveriam ser excomungados, afinal a segregação era obrigatória. Pairava um medo de que 

os judeus contaminassem os cristãos. E por medo desse contágio exigia-se a utilização da marca da 

infâmia pelos judeus, para que os cristãos logo os identifiquem e se protegessem. O mais importante é 

ressaltar que a segregação e marginalização dos judeus, apesar de ter sido diferente em cada região e em 

cada período, existiu desde o início da Idade Média. 

 A marca era utilizada por ambos os sexos e comumente usada sobre o peito, local de fácil 

visualização. Entretanto as especificidades não eram homogêneas e variavam de acordo com a região e 

com o momento. A idade mais comum para iniciar a utilização da marca da infâmia era aos dez anos e 

                                                           
362 Ibidem. p. 118. 
363 Ibidem. p. 119. 
364 Segundo Richards, 1993, p. 113, “sempre houve, desde os tempos de Roma, acusação de devassidão contra os judeus. 

São João Crisóstomo (c.347-407) havia denunciado as práticas ‘obscenas’ dos judeus e equiparando as sinagogas a 

bordéis”. 
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o material e as cores também se diversificavam, mas o mais comum era o amarelo açafrão.365 Segundo 

Richards “Não era especificado o tipo de roupa, mas na França, na Espanha e na Itália, a marca do judeu 

devia ser um círculo costurado sobre as roupas (a rouelle).”366 Mas em outros lugares, as vestes eram 

diferentes: 

 

Na Inglaterra, os judeus foram obrigados em 1218 a portar tarjas de linho costuradas em 

suas roupas. No reino da Sicília, os judeus foram obrigados a usar marcas distintivas em 

1221. Na Alemanha, na Áustria e na Polônia os judeus usavam tradicionalmente um 

chapéu cônico (judenhut). Por conseguinte, o Sacro Império Romano relutava em impor 

a rouelle, e o papa Gregório IX queixou-se disso numa carta aos bispos alemães. Mas, no 

século XV, houve uma tentativa articulada para obrigar os judeus a usar a rouelle, e 

aqueles que residiam em Colônia, Augsburgo e Nuremberg foram obrigados a adotá-la.367 

 

 Concluímos que alguns grupos foram segregados por diversos motivos, mas especialmente pela 

tentativa da Igreja Romana de impor a hegemonia de seu pensamento e de sua ordem com isso eliminar 

o diferente, que transgredisse as normas. Nesse sentido algumas estratégias foram utilizadas e dentre 

elas a segregação. Esta era feita dentro do espaço da cidade, de modo que os grupos transgressores foram 

alocados às margens dessa região. E também, o que buscamos apresentar nesse trabalho, por meio das 

vestimentas, utilizando signos que os identifiquem logo em um primeiro contato visual, a fim de evitar 

maiores contatos entre sujeitos que, pela ordem vigente, não deveriam ter convivência. 

 Ressaltamos que os grupos apresentados possuem suas peculiaridades, mas que, de modo geral, 

eram marcados mais largamente como transgressores, e muitas vezes relacionados entre si. Por exemplo 

a associação entre mulheres judias e prostitutas, sobre o que Richards aponta  

 

                                                           
365 Segundo Richards, 1993, p. 115: “tratava-se, portanto, da antecessora direta da infame estrela nazista”. 
366 RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

p.114. 
367 RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

p. 115. 
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No século XIV as prostitutas de Siena e Florença eram instruídas no sentido de usar 

guizos em seus chapéus, marcando-as igualmente como exóticas. Em 1499, uma mulher 

judia em Recanti foi forçada a usar a mesma faixa amarela de linho em torno da cabeça 

que as prostitutas de Pisa foram condenadas a usar no século XIV, e as bolonhesas no 

século XVI. 368 

 

            Em resumo, todos esses grupos eram vistos como ameaçava econômica, moral, social, religiosa 

e sexual, por isso foram agrupados em função características comuns e muitas vezes relacionados entre 

si, sob o principal argumento de transgressores. E a vestimenta e seus signos aparecem como importante 

modo identificação e segregação desses grupos. 

 

Referências Bibliográficas  

 

BICROMIA. In: Dicionário InFormal online de Português. Disponível em: < 

http://www.dicionarioinformal.com.br/bicromia/> Acesso em 15/03/2014. 

CALANCA, Daniela. História social da moda. Tradução de Renato Ambrosio. São Paulo: Editora Senac 

São Paulo, 2008. 

CASTILHO, Kathia. Moda e linguagem. São Paulo: Universidade Anhembi Morumbi, 2003. 

CIDREIRA, Renata Pitombo. Os Sentidos da Moda (Vestuário, Comunicação e Cultura). São Paulo: 

Annablume, 2005. 

CRANE, Diana. A moda e seu papel social: classe, gênero e identidade das roupas. Tradução de 

Cristiana Coimbra, 2 ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013. 

HUGHES, Diane Owen. Las modas femininas y su control. In: DUBY, George; PERROT, Michelle. 

Historia de las mujeres em Occidente.  Madrid: Taurus, 1993. p.171-195. 

LIPOVETSKY, Gilles. O Império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. Tradução 

de Maria Lucia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

                                                           
368 Ibidem. p. 116. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 306 de 378 

 

LIPOVETSKY, G. e ROUX, E. O Luxo Eterno. Da Idade do Sagrado ao Tempo das Marcas. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

MARQUES, A.H. de Oliveira. A sociedade Medieval Portuguesa: aspectos da vida quotidiana. 6 ed. 

Lisboa: A Esfera dos Livros, 2010. 

MARTÍNEZ, María. La Creación de uma moda propria em la España de los Reyes Católicos. In: Ciclo 

de Conferências Arqueología e Historia, 2005, Sevilla. Anais... Sevilla, 2005. p.343-380. 

MENJOT, Denis e BOUCHERON, Patrick. O florescimento das cidades: o século XIII na história do 

mundo urbano. In: CARVALHO, Margarida Maria de, LOPES, Maria Aparecida de S. e FRANÇA, 

Susani Silveira Lemos (orgs.). As cidades no tempo. Franca: UNESP, São Paulo: Olho d’agua, 2005. p. 

17-36. 

PASTOUREAU, Michel. O pano do diabo. Uma história das listras e dos tecidos listrados. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993. 

ROCHE, Daniel. A cultura das aparências: Uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII). 

Tradução de Assef Kfouri. São Paulo: Edita Senac São Paulo, 2007. 

SANT’ANNA, Mara Rubia. Teoria de Moda: Sociedade, imagem e consumo. Barueri, Estação das 

Letras, 2009. 

SCHMITT, Jean-Claude. A história dos marginais. In: LE GOFF, Jacques. A História Nova. São Paulo: 

Martins Fontes, 1993. p. 261-290. 

SILVA, Leila Rodrigues da. Aspectos da marginalidade na Idade Média em uma abordagem 

introdutória. In: ZIERER, Adriana e XIMENDES, Carlos Alberto (orgs.). História Antiga e Medieval: 

Cultura e Ensino. São Luís: Ed. UEMA, 2009. p. 253-265. 

RICHARDS, Jefrey H. Sexo, desvio e danação: As minorias na Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1993. 

 

 

 

 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 307 de 378 

 

O TEMPO E OS MAPAS: PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES DO TEMPO NOS MAPAS-

MÚNDI MEDIEVAIS 

          

  Thiago Borges369 

 

“Que é, pois, o tempo? Quem o poderá explicar facilmente e com 

brevidade? Quem poderá apreendê-lo, mesmo com o pensamento, 

para proferir uma palavra acerca dele? Que realidade mais familiar 

e conhecida do que o tempo para evocarmos para nossa 

conversação?” 

   Santo Agostinho, Confissões, XI, XIV, 17. 

 

Como responder a questionamentos tão complexos e controversos quanto a própria ideia de 

tempo? Como compreender, da exatidão meticulosa de nossos milésimos de segundo, o sentido e as 

sensibilidades de uma realidade que, há tempos, vaga para tão distante de nós? Como, portanto, explicar 

um tempo que não nos pertence e que não nos possui? Passados tantos séculos, a essência das indagações 

de Agostinho de Hipona parece ainda se fazer vivamente presente em suas obras. Dizemos isso não por 

um simples jogo de palavras que evoca um passado que persiste e se faz continuamente presente, mas 

sim pela perene e, quiçá, ininterrupta reflexão filosófica estabelecida entre os homens e o tempo, pois, 

tal como relembra Marc Bloch, “dificilmente imagina-se que uma ciência, qualquer que seja, possa 

efetivamente abstrair a noção de tempo” 370. Afirmação particularmente válida para nós, historiadores, 

que tão pacientemente nos debruçamos sobre o estudo das ações e sociedades humanas no decurso do 

tempo.  

                                                           
369 Mestre em História Medieval pela Universidade de Lisboa e doutorando em História pela Universidade de Brasília. 

Integrante do Programa de Estudos Medievais da Universidade de Brasília (PEM/UnB) e bolsista do Conselho Nacional 

de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (CNPq). E-mail: tborges_unb@hotmail.com.  
370 BLOCH, Marc. Apologia da historia ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 55. 
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Aos olhos do historiador, o tempo constituiu-se, portanto, “como uma floresta para dentro da 

qual os homens, pela narrativa histórica, lançam seu clamor, a fim de compreenderem, mediante o que 

dele ecoa, o que lhes é presente sob a forma de experiência do tempo e poderem esperar projetar um 

futuro com sentido” 371. Sentidos de um tempo histórico, ontológico, mitológico, natural ou humano que, 

ademais de sua aparência unívoca, eterna e imutável, manteve-se diretamente dependente das sutilezas 

e das subjetividades da compreensão dos homens que conheceu e que, a seu modo, o organizou, recortou 

e de tantas formas o explicou. Elementos que conferem ao tempo, em diferentes temporalidades, 

significados e funcionalidades extremamente específicas e contrastantes. De tal modo que, para nos 

aproximarmos dos quadros temporais de dada sociedade, é imprescindível que alcancemos, antes, as 

lógicas estruturais, as verdades, as mentalidades e as relações de dominância e poder que nortearam os 

homens e as sensibilidades de seu tempo372. Destituído de seu caráter absoluto e irreversível, o tempo se 

aproxima, então, das infindáveis nuances das percepções humanas, assumindo uma multiplicidade 

formas e sentidos que brandem entre a ciclicidade do eterno retorno e a linearidade do continuum 

temporum. Percepções tão divergentes quanto coexistentes. 

Por outro lado, ultrapassando os tradicionais modelos temporais, Reinhart Koselleck relembra 

que o tempo “não é apenas uma palavra sem conteúdo, mas também uma grandeza que se modifica com 

a história, e cuja modificação pode ser deduzida da coordenação variável entre experiência e 

expectativa” 373. De tal modo que, observando a inerente relatividade do tempo e das percepções 

temporais humanas, Koselleck estabelece que o tempo se constitui em uma tripla presença: passado 

enquanto experiência, presente enquanto o lugar do eu e futuro enquanto expectativa 374. Constatações 

                                                           
371 RÜSEN, Jörn. Razão histórica. Teoria da história: os fundamentos da ciência histórica. Brasília: Editora da 

Universidade de Brasília, 2010, p. 62. 
372 A este respeito, Jacques Le Goff ressalta que “as medidas do tempo e do espaço são um instrumento de dominação 

social da maior importância. Aquele que as controla aumenta fortemente seu poder sobre a sociedade”. Apud BASCHET, 

Jérôme. A civilização feudal. Do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006, p. 302. 
373 KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado. Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: 

Contraponto/PUC-RJ, 2006, p.309. 
374 A este respeito é relevante relembrarmos que, na filosofia agostiniana, estas três ‘presenças’ fazem-se igualmente 

presentes: “Uma coisa é agora clara e transparente: não existem coisas futuras nem passadas; nem se pode dizer com 

propriedade: há três tempos, o passado, o presente e o futuro; mas talvez se pudesse dizer com propriedade: há três tempos, 

o presente respeitante ao às coisas passadas, o presente respeitante às coisas presentes, o presente respeitante às coisas 

futuras. Existem na minha alma estas três espécies de tempo e não as vejo em outro lugar: memória presente respeitante 
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particularmente relevantes para a compreensão de sociedades, a exemplo da civilização do Ocidente 

medieval, em que a brevidade do tempo presente era constantemente “esmagado entre o prestígio do 

passado, tempo das autoridades, e a avidez de conhecer o futuro”. Tempo de uma sociedade que não 

conheceu, em absoluto, uma ‘verdade cronológica’ única e incontestável, que presenciou e vivenciou o 

tempo das cronologias, genealogias e hagiografias, o tempo dos anais e das crônicas universais, o tempo 

do trabalho, das cidades e da oração: nuances de um tempo orientado e sagrado que ademais de suas 

especificidades esteve diretamente vinculado à natureza dualista de sua sociedade. É preciso, pois, 

sublinhar e considerar o caráter contraditório, dualista e simbólico do tempo medieval que, como todas 

as sociedades tradicionais, “é dominada pelo passado, referência ideal de legitimação dos fatos presentes, 

mas, como veremos adiante, acrescenta ai o peso esmagador do futuro, sob forma de espera escatológica 

de um além-eterno” 375. Visto que: 

 

o desenvolvimento de uma visão linear da história libera um horizonte de 

espera inédito e massacrante, inscrito na perspectiva escatológica do final 

dos tempos. Mas este horizonte de espera é inteiramente projetado no além 

e associado à preocupação com o destino no outro mundo, enquanto, aqui 

embaixo, o campo da experiência continua a se impor como referência 

dominante, segundo a lógica das sociedades rurais 376. 

 

Estamos diante, portanto, de uma multiplicidade de tempos percebidos, pensados e vividos em 

que a narrativa bíblica se entrelaça naturalmente a temporalidade cotidiana dos homens, remarcando a 

historicidade de eventos e personagens que coexistem em ambos os planos. Tal como o espaço, “o tempo 

não é nem homogêneo nem contínuo. Há, por um lado, os intervalos de tempo sagrado, o tempo das 

festas e, por outro, há o tempo profano, a duração ordinária na qual se inscrevem os atos privados de 

                                                           
às coisas passadas, visão presente respeitante às coisas presentes, expectação presente respeitante às coisas futuras”. Cf. 

AGOSTINHO, Confissões, XI, XX, 26. 
375 BASCHET, Jérôme. Op. Cit. p. 337.  
376 IDEM, ibidem, p. 318. 
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significado religioso” 377. Com igual razão, Huizinga afirma que, na Idade Média, “todas as coisas seriam 

absurdas se o seu significado se limitasse a sua função imediata e a sua fenomenalidade e se, pela sua 

essência, não alcançasse um mundo para além deste” 378. Nos limites de uma concepção 

preponderantemente alegórica e idealista, o universo era pensado segundo sua dimensão simbólica 

fazendo com que as realidades e percepções espaço-temporais assumissem um significado que não raras 

vezes transcendia a simples referência material e imediata de seus domínios.  

Esta constante e contrastante dualidade estabelecida entre os homens medievais e o [seu] tempo 

constitui, aqui, nosso principal foco de interesse, apreciação e análise. Não o tempo em sua dimensão 

ontológica e teórica, mas fundamentalmente o tempo enquanto representação. Representações que, como 

pequenos indícios de uma complexa estrutura social, podem ser contempladas segundo os termos de um 

discurso modelar que, como um espelho, reflete as sensibilidades, as verdades e as tradições que 

orientavam seus próprios criadores. Passaremos, então, a observar essas imagens como produto de uma 

memória coletiva, guiando-nos por uma semiologia não iconológica, rompendo a análise estruturalista 

das imagens para alcançar as subtilezas de seus contextos circundantes, pois, diante da imagem, 

estaremos sempre diante do tempo379.   

Para tanto, dando continuidade a um amplo projeto de investigação científica, originalmente 

intitulado A tradição dos loca sancta: sacralização, representação e edificação dos espaços sagrados 

no Ocidente medieval, o texto que ora apresentamos recorre fundamentalmente as diferentes formas de 

representação cartográfica do espaço e do tempo legadas pelo medievo ocidental. Manuscritos dotados 

de uma essência primordialmente simbólica, que transparecem diferentes extratos temporais que, em um 

plano aparentemente homogêneo, coexistem e dialogam naturalmente. Extratos que revelam desde os 

sutis traços de suas realidades contemporâneas até as mais profundas expectativas do porvir apocalíptico 

dos tempos bíblicos. Assim sendo, seguindo o eixo diacrônico intrínseco a essas representações, 

objetivamos fundamentalmente a abrangência das práticas e sensibilidades que configuravam o amplo e 

                                                           
377 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010, p. 63. 

378 HUIZINGA, Johan. Homo ludens: A study of the play-element in culture. Boston: Beacon Press, p. 210. 
379 A este respeito, cf. notadamente a monumental obra de DIDI-HUBERMAN, Georges. Devant le temps: histoire de 

l’art et anachronisme des images. Paris: Les Éditions de Minuit, 2000. 
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simbólico universo medieval. Esperamos, por fim, que o estudo das imagens que assinalam os principais 

eventos da história e da memória do cristianismo nos permita estabelecer parâmetros seguros para a 

compreensão das lógicas discursivas e das práticas religiosas que permanecem subscritas nos longos 

traços que compõem um mapa-múndi medieval.  

 

O tempo, os mapas e suas formas de representação 

 

A intensa diversidade de símbolos e significados expressos na cartografia medieval deve ser 

inicialmente compreendida pela pluralidade de fontes e tradições que convergem sobre os traçados de 

um mapa-múndi. Muitas vezes idealizados por iluminadores anônimos com diferentes intenções e 

estratégias, os mapas-múndi medievais narram, por intermédio de concepções pictóricas hierarquizadas, 

toda a história da humanidade desde as origens até suas sutilezas de realidades coevas, constituindo 

verdadeiros compêndios de ideias, conceitos e fontes que passam a ser compiladas e editadas seguindo 

propósitos e funcionalidades específicas. Por seu gosto enciclopédico, estas singulares expressões da 

cultura medieval não devem ser concebidas ou sistematizadas como simples instrumentos operativos, 

uma vez que, neste caso específico, o tempo e o espaço adquirem uma fisionomia cartográfica 

essencialmente vinculada a uma estrutura alegórica, com referências apenas ocasionais à conformação 

terrestre, mesmo quando era perfeitamente conhecida380. Longe de serem meras representações inócuas 

e puramente estéticas, não podemos simplesmente fechar os olhos e renegar os sentidos espirituais 

inerentes a tais representações acreditando que, tal como nossas imagines mundi, estas expressões 

cartográficas destinavam-se única e exclusivamente a remarcar os limites geográficos de um espaço 

positivo e geométrico sendo que, não se observa qualquer preocupação de representação dos elementos 

em escala. Portanto, o que para nós é falso não o era para os homens dessa época, era antes a verdade 

suprema em torno da qual se agrupavam todas as suas representações e as suas ideias, uma verdade à 

qual se referiam todos os seus valores culturais e sociais381.  

                                                           
380 TUCCI, Ugo. Atlas. In: ROMANO, Ruggiero (dir.), Enciclopédia Einaudi: Memória-História. Lisboa: Imprensa 

Nacional-Casa da Moeda, 1984, v. 1, p. 139. 
381 GUREVITCH, Aron. As categorias da cultura medieval. Lisboa: Editorial Caminho, 1990,                         p. 15. 
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Nos limites de um mundo atemporal, em que elementos bíblicos, históricos e imaginários 

coexistem em um universo perfeitamente homogêneo382, a cartografia medieval deve ser entendida como 

um espaço aberto e propício ao estabelecimento impressões próprias de seus criadores. Seria mais 

razoável, portanto, pensarmos estes manuscritos como uma espécie de “crônica que não somente atraiu 

informações herdadas do exemplar que lhe serve de modelo imediato, mas também foi aberto a adições 

e subtrações inspiradas pelo local de interesse por parte do cartógrafo ou do patrono” 383. De tal forma 

que: 

 

é natural tentar, desde já, identificar as suas marcas nas obras literárias e 

artísticas, ainda que estas obras só parcialmente nos esclareçam sobre as 

noções espaço-temporais, pois no processo de conhecimento artístico do 

mundo os artistas elaboram as suas próprias categorias de tempo e espaço, 

cujo caráter convencional não deve ser perdido de vista 384.   

 

Sob tais perspectivas, parece-nos particularmente claro que a representação da cidade de 

Jerusalém no mapa-múndi de Ebstorf385 ou ainda a imagem valorizada da basílica de Santiago de 

Compostela no mapa-múndi do Beato de Osma386 assumem um significado que evidentemente 

transcende a simples referência geográfica de seus domínios. Constatações semelhantes podem ser 

igualmente extraídas da representação fachada da Ecclesia Sci. Severi situada no seio de uma 

desproporcional Galícia no mapa-múndi do Beato de Saint-Server387 ou mesmo a representação da roda 

                                                           
382 A este respeito, Aron Gurevitch relembra igualmente que, para o homem antigo, “o passado, o presente e o futuro 

estão, por assim dizer, situados em um mesmo plano, são simultâneos [de tal modo que] o presente não está separado da 

massa temporal global, composta do tempo passado e do tempo que há de vir”. IDEM, ibidem, p. 46. 
383 WILLIAMS, John. “Isidore, Orosius and the Beatus Maps”. In: Imago Mundi: The international journal for the History 

of cartography, v. 49, tomo 1, (1997), p. 18. 
384 GUREVITCH, Aron. Op. Cit., p. 54. 
385 O manuscrito original, composto por trinta folhas de pergaminho, foi destruído em 1943 durante um bombardeio da 

Segunda Guerra Mundial sobre a cidade de Hanover. Reprodução fac-símile, de 1898, disponível em: Paris, Bibliothèque 

Nationale, Département des Cartes et Plans, Ge AA 2177. 
386 Burgo de Osma, Arquivo de la Catedral, Cod. 1, ff. 34v-35. 
387 Paris, Bibliothèque Nationale, MS. lat. 8878, ff. 45 bisv-45ter. 
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dentada de Astorga no mapa do Beato de Navarra388. Nesses e em outros tantos casos, o que se evidencia 

é a clara intenção de edificar um discurso personalista, capaz de criar e propagar seus próprios signos 

identitários que, oscilando entre tradições seculares e a própria contemporaneidade de seus traços, nunca 

deixaram de assimilar a estética, as impressões e os interesses próprios de seus contextos circundantes. 

Entretanto, os traços manifestos de intencionalidade, inerentes à própria cartografia medieval, não 

devem ser entendidos como uma mera distorção da geografia física, mas sim como o resultado de um 

evidente “esforço das sociedades históricas para impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – 

uma determinada imagem de si próprias” 389. 

Oscilando entre a autoridade da tradição e a contemporaneidade de seus traços, observamos, na 

essência de cada um deles, um modelo em comum que, como vimos, passa a ser personalizado em 

estreita consonância com intenções e as visões específicas de seus iluminadores390. Assim sendo, a 

análise iconográfica dos documentos aqui comtemplados confirma a nítida continuidade dos modelos 

cosmológicos concebidos nos séculos iniciais da Idade Média e nos permite a comparação sistemática 

de muitos elementos pictóricos e simbólicos expressos nos mapas medievais. Tradições que 

fundamentam, dão forma e legitimam cada pequeno traço destas imponentes representações do tempo, 

do espaço, da história e do imaginário medieval. Tradições que passam a ser constantemente copiadas 

e, consequentemente, reconfiguradas em estreita consonância com suas realidades materiais, culturais e 

políticas formando uma extraordinária montagem de tempos heterogêneos391, constituindo verdadeiros 

jogos de memória que remetem a mapas, representações, narrativas e referências que remontam aos 

primórdios do tempo e da história cristã.  

                                                           
388 Paris, Bibliothèque Nationale, Nouv. acq. lat. 1366, ff. 24v-25. 
389 LE GOFF, Jacques. “Documento/Monumento”. In: IDEM, História e Memória. Campinas: Editora da UNICAMP, 

1990, p. 548. 
390 Acerca das diferentes tradições cartográficas medievais e suas respectivas nuances cf. nomeadamente o monumental 

trabalho de WOODWARD, David. “Medieval Mappaemundi”. In: HARLEY, J.B.; WOODWARD, David (ed.). The 

History of Cartography: cartography in prehistoric, ancient, medieval Europe and the Mediterranean, vol. 1. 

Chicago/London: Chicago University Press, 1987, pp. 286-370. Em especial os diagramas e gráficos apresentados pelo 

autor nas pp. 296-7. 
391 DIDI-HUBERMAN, Georges. Devant le temps: histoire de l’art et anachronisme des images. Paris: Les Éditions de 

Minuit, 2000, p. 16. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 314 de 378 

 

Constatações que se fazem particularmente relevantes para o estudo e a compreensão de uma 

tradição que se molda e se consolida sob os domínios de uma temporalidade plenamente ambígua, uma 

vez que, transpondo o tempo sagrado, “o cristianismo vai ainda mais longe na valorização do Tempo 

histórico. Visto que Deus encarnou, isto é, que assumiu uma existência humana historicamente 

condicionada, a História torna-se suscetível de ser santificada”392. De tal modo que, rompendo 

significativamente com as concepções antigas, a tradição cristã “conduz a uma teologia e não a uma 

filosofia da História, pois as intervenções de Deus na História e, sobretudo a Encarnação na pessoa 

histórica de Jesus Cristo, têm uma finalidade trans-histórica: a salvação do homem” 393. 

História gerada, orientada e santificada pela ação divina que, na Idade Média, assumiu diferentes 

formas, sentidos e modelos explicativos. Dentre as quais, a doutrina das aetates mundi, proposta por 

Agostinho de Hipona em seu De catechizandis rudibus, se consolida como um dos mais sólidos alicerces 

filosóficos para a compreensão, explanação e sistematização do tempo no Ocidente medieval cristão. 

Segundo esta, a história da humanidade, desde os primórdios da Criação até o advento do Juízo Final, 

estava dividida em seis idades distintas, cada qual estabelecida entre importantes eventos da narrativa 

bíblica que, para o bispo de Hipona, deveriam ser plenamente conhecidos por todos aqueles que se 

submetiam a instrução e a fé cristã: 1ª idade (infância): de Adão a Noé; 2ª idade (pueritia): de Noé a 

Abraão; 3ª idade (adolescência): de Abraão a David; 4ª idade (juventude): de David ao cativeiro da 

Babilónia; 5ª idade (maturidade): do cativeiro da Babilónia ao nascimento de Cristo e, finalmente; 6ª 

idade (velhice): de Cristo ao final dos tempos394. Cronologia que, para Jérôme Baschet, “reforça a visão 

                                                           
392 ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2010, p. 97. 
393 IDEM, ibidem, p. 98. 
394 “Peractis ergo quinque aetatibus saeculi, quarum prima est ab initio generis humani, id est, ab Adam, qui primus 

homo factus est, usque ad Noé, qui fecit arcam in diluuio, inde secunda est usque ad Abraham, qui pater electus est 

omnium quidem gentium, quae fidem ipsius imitarentur; sed tamen ex propagine carnis suae futuri populi iudaeorum: 

qui ante christianam fidem gentium unus inter omnes omnium terrarum populos unum uerum deum coluit, ex quo populo 

saluator Christus secundum carnem ueniret. Isti enim articuli duarum aetatum eminent in ueteribus libris: reliquarum 

autem trium euangelio etiam declarantur, cum carnalis origo domini Iesu Christi commemoratur. Nam tertia est ab 

Abraham usque ad Dauid regem: quarta a Dauid usque ad illam captiuitatem, qua populus dei in babyloniam 

transmigrauit: quinta ab illa transmigratione usque ad aduentum domini nostri Iesu Christi”. Cf. AGOSTINHO, De 

catechizandis rudibus, 22, 39, CCL 46, 163. 
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linear da história, fazendo sentir uma progressão comparável àquela das idades da vida e compreendida 

entre um início e um fim inelutável” 395.  

Portanto, seguindo os traços que compõem esta longa história da humanidade, passemos, 

finalmente, do texto ao traçado cartográfico, isto é, à análise e ao contraste iconográfico das diferentes 

formas de representação cartográfica de personagens, eventos e narrativas que fomentam as inerentes 

ambiguidades do tempo no Ocidente medieval cristão. Para tanto, a título de explanação, tomaremos 

como exemplo um ponto particularmente específico desta longa história, ponto de intersecção entre a 

Criação e a Revelação, de confrontação entre o Antigo e o Novo testamento: a Encarnação de Cristo 

que, em sua dimensão cartográfica, encontra-se fundamentalmente vinculada às representações da 

cidade de Jerusalém. 

 

A Civitate Dei nos mapas-múndi medievais 

    

Ligada inicialmente as heranças profetizadas pelo Antigo Testamento a exaltação religiosa da 

cidade de Jerusalém começa a ser edificada no cerne do judaísmo antigo, remontando a uma 

temporalidade pré-cristã que influenciou decisivamente a constituição das bases teológicas do 

cristianismo primitivo. Sagrada por seu sofrimento, redimida por sua morte e ilustre por seu funeral396, 

Jerusalém, já nos séculos iniciais do cristianismo, passava a atrair a atenção de milhares de fiéis de 

diferentes partes da Europa que peregrinavam para a região em busca de uma aproximação direta com a 

vida e a paixão de Cristo. Sempre exaltada pela cristandade medieval como um espaço dualista com 

profundas ressonâncias soteriológicas e escatológicas397, a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste 

enriqueciam a convicção de que o Paraíso e a salvação poderiam ser alcançados na Terra, ainda em vida. 

De acordo com Jean Flori, estas peregrinações seguiam “motivos ao mesmo tempo intelectuais e 

místicos, para seguir os passos de Cristo em seu ministério terreno, para encontrar uma atmosfera de 

                                                           
395 BASCHET, Jérôme. A civilização feudal. Do ano mil à colonização da América. São Paulo: Globo, 2006, p. 316. 

396 Roberto, o monge de Rheims. Apud. HILL, Rosalind (ed. trad.). Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum. Oxford, 

1967. 
397 FLORI, Jean. “Jerusalém e as cruzadas”. In: LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude (coord.), Dicionário Temático 

do Ocidente Medieval. São Paulo: EDUSC/Imprensa Oficial do Estado, vol. 2, 2006, p. 8. 
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espiritualidade ou para reter na memória os fatos mencionados nos textos bíblicos” 398, fazendo com que 

Jerusalém assumisse para os cristãos um sentido mítico e místico, detentora da estranha e única virtude 

de ser, ao mesmo tempo, uma cidade temporal e espiritual.  

O nascimento destas novas diretrizes da cartografia e da cosmologia medieval reflete 

perfeitamente bem o modelo teológico posto em voga pela cristandade ocidental, materializando 

tardiamente uma espiritualidade que desde o século I vinha sendo preliminarmente edificada. Seguindo 

estritamente o relato de Ezequiel399 estes novos traçados auxiliaram decisivamente na construção de 

modelos geográficos e cosmológicos a serem seguidos e copiados. Esta nova essência da cartográfica 

não foi extensamente utilizada até meados do século XII, momento em que Jerusalém adquire o auge de 

seu respaldo e devoção religiosa, sobretudo a partir do movimento cruzadista em notável expansão. Não 

restam dúvidas, portanto, de que as Cruzadas não somente dinamizaram certas estruturas políticas e 

econômicas do Ocidente europeu, mas cooperaram igualmente para a máxima exaltação da fé cristã 

centrando todos os seus esforços militares e espirituais para a reconquista da cidade Santa de Jerusalém. 

Decorrem e sobrevivem deste complexo processo importantes fontes escritas e iconográficas que 

testemunham a importância do dever que cabia a cada cristão de combater o infiel trazendo de volta à 

cristandade o centro de toda a sua existência. 

Não estamos, entretanto, diante de uma inovação conceitual propriamente engendrada pela 

cultura medieval, mas sim de uma progressiva cristianização de concepções anteriores que retomam a 

representações cartográficas da antiguidade clássica onde a cidade grega de Delfos ou a cidade de Roma 

centro do grandioso império eram, em temporalidades distintas, expressas como o centro do mundo 

conhecido. No âmago da religiosidade medieval as antigas realidades geográficas, até então inexoráveis, 

passam por lento processo de desconstrução e transformação, sinalizando um singular deslocamento do 

epicentro geográfico e espiritual para a cidade de Jerusalém. Seja como omphalos, caput ou umbilicus 

mundi em ambos os casos observamos a intrínseca necessidade das sociedades humanas de constante 

                                                           
398 IDEM, ibidem, p. 9. 
399 “Foi esta a cidade de Jerusalém que eu situei em meio aos povos e em torno dela, as nações”, Ezequiel, 5:5. 
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reafirmação de seus centros espirituais e terrenos conferindo a estas cidades um local de destaque nas 

representações gráficas de seus espaços. 

No âmbito da cartografia medieval, a ampla exaltação religiosa da cidade de Jerusalém ganha 

ainda mais respaldo e importância partir do segundo quartel do século XIII com a produção de diferentes 

mapas-múndi – a exemplo dos monumentais mapas de Ebstorf e de Hereford400 e dos suntuosos traços 

do pequeno mapa do Saltério401 – que destacavam em seus traços a sacralidade de Jerusalém 

representada no centro do ecúmeno terrestre. 

 

Imagens 1, 2 e 3: Detalhamento da cidade de Jerusalém nos mapas-múndi de Ebstorf, Saltério e 

Hereford, respectivamente. 

 

No caso específico de Ebstorf, a mais antiga carta-mural a entronizar a cidade de Jerusalém como 

o centro do mundo medieval, observa-se que as legendas confundem-se naturalmente com as imagens 

reforçando a glorificação de Jerusalém como a terra da salvação onde se consumou a ressurreição do 

senhor. Em uma de suas notas o idealizador do mapa destaca: “Jerusalém é a mais célebre dentre todas 

as cidades do mundo, porque foi nela que se realizou a salvação do gênero humano pela morte”402. A 

                                                           
400 Em exposição permanente na Catedral de Hereford. 
401 Londres, British Library, Add. MS. 28681, fol. 9r. 

402 Hec civitas celeberrima capud omnium civitatum toti mundo extat, quia in ea salus humani generis morte. Inscrição lateral 

que acompanha o mapa de Ebstorf. 
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nítida convergência entre a imagem e o texto escrito instiga ainda mais os sentidos dos fiéis frente à 

sacralidade e a importância da cidade de Jerusalém como a Terra Santa, local de adoração e redenção 

divina. 

No interior das muralhas de Jerusalém, representada em um quadrado central de bordas curvadas, 

o iluminador destaca o momento da ressurreição de Cristo.  Nesta representação, Cristo, aparentemente 

em espírito pela leveza com que seu corpo se encontra sobre o soldado romano que dorme a beira de sua 

sepultura, aparece recoberto por um manto dourado. Evidentemente que todos os elementos 

iconográficos aqui descritos são dotados de uma importante carga simbólica que reconstroem por 

intermédio das imagens a descrição bíblica do triunfo de Cristo sobre a morte: “sabendo que, tendo sido 

Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre; a morte não mais tem domínio sobre ele” 403. A 

própria utilização do dourado, ou mesmo do branco, como elementos pictóricos associados ao advento 

da ressurreição remetem-nos a exaltação da glória, da pureza e da eternidade de Cristo frente aos limites 

da carne, isto é, do mundo temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
403 Romanos 6:9. 
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O MARAVILHOSO NAS VIAGENS DE IBN BATTUTA (1325-1354) 

 

Thiago Damasceno Pinto Milhomem404 

 

Aspectos Biográficos de Ibn Battuta e Seu Itinerário  

 

Pretendemos analisar o testemunho histórico, principalmente no que concerne ao campo do 

maravilhoso, presente no relato As Viagens de Ibn Battuta no Oriente Próximo, Europa e Ásia (1325-

1354)405, de autoria do viajante marroquino Ibn Batuta. Como fiel muçulmano, a visão de mundo desse 

viajante é orientada pelo Islã, assim como sua concepção de maravilhas (mirabilia). Seu relato pertence 

ao gênero rihla da literatura islâmica medieval, gênero em prosa, composto por relatos de viagens, que 

são importantes fontes para conhecer os domínios do Islã medieval, pois tais textos informam sobre 

vários aspectos dos povos e países conhecidos durante as viagens dos aventureiros, como política, 

história, geografia, religião e costumes. 

Nascido em Tânger, numa segunda-feira, dia 17 do mês rajab do ano 703 da Hégira406, ou no dia 

24 de fevereiro de 1304 segundo o calendário cristão, o descendente da tribo berbere Lawita denominado 

Abu Abdallah M. b. Abdallah b. M. b. Ibrahim al-Luwati, mais conhecido como Ibn Battuta, “O Viajante 

do Islã” partiu em peregrinação ritual  à cidade de Meca em 1325, quando tinha apenas vinte e um anos 

                                                           
404 Graduado em Licenciatura em História pela Universidade Estadual de Anápolis. E-mail: 

damacenothiago@hotmail.com 
405 Título em português de nossa fonte, cuja tradução do árabe para o inglês intitula-se The Travels of Ibn Battuta in the 

Near East, Asia and Africa (1325-1354), traduzida e editada por Samuel Lee.  
406 Evento que marca o início do calendário islâmico. O ano 01 islâmico inicia-se no ano 622 cristão. O termo Hégira 

pode ser traduzido como “migração”. Trata-se da busca de refúgio em 622, por Mohammad (570-632), o fundador do 

Islã, para Yathrib, cidade localizada em um oásis a trezentos quilômetros ao norte de Meca. À medida que desenvolvia 

suas pregações em Meca, atacando os ídolos e cerimônias religiosas dos membros da tribo dos coraixitas, que desde 440 

dominavam a vida política, econômica, e social da cidade, Mohammad era perseguido (DAMIAO, 2003: 310). Porém, oi 

feito um acordo entre o religioso e duas tribos de Yathrib, tribos que precisavam de um árbitro para suas disputas. Feito 

o acordo, os habitantes de Yathrib receberam o Profeta, assim designado pela tradição. Futuramente, Yathrib seria 

denominada Medina, a Cidade do Profeta. O termo hégira “não tem apenas o sentido negativo de fuga de Meca, mas o 

positivo da busca de proteção, estabelecendo-se num lugar que não o seu próprio” (HOURANI, 1994: 34).  
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(MACEDO, MARQUES, 2008: 18). Como todo muçulmano pertencente a uma família com bons 

recursos materiais, estudou religião e jurisprudência (BISSIO, 2010: 18). 

Nas suas viagens, Ibn Battuta conheceu a Europa, a África, o Oriente Médio e a Ásia Centrais, 

transitando principalmente pelos domínios islâmicos da época em um périplo de cerca de cento e vinte 

e um mil quilômetros percorridos em territórios que hoje correspondem a quarenta e quatro países 

(SOMMA, 2012). Levando vinte e nove anos em suas viagens, o marroquino conheceu não só os 

santuários de sua religião, mas passou por cidades como Constantinopla, Meca, Damasco; por regiões 

como Al-Andaluz; Ceilão e Bengala, na Índia; pelo sul da China; pelas ilhas do sudeste asiático e por 

territórios que pertencem atualmente à Rússia, ao Irã, ao Afeganistão e ao Uzbequistão. Ibn Battuta 

viajou também pela famosa Rota da Seda, sobreviveu a ataques de piratas e ladrões de estradas e a 

naufrágios e até usou seus conhecimentos exercendo o cargo de juiz na Índia e nas ilhas Maldivas (2012). 

O mapa a seguir oferece uma visão mais clara da abrangência de suas viagens.  

 

 

Mapa 01: Percursos de Ibn Battuta de 1325 a 1353. Encyclopedia Britannica. 
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A motivação inicial das viagens de Ibn Battuta foi a tradicional peregrinação à Meca, objetivo 

que ele alcançou por quatro vezes. Logo em sua primeira partida, chegando em Alexandria, visitou o 

xeique Abu Abd Allah El Murshidi. Dormiu na sua residência e, segundo a narrativa, teve um sonho 

onde um enorme pássaro o levou para Meca, depois ao Iêmen, ao leste, ao sul e ao oeste. O xeique 

interpretou tal sonho como um sinal das muitas viagens que Ibn Battuta faria, e este aceitou a 

interpretação do xeique. Sobre esse impulso onírico, falaremos mais adiante, mas a partir de Alexandria 

o aventureiro marroquino empreendeu suas grandes viagens 

 

O Mundo Árabeislâmico no Século XIV 

 

Ibn Battuta direcionou seu olhar erudito para vários aspectos das sociedades que conheceu, e é 

justamente esse olhar multifacetado que caracteriza a rihla. Essa visão do viajante marroquino é 

fundamental para perceber com coerência o mundo islâmico do século XIV, um mundo heterogêneo, 

que passava por mudanças nas suas fronteiras e por importantes movimentos populacionais, situando-se 

entre a divisão política e o crescimento de aspectos culturais fortes marcando uma identidade islâmica 

comum entre diferentes domínios políticos.   

Foi a partir do século X que o mundo islâmico perdeu sua unidade política, mas continuava unido 

por “uma cultura religiosa comum, expressa em língua árabe, e por relações humanas forjadas pelo 

comércio, a migração e a peregrinação” (HOURANI, 1994: 99). De fato, essa identidade cultural apenas 

cresceu com o tempo, pois várias populações se converteram ao Islã e este se articulava com diferentes 

instituições e sistemas de pensamento (1994; 102). Os domínios do Islã ainda ocupavam a maior parte 

do mundo conhecido, reunindo uma miscelânea de povos e culturas. “As condições estavam dadas para 

voltar-se sobre si mesmo” (BISSIO, 2010: 07), e é desse modo que a produção e divulgação dos relatos 

de viagem devem ser vistos. 

Albert Hourani divide o mundo islâmico entre os séculos XI e XV em três grandes áreas e seus 

respectivos eixos de poder: O Irã e o sul do Iraque, cuja principal zona de poder foi Bagdá, numa região 
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rica em agricultura e comércio, com um prestígio secular vindo da dinastia abássida407; Egito, Síria e 

Arábia Ocidental, com sede do poder no Cairo, situado numa zona de produção rural extensa e em um 

centro comercial que ligava as regiões do oceano Índico e do mar Mediterrâneo; e a terceira região, na 

qual Ibn Battuta nasceu e faleceu, o Magreb, junto às regiões islâmicas da Península Ibérica, ou Al-

Andaluz, com centros de poder em Granada, Astúrias, Marrocos, entre outras zonas importantes. O mapa 

a seguir auxilia na compreensão sobre a dimensão dos vários centros políticos do Mundo Islâmico 

medieval.  

Essa cisão política do Islã é aceita comumente por todos os estudiosos do tema, e os estudos de 

Ivan Hrbek (2010) apontam para desintegrações regionais dentro desse mundo já politicamente dividido, 

como é o caso da fragmentação de poder do Magreb, natal de Ibn Battuta. Durante os anos de vida do 

viajante, o poder político predominante no Magreb esteve nas mãos da dinastia Marínida (1230-1472) 

e, principalmente, do sultão Abu Inan, a quem Ibn Battuta dedicou seu relato de viagem.  

 

As Narrativas de Viagens Medievais 

 

Um conceito objetivo e claro da natureza da fonte utilizada neste estudo é dado por Paulo Lopes 

em seu artigo Os Livros de Viagens Medievais. Segundo esse estudioso (2006), as narrativas de viagens 

                                                           
407 Dinastia que governou o mundo islâmico entre 750 e 1258, com corte em Bagdá. Os abássidas consideravam-se 

descendentes de Abbas, tio do Profeta. O primeiro califa da família foi Abul Abbas, proclamado como tal em Kufa, núcleo 

urbano iraquiano, após uma revolta de vários grupos sociais temporariamente unidos contra a família Omíada. Durante a 

soberania abássida, a burocracia imperial, já desenvolvida durante o regime da dinastia anterior, consolidou-se; e era por 

meio dessa ampla burocracia que os poderes absolutos dos califas eram exercidos. Estes, de acordo com uma longa 

tradição de governantes do Oriente (HOURANI, 1994: 51), governavam reclusos em seus palácios, cercados por luxo e 

por cerimoniais pomposos. Para manter um império vasto, necessitava-se de grandes receitas e exército. São do período 

dessa dinastia o sistema canônico de impostos, baseados em práticas iniciais do Islã de ajuda aos necessitados, a compra 

de escravos e o recrutamento de soldados de tribos pastoris de língua turca das fronteiras, e além, para compor um exército 

eficaz e leal. Assim se iniciou a ascensão dos turcos no mundo islâmico, a partir do século IX. Destacam-se também desse 

período a criação de Bagdá e os governos de Al-Mansur (754-775) e Harun Al-Rashid (786-809). Após a morte deste 

último, eclodiu uma guerra civil entre seus dois filhos, contribuindo para a debilitação política do império e pelo 

crescimento do poder político-militar dos turcos. O poder dos abássidas caiu definitivamente em 1258 quando um exército 

formado por tribos mongóis e turcas das estepes da Ásia Oriental conquistaram Bagdá. Uma dinastia turca, que se 

converteu ao Islã, governou a região do Irã-Iraque entre 1256 e 1336, até que foi detida em sua expansão ao oeste pelo 

exército egípcio mameluco.  
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medievais são os testemunhos escritos de viagens feitas no Medievo por clérigos, peregrinos, mercadores 

ou cavaleiros. Esses registros compõem o conjunto dos chamados livros de viagens medievais, um 

gênero multifacetado. Tais narrativas são vistas como pertencentes a um mesmo gênero porque possuem 

uma forma autônoma dentro da prosa medieval, oferecendo visões de mundo e de realidade medievais. 

Contudo, ao mesmo tempo são multifacetadas porque cada uma tem características e objetivos diversos 

e por serem oriundas tanto de culturas cristãs quanto islâmicas. Nesse gênero, o discurso documental – 

dimensão histórica - mescla-se com o discurso literário, dimensão textual referente aos aspectos 

narrativos. Assim, esses relatos de viagens adquiriram um estatuto, mesmo narrando viagens reais ou 

imaginárias.  

Historiograficamente se discute mais o tema das viagens e dos viajantes nas idades Moderna e 

Contemporânea. Lopes (2006) destaca que, até certo tempo, muitos estudiosos consideravam o Medievo 

como um período secundário para o estudo das viagens porque numa perspectiva de longa duração a 

medievalidade seria uma era de ruralidade e de debilidade da vida urbana e do comércio, não 

favorecendo as viagens e outros deslocamentos. Mas nos últimos tempos, os estudos mostraram que essa 

generalização superficial é equivocada, e desde então os historiadores têm feito trabalhos sobre muitas 

viagens e viajantes que movimentaram o Ocidente Medieval do século XII em diante. São clérigos, 

cavaleiros, peregrinos, mercadores e eruditos, como Ibn Battuta.  

As viagens medievais significavam um rompimento com o cotidiano familiar, tendo assim 

dimensões espetaculares, sendo necessários preparos materiais e espirituais para fazer os caminhos com 

as maiores segurança e tranquilidade possíveis. Assim, esses relatos têm observações da realidade e 

aspectos transcendentais e maravilhosos. Metaforicamente, os homens andavam por uma “floresta de 

símbolos”. Como o estudioso português enfatiza: “O conhecimento do espaço não dissipa o elemento 

lendário e mitológico, em grande parte proveniente da Antiguidade e da tradição bíblica; justapõem-se 

e complementam-se num todo discursivo sem importar as contradições daí resultantes” (LOPES, 2006: 

07). 
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Dialogando os estudos de Paulo Lopes com os estudos de Maria Cândida Ferreira de Almeida, 

observam-se considerações semelhantes. Almeida (2005) defende que, por reunir vários tipos de textos, 

o relato de viagem, ou narrativas de viagens medievais, assim como afirma Lopes, é um gênero ambíguo.  

 

Contudo, o problema não é tão simples assim, pois ele se expande para além do 

campo literário, já que são considerados relatos de viagem tanto textos escritos 

com o objetivo exclusivo de divulgação da fé e redigidos por peregrinos, como 

textos com intenções pragmáticas – como são as notícias sobre as expedições, 

informes políticos, econômicos, descrições geográficas, enfim, um vasto campo 

de textos produzidos pelo aparato técnico do Estado -, além de discursos, como 

os dos conquistadores do Novo Mundo que oscilam entre a exposição 

burocrática dos fatos da conquista e a auto-apresentação como heróis da coroa 

(ALMEIDA, 2005: 85).  

 

E dentro desse gênero dos relatos ou livros de viagens medievais, podemos colocar as narrativas 

de viagens especificadamente islâmicas, as rihlat.  

Devido à influência da tradição, a literatura islâmica de viagem aborda a jornada como uma 

procura por conhecimento, um método de estudo e um meio de se alcançar a graça de Deus. Contudo, 

além do conhecimento, essa literatura tem a função de diminuir as diferenças hierárquicas e de linhagens 

entre os homens. Podemos observar então que, no medievo, a viagem como método de estudo era 

obrigatória aos muçulmanos que queriam ingressar no campo erudito e se especializar nas ciências 

corânicas ou nas ciências naturais do período, como astronomia, matemática e medicina (BISSIO, 2010: 

04).  

Dessas viagens eram escritas as rihlat, que são um “híbrido de tratados de geografia e relato de 

viagem, de texto erudito” (BISSIO, 2010: 07), foram se estruturando até atingir uma forma original no 

século XI, principalmente em Al-Andaluz e no norte da África. Além de exibirem informações de mesma 

natureza do gênero anterior, a literatura geográfica, as rihlat se debruçam sobre as instituições políticas, 
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sociais, econômicas e culturais dos locais conhecidos pelo viajante, mostrando formas de organização 

social, formas de governo, crenças religiosas, mitos, costumes e tradições dos povos conhecidos.  

Nos tempos primordiais do gênero, destaca-se o relato de Ibn Yubair (1145-1217)408, feito a partir 

de sua peregrinação à Meca. É consenso entre os estúdios que Ibn Battuta e Ibn Yubair são os autores 

de rihlat mais importantes. E sobre o testemunho de Ibn Yubair e sua importância para os relatos de 

viagens islâmicos medievais, é considerado “... que esse testemunho, ao qual se reconhece grande valor 

literário, foi o que origem propriamente ao gênero rihla” (BISSIO, 2008: 142). Em suma, a rihla é uma 

narrativa longa em primeira pessoa sobre uma experiência de viagem ou viagens. 

 

As rihlat tratam de um conhecimento acerca da vida humana dentro de sua 

organização, dentro de sua história e dentro de suas manifestações religiosas e 

morais; destacam as maravilhas e os costumes íntimos dos países distantes. 

Convém dizer que diferente de um “livro de maravilhas”, que costuma contar 

preferencialmente “prodígios e raridades”, a rihla estende suas observações a 

campos como o da zoologia, da cosmografia e da etnografia, tornando seus 

conteúdos mais amplos e, portando, de maior complexidade em sua 

classificação, que oscila entre discurso religioso, histórico, geográfico, 

antropológico e literário (ALMEIDA, 2005: 89). 

 

Sobre o gênero, Beatriz Bissio também faz importantes considerações, destacando o processo de 

consolidação das rihlat e as motivações iniciais dos viajantes.  

 

No mesmo século IX, em que se consolidam os dicionários biográficos, começa 

a aparecer um outro tipo de obra, de difícil identificação, reunindo informações 

                                                           
408 Conhecido como “O Valenciano”, pelos cristãos, em referência à sua terra natal, Al-Andaluz. Ibn Yubair foi um 

geógrafo, literato e poeta que também viajou pelo mundo árabeislâmico e escreveu suas experiências. Traduções de sua 

rihla, do árabe para o espanhol ou do árabe para o inglês, podem ser encontradas na loja virtual http://www.amazon.com. 

Uma das traduções bastante lidas é a edição The Travels of Ibn Jubayr, de 2008, traduzida para o inglês por J. C. 

Broadhurst. 
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diversas. Costumavam incluir dados astronômicos, relatos históricos e 

explicações científicas e podiam também relacionar fatos maravilhosos. (...). 

Essas obras, cujo valor literário passa a ser cada vez mais apreciado – e, em 

consequência, também cobrado – vão consolidando um gênero que, no século 

XI, já tem todas as suas características definidas, o relato de viagem (rihla). À 

diferença do que acontecia nos séculos anteriores, esses viajantes tinham por 

principal objetivo visitar a cidade de Meca em peregrinação ritual e partilhavam 

com seus antecessores a influência longínqua do relato de viagens com as 

aventuras de Simbad, o Marujo, que integra as Mil e Uma Noites (BISSIO, 

2008: 141).  

 

O espaço árabeislâmico era grande e, apesar de não ter fronteiras delimitadas entre seus vários 

reinos, tinha alfândegas que marcavam as fronteiras administrativas internas e todo esse mundo estava 

sob o mesmo contexto cultural. O contexto de surgimento da rihla obviamente é fundamental para 

entender esse gênero, já que nessa época novos sujeitos históricos, como turcos e mongóis, conquistaram 

lugar no Islã; e possivelmente, a maior preocupação do viajante marroquino foi essa cisão política de 

um mundo identificado pela mesma fé, língua e cultura e largamente ampliado pelas conquistas mongóis 

no século XIV rumo ao Oriente (BISSIO, 2008: 113). O Islã estava politicamente divido e a rihla 

ajudaria na expressão da identidade islâmica, cujas bases eram a cultura, a língua, a fé e o espaço da 

comunidade, a Umma. 

 

A Fonte 

 

Utilizei como fonte a obra The Travels of Ibn Battuta in the Near East, Asia and África, 1325-

1354409, que foi traduzida do árabe para o inglês em 1829 pelo Rev. Samuel Lee (1783-1852)410. Ainda 

                                                           
409 Em português: As Viagens de Ibn Battuta no Oriente Próximo, Ásia e África (1325-1354).  

 
410 D. D. da Universidade de Halle, Membro Honorável da Sociedade Asiática de Paris, Sócio Honorável da Sociedade 
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em 1829, essa tradução foi publicada pelo Comitê Oriental de Tradução e, atualmente, seu original 

encontra-se preservado na Biblioteca Pública de Cambridge, tendo sido republicado em 2004 pela 

editora Dover Publications, de Mineola, no estado de New York, Estados Unidos da América. Tal obra 

de Samuel Lee é uma tradução direta do relato que Ibn Battuta ditou para o poeta Ibn Yuzayy em 1355 

tendo como base suas a memórias e anotações feitas durante seus périplos. No Prefácio de The  

Travels of Ibn Battuta, Lee informa que fez sua tradução a partir de três manuscritos do Compêndio 

Árabe de Cópias Manuscritas, que se encontram até hoje disponíveis para acesso aos estudiosos na 

Universidade de Cambridge. Tais manuscritos, transcrevendo-se do árabe para o inglês, tem como título 

Tuhfat al-nuzzar fi ghara´ib al-amsar wa-´aja´ib al-asfar e foram doados àquela universidade por um 

cidadão que Lee apenas menciona como Senhor Burckhardt, interessado pela cultura oriental. 

O tradutor também menciona um pouco do seu método de trabalho, que consistiu na leitura da 

dissertação de um estudioso chamado Kosegarten, que estudou o itinerário de Battuta principalmente 

quando o viajante passou pela Pérsia, Ilhas Maldivas e África, e acrescente que “Esses extratos são todos 

acompanhados com por uma tradução em latim, e algumas notas bem elaboradas, com alguns extratos 

geográficos de outros trabalhos” (BATTUTA, 2004: XI)”.  

A tradução de Lee contém duzentos e quarenta e três páginas, em vinte e cinco capítulos e um 

Apêndice, intitulado Um Resumo da História do Forte de Gwalior, de Gwalior Namah, de Heraman Ibn 

Kardhar Das, o Munshi411. Abaixo do título de numeração de cada capítulo também há uma lista de 

cidades, regiões e demais localidades visitadas por Ibn Battuta, sendo muito úteis para o leitor encontrar 

determinados trechos específicos do relato. 

 

A Categoria do Maravilhoso 

 

                                                           
Real de Literatura, Membro do Comitê Oriental de Tradução e da Sociedade Asiática Real da Grã-Bretanha e Irlanda, 

Sócio da Sociedade Filosófica de Cambridge, e Professor de Árabe da Universidade de Cambridge.  
411 An Abstract of the History of the Frotress of Gwalior, from the Gwalior Namah, ofHeraman Ibn Kardhar Das, the 

Munshi. 
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Destaco o imaginário presente na rihla de Ibn Battuta enfatizando a categoria do maravilhoso, 

tanto do ponto de vista literário quanto histórico e amplamente cultural, e apontando suas funções.  

Abordarei as definições do historiador Jacques Le Goff sobre o maravilhoso cristão no Ocidente 

Medieval e a teorização do elemento fantástico literário do crítico estruturalista Tzvetan Todorov. 

Devido à inacessibilidade a estudos específicadamente sobre o maravilhoso medieval islâmico, 

usaremos somente os conceitos desses autores que podem contribuir para uma análise literária e 

historiográfica coerente de As Viagens de Ibn Battuta.    

Jacques Le Goff e Jean Claude Schmitt (2002) iniciam suas considerações sobre o maravilhoso 

afirmando que a civilização medieval, como muitas outras civilizações, foi fascinada pelo sobrenatural 

e pelo extraordinário. É fundamental começar a entender o maravilhoso como um conjunto de 

maravilhas, ou seja, um conjunto de fenômenos sobrenaturais produzidos por inumeráveis seres e forças 

sobrenaturais (LE GOFF, 1999: 22). As primeiras manifestações do maravilhoso foram o homem e 

natureza. Assim, a Criação foi a primeira maravilha que o Deus ofereceu à humanidade. É importante 

entender agora o que significam maravilha e maravilhoso, tendo em mente, como Le Goff (1990) 

destaca logo no início de O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval, que a questão do 

maravilhoso numa determinada civilização começa no nível fundamental do vocabulário. Logo, é 

preciso, antes de tudo, fazer um estudo do campo semântico do maravilhoso. Depois, é preciso saber o 

que nós, pessoas de séculos posteriores ao Medievo entendemos por maravilhoso e compreender como 

os homens do medievo entendiam e exprimiam o que chamamos hoje de maravilhoso.  

O termo maravilha vem da forma plural latina mirabilia412, que corresponde mais à nossa visão 

de maravilhoso. As raízes desse termo são mir, miror e mirari, que têm sentido de visível, de olhar. Seu 

traço fundamental é a noção de “aparição” (1990: 23). Assim, todo imaginário maravilhoso se liga ao 

sentido da visão e fica em torno de imagens e metáforas da visão.  

 

                                                           
412 Mirabilia, por sua vez, deriva de mirabilis, termo com sentido semelhante ao nosso adjetivo maravilhoso, usado em 

ambientes cultos do medievo.  
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Os mirabilia não são naturalmente apenas coisas que o homem pode admirar 

com os olhos, coisas perante as quais se arregalam os olhos; originariamente há, 

porém, esta referência ao olho que me parece importante, porquanto todo um 

imaginário pode organizar-se à volta desta ligação a um sentido, o da vista, e 

em tornos de uma série de imagens e metáforas que são metáforas visivas (LE 

GOFF, 1990: 18). 

 

Dessa forma, as maravilhas têm como característica a raridade, espanto e admiração que causam, 

afetando, primeiramente, o olhar (LE GOFF; SCHIMTT, 2002: 106, 107) e, além disso, como cita o 

monge inglês Gervásio de Tilbury413, citado por Le Goff e Schimtt, “chamamos de maravilhas os 

fenômenos que escapam à nossa compreensão, embora sejam naturais” (2002, 108). Pode-se então 

definir o maravilhoso como um conjunto de maravilhas¸ fenômenos extraordinários que afetam 

inicialmente a visão. Porém, também é importante destacar que vemos o maravilhoso como uma 

categoria e tipo de realidade, enquanto os homens medievais viam o maravilhoso como 

 

(...) um conjunto, uma coleção de seres, fenômenos, objetos, possuindo todos a 

característica de serem surpreendentes, no sentido forte da expressão, e que 

podem estar associados quer ao domínio propriamente divino (portanto próximo 

do milagre), quer ao domínio natural (sendo a natureza originalmente o produto 

da criação divina), quer ao domínio mágico, diabólico (portanto uma ilusão 

produzida por Satã e seus seguidores sobrenaturais ou humanos) (2002, 106).  

 

 Expostos os pontos de vista de Le Goff, é hora de conhecermos a perspectiva literária desse 

campo de estudo segundo Tzvetan Todorov.  

                                                           
413 Monge inglês autor da enciclopédia Otia imperialia (Para Entretenimento do Imperador), feita para o imperador Oto 

IV de Brunswick em cerca de 1210. No prefácio da terceira parte, que é uma coletânea de maravilhas, Gervásio escreveu 

sua concepção de mirabilia.  

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 330 de 378 

 

Segundo esse estudioso, nas estórias414 maravilhosas, os fatos extraordinários não podem ser 

explicados racionalmente, pois o sobrenatural explica tudo por si mesmo ou nem precisa de explicação. 

Como exemplo, os contos de As Mil & Uma Noites¸ que se enquadram perfeitamente no gênero: gênios 

de lâmpadas, tapetes voadores, animais que falam, enfim, toda uma coleção de seres extraordinários e 

sobrenaturais que não podem ser explicados racionalmente. São apenas aceitos porque fazem parte do 

ambiente, são naturais, embora não possam ser entendidos, como defende o monge inglês Gervásio de 

Tilbury.  

Tzvetan Todorov aborda as histórias ficcionais com acontecimentos extraordinários e as divide 

nas categorias maravilhosas, fantásticas e estranhas. É importante tomar cuidado com a nomenclatura 

desse autor ao usar o termo “extraordinário”, referindo-se com essa palavra a acontecimentos incríveis, 

e não exatamente fantásticos ou sobrenaturais. Abordando de forma simples, para melhor situar o 

maravilhoso literário, vamos às definições básicas dos três gêneros ou categorias.  

O maravilhoso se refere a acontecimentos extraordinários que não podem ser explicados pelo 

racionalismo ou cientificismo comumente aceitos, exigindo a admissão de “novas leis da natureza, pelas 

quais o fenômeno pode ser explicado” (TODOROV, 2010: 48) e, conseqüentemente, a plena aceitação 

do caráter maravilho das maravilhas; o estranho também faz referência acontecimentos extraordinários, 

mas que podem ser explicados pelo uso da razão ou da ciência, por mais anormais que sejam; e o 

fantástico é o gênero de discurso incerto, onde os acontecimentos extraordinários podem ser explicados 

tanto pela visão da sobrenaturalidade quanto pela racionalidade. Personagem, narrador e leitor vivem 

com a ambiguidade de interpretações.  Na sua visão, o fantástico é, portanto, o gênero da hesitação, 

essencialmente transitório, pois, tanto personagem como leitor podem escolher uma explicação 

maravilhosa ou racional para os casos extraordinários, saindo assim, do fantástico e indo para o campo 

do maravilhoso ou do estranho, depende da explicação adotada.  

No maravilhoso, para Todorov, os elementos sobrenaturais não têm o objetivo de provocar 

reações seja nos personagens ou no leitor. O importante, no maravilhoso, é a própria natureza dos 

                                                           
414 Consideramos os significados na língua inglesa para os termos “estória” e ‘história”, para termos mais clareza. Nessa 

língua, “estória” (story)  é ficção; e “história” (histoty) está mais relaciona a fatos e eventos reais.  
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acontecimentos, e não a atitude desses acontecimentos para com o personagem e o leitor. Vemos, nesse 

ponto, que Todorov não entra em acordo com o maravilhoso defendido por Le Goff e com o próprio 

maravilhoso presente na rihla aqui tratada, pois esses últimos maravilhosos afetam narrador e leitor, e 

essa é uma de suas características essenciais. Contudo, outros pressupostos desse estudioso francês 

podem ser utilizados para analisar o maravilhoso de As Viagens de Ibn Battuta, como sua definição de 

tipos de maravilhoso.  

A primeira maravilha experimentada e descrita pelo marroquino foi um sonho, responsável pela 

sua decisão de viajar por muitos anos, pois até então ele iria fazer apenas a habitual peregrinação à Meca. 

O viajante estava em Alexandria, visitando o famoso xeique Abu Abd Allah El Murshidi e, após ser 

recebido e desfrutar uma refeição na residência do xeique, dormiu e sonhou que viajava nas asas de um 

pássaro gigante.  

 

Após isto, dormi sob seu teto e tive um sonho na mesma noite. Eu subi nas asas 

de um grande pássaro, que veio de longe e que voava para a mesquita de Meca. 

Ele passou perto do Iêmen, então seguiu para leste. Então ele pegou uma rota 

para sul. Depois disso ele foi muito longe para o leste e desceu comigo com 

segurança nas regiões de trevas (ou regiões do norte), onde me deixou. 

 

Fiquei surpreso com essa visão e disse a mim mesmo: “Sem dúvida, o xeique 

irá interpretá-lo para mim. Diz-se que ele faz coisas desse tipo”. 415.  

 

                                                           
415 After this I slept upon the roof of his cell, and saw in a dream the same night, myself placed on the wings of a great bird, 

which fled away with me towards the temple at Mecca. He then verged towards Yemen; then towards the east: he then took 

his course to the south. After this he went far away into the east, and alighted with me safely in the regions of darkness (or 

artic regions), where he left me. 

I was astonished at this vision, and said to myself, no doubt the Sheikh will interpret it for me, for he is said to do things of 

this sort (BATTUTA, 2004: 09, 10).  
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Interessante notar que o sonho também espanta e é associado à visão, como as demais 

maravilhas: “Fiquei surpreso com essa visão”.  Ao meio-dia do dia seguinte, o xeique interpretou o 

sonho de Battuta e profetizou que ele iria viajar por muitas outras terras, inclusive para a Índia, onde 

sofreria com uma calamidade, mas seria auxiliado por outros fiéis muçulmanos. Le Goff e Schmitt 

(2002: 114) afirmam que, dentre as formas que as maravilhas chegam aos homens, o sonho e a visão 

estão entre as mais significativas, disputando com as formas orais e escritas.  

Le Goff (1990) defende que uma das funções do maravilhoso era ser uma forma de resistência, 

ou compensação das banalidades e regularidades do cotidiano. O desfrute estético de se informar sobre 

as maravilhas das viagens seria então, uma espécie de válvula de escape para a monotonia. Além disso, 

conhecer os encantos de outros locais sacia o desejo do homem medieval de conhecer o Além e o 

extraordinário, sejam eles da Natureza ou dos homens.  

 

Continuei pelo Sinde para a cidade Lahari, situada ao longo do litoral do mar 

da Índia, onde se encontra com o Sinde. Há um grande porto ao qual 

desembarcam navios da Pérsia, Iêmen e de outros lugares. Há poucas milhas da 

cidade encontram-se ruínas de pedra em forma de homens e animais, ruínas que 

são quase inumeráveis. O povo desse lugar acredita, segundo seus historiadores, 

que havia uma antiga cidade nesse local e que a maior parte dos seus habitantes, 

os primeiros, foram transformados em pedra por Deus, assim como seus 

animais, plantas e todas as suas sementes. E realmente, pedras no formato de 

plantas aqui são quase inumeráveis416.  

  

 

                                                           
416 I then proceeded by the Sinde to the city of Lahari, which is situated upon the shores of the Indian sea, where the Sinde 

joins it. It has a large harbour, into which ships from Persia, Yemen, and other places put. At the distance of a few miles 

from this city, are the ruins of another, in which stones in the shape of men and beasts almost innumerable are to be found. 

The people of this place think, that it is the opinion of their historians, that there was a city formerly in this place, the 

greather part of the inhabitants of which were so base, that God transformed them, their beasts, their herbs, even to the 

very seeds, into stones; and indeed stones in the shape of seeds are here almost innumerable (BATTUTA, 2004: 102).  
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O poder dos fenômenos incompreensíveis agia sobre homens de diversas camadas sociais. Ibn 

Battuta, atento às diversas instituições políticas e sociais das terras que conheceu, não deixa escapar o 

raro e o encantado que compõem o imaginário maravilhoso de diferentes povos. 

 

Considerações Finais 

 

As narrativas de viagens ultrapassam os conhecimentos espirituais almejados por seus autores 

fornecendo elementos de diversas matizes sobre terras e povos desconhecidos. A administração política, 

as crenças, mitos e costumes não escaparam aos seus olhos. À medida que viaja e experimenta o 

desconhecido, o viajante quer apreender mais sobre o espaço e sobre o povo que habita tal desconhecido.  

Este estudo, além de favorecer minha ampliação intelectual, permitiu conhecer parte das relações 

entre a Cristandade e o Dar al-Islam, o mundo islâmico, tendo sido elas bélicas ou pacíficas, além de 

permitir o intercâmbio entre os campos de análise da História e da Literatura, fundamentais a fontes com 

uma natureza plural, como as rihlat. Conhecer os impulsos de um viajante muçulmano, bem como seu 

tratamento – deveras tolerante – ao diferente, e às maravilhas apresentadas perante seus olhos, colabora 

para uma difusão mais humana de um Outro, nesse caso, o crente muçulmano.  
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A IGREJA NA INTERPRETAÇÃO APOCALÍPTICA 

 DE PEDRO DE JOÃO OLIVI 

Tiago Vieira de Melo417 

 

Um homem chamado Pedro de João Olivi 

 

Pedro de João Olivi nasceu em 1248 ou início de 1249 em Serignan, no departamento de 

Hérault, no Languedoc; ingressando na Ordem Franciscana com a idade de doze anos, em 1260 ou 1261, 

no convento de Béziers. Não dispomos de dados a respeito da família e da infância de Olivi. Todas as 

obras consultadas para a realização deste trabalho apresentam Olivi quando ele entra para a Ordem 

Franciscana, trazendo informações vagas sobre sua vida antes deste fato, como por exemplo, a incerteza 

do ano de nascimento de Olivi. Quanto ao nome Pedro de João Olivi, Burr nos explica o seu verdadeiro 

significado: Pedro de João seria Pedro, filho de João; já o sobrenome Olivi, seria uma derivação latina 

de Olieu.418  

Não possuímos dados a respeito da infância de Olivi, mas sabemos, segundo Burr, que após 

iniciar os seus estudos, alguns anos mais tarde Olivi foi enviado a Paris, onde recebeu o bacharelado em 

teologia. Em torno de 1270, Olivi estava no sul da França ensinando no Studium da ordem em Narbonna 

ou Montpellier, possivelmente em ambos. Olivi ainda era jovem, e alguns anos de atividade ofereceram 

uma maneira perfeitamente respeitável de proceder em direção ao magisterium. 

Desde o início de sua carreira seus trabalhos causaram polêmica, seu pensamento era visto 

como original e um pouco perigoso, contribuindo para que a vida de Olivi alternasse entre o sucesso e 

humilhação. Ao longo dos 38 anos de vida dedicada inteiramente à Ordem Franciscana, Pedro de João 

Olivi foi acusado diversas vezes pela instituição eclesiástica por apresentar em seus escritos opiniões um 

                                                           
417 Recém-graduado no curso de Licenciatura em História pela UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), e 

atualmente, cursando o curso de Mestrado pelo PPGHIS (Programa de Pós Graduação em História – UFMT), integrante do 

VIVARIUM (Núcleo de Estudos da Antiguidade e do Medievo). E-mail: tiagovieira1991@outlook.com. 
418 BURR, David. The persecution of Peter Olivi. Philadelphia: American Society, New Series, vol. 66, n. 5, p. 1-98, 1976. 

p. 6. Disponível em: 

«http://www.jstor.org/discover/10.2307/1006170?uid=37581&uid=3737664&uid=5909624&uid=2&uid=3&uid=67&uid

=37580&uid=62&sid=21101748991801». Acesso em: 01/03/2013. 
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tanto quanto heterodoxas (LIMA, 2011, p. 34). Ainda como estudante de teologia em Paris, o seu 

progresso em direção ao magisterium havia sido bloqueado por dúvidas por quanto à sua ortodoxia. Seus 

trabalhos que foram questionados não são somente os que se referem à questão do usus pauper, mas 

também uma vasta gama de questões teológicas e filosóficas. Porém, o que mais causou polêmica foi 

justamente a sua discussão em torno na questão do usus pauper (BURR, 2001, p. 51).419 

No entanto, nenhuma atenção provou ser fatal. Olivi continuou a ensinar, escrever e ganhar 

uma reputação significativa pelo menos em sua própria província. Em 1279 ele foi convidado por seu 

ministro provincial para contribuir com um documento de posição em relação as deliberações que levou 

à bula Exiit qui seminat, uma das principais declarações papais sobre a pobreza franciscana. Ele nos diz 

que estava em Roma a tempo. Durante esta viagem a Itália ele aparentemente encontrou Conrado de 

Offida420 e talvez a outros zelotes italianos. Quando ele voltou para a França trouxe com ele certos 

elementos das profecias de Leão421 (BURR, 2001, p. 43-66).422 

 

Fontes 

                                                           
419 Em uma sociedade constituída majoritariamente por cristãos, foi em torno das disciplinas religiosas419 que nasceram as 

discussões mais ácidas (o qual o próprio Olivi é um exemplo). Ali, na realidade, estavam em questão não somente problemas 

técnicos, mas sim o fundamento das estruturas da sociedade, a perenidade da instituição eclesiástica e, em última instância, 

a própria salvação das almas. Em uma cristandade que se sentia ameaçada por inimigos internos e externos419, qualquer 

questionamento, ainda que parcial, da Verdade Revelada, provocava vivas reações e a rápida intervenção, além dos limites 

intelectuais em que ela surgira dos poderes tanto eclesiásticos quanto leigos. 
420 Conrado de Offida nasceu por volta do ano 1241, na cidade da qual leva o nome. Aos quinze anos entrou na Ordem 

Franciscana, e faleceu em 12 de Dezembro de 1306. Foi um dos frades que tinham se associado com os companheiros de 

Francisco e mais tarde iriam oferecer orientação aos gostos de Ubertino da Casale e Ângelo Clareno. Eles eram eremitas 

contemplativos, inclinado aos Franciscanos que apreciaram a oportunidade de observar a regra estritamente, sem os 

impedimentos que veio do ensino de teologia. 
421 Leão considerava Francisco como um profeta da decadência, daí advem a interpretação apocalíptica onde Francisco 

seria inserido como um personagem que iria participar do apocalipse, e para tal, ele teria que resuscitar como Cristo. 
422 Esta sua participação na comissão responsável pela publicação da famosa bula Exiit qui Seminat em 1279, sendo assinada 

pelo papa Nicolau III e formulada em defesa da Ordem Franciscana, tinha em vista a discussão em torno da pobreza 

evangélica. Sua contribuição foi sobre o assunto de saber se a regra franciscana excluía todos os direitos de propriedade, e 

não sobre a questão do usus pauper. É possível que Olivi passasse pela Itália neste momento de qualquer maneira, uma vez 

que o Capítulo geral realizou-se em Assis, na Primavera de 1279 e Olivi parece ter desenvolvido alguma familiaridade com 

franciscanos italianos, pelo menos, no início da década de 1280 (BURR, 1989, p. 38-39). 
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Olivi escreveu um número considerável de obras, onde redigiu uma série de comentários a 

respeito dos Evangelhos, escritos escatológicos423, bem como uma exposição sobre a Regra Franciscana. 

A grande maioria de suas obras foi redigida entre os anos 1270 e 1280, mas para este trabalho, iremos 

analisar algumas de suas obras, sendo elas: Lectura super Apocalipsim (1297)424, Epistula ad filios 

Caroli II Regis Sicilæ (1295)425 426, Leuctra super Matthæum (≅ 1279-1281)427 428.  

A escolha de tal documentação se justifica, pois na Lectura super Apocalipsim, Olivi relata 

como se daria a consumação dos tempos, e, além disso, ressalta a importância de Francisco e sua Ordem 

neste importante evento do imaginário cristão, por fim haveria a destruição da Igreja Romana (que 

corrompeu o ideal de pobreza evangélica) e a instauração do franciscanismo em seu lugar, que seria 

como um sopro de vida da perfeição divina. Na Epistula ad filios Caroli II Regis Sicilæ, Olivi ressalta a 

grandeza e o brilho do franciscanismo se comparado à Igreja Romana, o mesmo se vale de uma intensa 

simbologia para nos persuadir da superioridade do primeiro frente ao segundo. E por último, na Leuctra 

super Matthæum é ressaltada a importância da Igreja Romana para a cristandade. 

 

A questão do Usus Pauper 

 

                                                           
423 Escatologia: Teoria acerca das coisas que hão de suceder depois do fim do mundo; teoria sobre o fim do mundo e da 

humanidade. 
424 Onde foi tomado o texto do código Firenze, Biblioteca Laurenziana Conv. Soppresi 382. Cf. R. MANSELLI, «Pietro di 

Giovanni Olivi ed Ubertino da Casale (a propósito della Lectura in Apocalipsim e dell’ Arbor vitæ crucifixæ Iesu)», en 

Studi Medievali 6 (1965) 95-122, e sobretudo, «La risurrezione di san Francesco. Dalla teologia di Pietro di Giovanni Olivi 

ad una testimonianza di pietà popolare» 210 e PAOLO VIAN, Pietro di Giovanni Olivi 117-118. 
425 Tradução do texto editado por F. Ehrle «Petrus Johannis Olivi», 534-540. 

426 Os dois primeiros escritos estão na obra chamada OPÚSCULOS, que tem Olivi como autor (somente os textos 

compilados e traduzidos para esta publicação moderna em Castelhano, da qual realizei o processo de tradução para utilizá-

los no meu trabalho), acrescidos de análises dos mesmos textos por Carlos Mateo Martinez Ruiz. 
427 No caso, trabalhamos somente com o capítulo 16. 

428 Já o terceiro escrito o encontramos na obra de Marinalva Silveira Lima, onde ela conseguiu o texto (em Latim) na página 

eletrônica do Professor David Burr428, cujo manuscrito original está localizado em Oxford (New College, cod. B. 49) 428, o 

qual foi copiado ao final do século XIV. Tal documento encontra-se dividido em duas colunas e contêm 158 fólios, sendo 

que a numeração compreende da 105ra à 108rb. (LIMA, 2011, pag.: 21). Texto este que foi traduzido do Latim para o 

Português pelo Prof. Dr. Alexandre P. Hasegawa do Departamento de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo (USP). 
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Um dos pontos mais marcantes dos ensinamentos de Francisco é a sua interpretação de pobreza, 

baseada em trechos dos textos bíblicos que foi dito em sua juventude num sermão na igreja de 

Porciúncula, em que defendia a radicalização do conceito, sendo: não possuir bem algum, viver de 

esmolas e não possuir dinheiro429, e principalmente levar uma vida de peregrino ou nômade, sem residir 

em lugar algum430. Como a Ordem Franciscana começou com Francisco, este pode ser considerado como 

a interpretação e pobreza original da Ordem, mas, com o tempo houve um processo de 

institucionalização de tal conceito original, devido ao crescimento desenfreado em que a mesma estava 

passando, com irmãos advindos de todos os extratos sociais e de diferentes localidades em uma mesma 

época, e tais diferenças foram se acentuando com o decorrer do tempo.431 

Em sua análise às vitas432 de Celano, Douglas Martins analisa a dicotomia riqueza/pobreza 

existente dentro da Ordem neste período: 

 

[...] Os textos que regem a conduta e as ações dos frades são explícitos ao fato 

de que não deveriam possuir habitações. Contudo, um texto hagiográfico como 

esta vita [vita secunda] deixa transparecer elementos de estabilidade e fixação 

espacial, como no caso de um domicilio fixo, que deixa margens para armazenar 

e racionar alimentos, por exemplo. Elas associam-se a imagem de uma Ordem 

que crescia a passos largos e adquiria feições diferentes daquelas inicialmente 

                                                           
429 Francisco considerou o dinheiro como sendo algo muito ruim, devendo os irmãos viver sem ele, sem ao menos tocá-lo. 
430 Para que não corra o risco de se apegar a bens materiais e para facilitar o trabalho missionário, como está escrito nos 

evangelhos. 
431 Segundo Mollat, a pobreza designa inicialmente a qualidade, depois a condição de uma pessoa de qualquer estado social 

atingida por uma carência. Mas a pobreza é relativa entre os homens, somos sempre mais ou menos pobres que outros. O 

pobre é aquele que, de um modo permanente e/ou temporário, encontra-se em situação de debilidade, dependência e 

humilhação, caracterizada pela privação dos meios (variáveis segundo o seu contexto histórico) que garantem força e 

consideração social, como por exemplo: dinheiro, relações, influência, poder, capacidade intelectual, liberdade e dignidade 

pessoais, etc.. E que ao vivenciar o seu dia-a-dia, não tem qualquer possibilidade de manter-se sem a ajuda de outras pessoas 

(MOLLAT, 1989, p. 2 e 5). 
432 As vitas (são duas no total) é um vasto trabalho hagiográfico realizado pelo biografo Tomás de Celano, tendo como 

personagem central Frei Francisco, cada uma escrita em um período diferente, sento a Vita prima escrita no ano de 1228, a 

pedido do papa Gregório IX, por ocasião da canonização de São Francisco, e a Vita secunda, escrita entre os anos de 1244 

e 1247, a pedido do ministro geral Crescentius de Jessi, e já refletia as transformações na imagem do santo nas décadas 

seguintes a sua morte (MARTINS, 2012, pag.: 9 e 35). 
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propostas por seu líder, ao criarem modelos de organização material e de 

sociabilidade da sociedade da península itálica do século XIII. 

 

A estabilidade, [...] facilita a acumulação material, que 

consequentemente abre as portas para a institucionalização da Ordem. [...] a 

presença de habitações e armazéns indica que os frades não lidavam como uma 

lógica estranha e que foi imposta a eles. O convívio com a riqueza enquanto 

aspecto sacralizado demonstra que o enriquecimento material não era algo 

externo a eles. Neste sentido, me distancio daqueles que enxergam os frades 

minoritas como “vitimas” do processo. [...] (MARTINS, 2012, p. 47-48). 

 

Assim, os irmãos advindos de diversos grupos sociais tinham visões diferentes de pobreza433, 

visões estas que eram “recicladas” para serem utilizadas na Ordem, portanto não existia uma pobreza, 

mas várias, convivendo no mesmo espaço. Tudo na Ordem gira em torno da questão da pobreza, as 

diferentes interpretações de pobreza existentes na Ordem são o maior ponto de tensão interno, que até 

influenciou suas relações com o Clero Secular. Pois se o franciscanismo reapresentou ao mundo o estado 

de perfeição evangélica (a pobreza), não iria tardar que eles quisessem reformar a Igreja de Cristo e 

edificá-la tendo por base a pobreza evangélica, levando-a a um grau espiritual mais elevado. Como bem 

nos lembra Ana Paula Thavares Magalhães: 

 

[...] Muito embora a aparência apontasse na direção do questionamento à Igreja 

Romana e de sua hierarquia, o movimento refletia antes – e acima de tudo – o 

desejo de reforma, tomando, por vezes, o aspecto de uma reelaboração do 

cristianismo primitivo. [...] Buscava-se não uma destruição da Igreja, mas sim 

uma alternativa para a vida de seus pastores. A base desse projeto era, portanto, 

não a desobediência, mas sim a obediência rigorosa ao ensinamento evangélico, 

                                                           
433 Concepções estas em que variavam desde o não possuir bens; até os possuir e não podendo se apegar a eles. 
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fundamento de toda doutrina. Para tanto, faziam apelo ao modelo de vida dos 

apóstolos de Jesus Cristo – a chamada vita apostolica, marcada pela pobreza, 

pela humildade e pela mendicância, características de que se preencheu o 

cristianismo em sua fase mais primitiva, e que agora eles forcejavam por resgatar 

[...] (MAGALGHÃES, 2007, p. 79). 

 

De acordo com Olivi, o usus pauper era algo inerente ao voto franciscano, na realidade a parte 

essencial do voto. Para ele, não bastava somente a ausência de propriedade, mas também e, 

principalmente, o usus limitado, estreito e comedido das coisas. Olivi propunha um novo modum vivendi. 

Para Olivi, o usus pauper era o parâmetro fundamental para sua visão e opinião, tal princípio devia estar 

embutido em tudo o que o sacerdote fizesse na sua existência e no seu dia-a-dia, tal conceito devia ser 

obrigatoriamente e misericordiosamente seguido junto ao amor a Cristo. A questão do usus pauper 

levantada por Pedro de João Olivi acendeu a chama do debate que se iniciou no século XIII e atingiu o 

seu ápice em meados do século XIV.434 

 

Pensamento Apocalíptico 

 

É muito importante conhecermos uma importante característica nos escritos de Olivi, que é a 

sua interpretação trinitária da História, interpretação esta, que se reconhece como uma influência do 

pensamento de Joaquim de Fiore435 sobre Olivi. A visão da história dividida em três períodos utilizada 

                                                           
434 A discussão que a temática da pobreza suscitou entre os homens de outrora demonstra claramente ter sido este um 

assunto que incomodou tanto autoridades eclesiásticas, sumos pontífices, religiosos, quanto leigos. Este incômodo foi 

gerado justamente porque o tema colocava em xeque os valores desses homens, desta sociedade; o que estava em jogo eram 

as próprias relações de poder da sociedade europeia medieval (LIMA, 2011, p. 56-57). Além disso, era difícil tornar 

aceitável como ideal um estado de tanta semelhança com a miséria, da qual toda a humanidade laboriosa buscava fugir (LE 

GOFF, 2003, p. 133). Desta forma, quero deixar claro que Olivi considerava o usus pauper o principal mecanismo de 

reconhecimento da legitimidade da Igreja Romana, o quanto mais o papado se aproximasse destes princípios de pobreza, 

mais ortodoxo ele seria; e, consequentemente, quanto mais se distanciava dele, mais heterodoxo o mesmo se tornava. 
435 Joaquim de Fiore nasceu em Celico, na Calábria em 1135, e ingressou na Ordem Cisterciense em 1160. E tornou-se 

mais tarde, em 1177, abade do mosteiro de Corazzo; porém, com o tempo sentiu que a sua vocação era outra, indo então a 

Roma para que o papa Lucio III (1097-1185) o libertasse dessa função. Viveu algum tempo como eremita e em 1188 fundou 

em San Giovanni de Fiore a Ordem Florense, cuja Regra foi aprovada por Celestino III (1106-1198) em 1196. Em 30 de 
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por Fiore (Pai, Filho e Espírito Santo), foi absorvida por Olivi, sendo posteriormente adequada para a 

construção de sua própria doutrina apocalíptica, onde via a Ordem Franciscana como o revigoramento 

do cristianismo (sendo esta a Ecclesia Spiritualis) e que no final dos tempos iria substituir o Clero 

Secular (a Ecclesia Carnalis), que iria se corrompendo com o passar do tempo. Tal adoção por parte de 

Olivi só se tornou possível ao correlacionar os seus principais personagens apocalípticos com evangelhos 

bíblicos e no livro do Apocalipse interpretando-os com importantes personagens da época. Olivi realiza 

uma avaliação apocalíptica positiva de Francisco e de sua ordem, porém tal avaliação é combinada com 

uma leitura negativa da autoridade eclesiástica. 

Olivi vê o seu tempo como transição entre os quinto e sexto períodos da história da Igreja, que 

é dizer que ele também estava entre a segunda e a terceira idade da história do mundo. O quinto período 

marca o fim da segunda idade, a do filho. Mais particularmente, o período tem sido um tempo em que o 

cristianismo atingiu um grau de paz interna, mas sofreu declínio moral. Segundo Olivi, pelo fim deste 

período, praticamente toda a Igreja da cabeça aos pés estará corrompida e lançada em desordem e se 

transformará numa nova Babilônia. A decadência tem uma variedade de formas, como a corrupção 

eclesiástica, heresia, um aristotelismo islamizado que subverte a doutrina cristã e a negação de que o 

usus pauper é uma parte essencial do voto franciscano.436 (BURR, 2001, p. 67-110). 

A terceira idade é essencialmente um renascimento, um retorno à regra como Francisco 

pretendeu e o padrão Apostólico como Cristo pretendia. Olivi, como muitos monges de sua Ordem 

pressupõem que os Apóstolos rejeitaram posses individuais e comuns; e também tendiam a retratar os 

franciscanos como superior a outras ordens, precisamente porque eles seguem o padrão apostólico e 

outras ordens não. No entanto, Olivi vai além da maioria de sua ordem em clareza com a qual ele 

identifica o declínio eclesiástico após Constantino com a aceitação das possessões eclesiásticas. Ele 

nunca sugere que esta partida do padrão apostólico era pecadora. Pelo contrário, foi instituído por 

motivos táticos por Deus. No entanto, na terceira idade a Igreja rendeu as posses e retorna ao estado 

                                                           
março de 1202, morreu o “profeta” calabrês, sendo sepultado no convento de São Martinho, em Pietralata. (FALBEL, 1995, 

p. 51). 
436 Olivi vê seu tempo como uma transição entre o declínio do quinto e início do sexto período no alvorecer da história da 

Igreja que vai inaugurar a terceira idade, a do Espírito Santo, um tempo de novo conhecimento espiritual e paz. 
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apostólico. Deverá, com efeito, ser franciscanizada. Depois de séculos de posse de riqueza temporal, os 

líderes irão retornar para o modelo apostólico. Mas a hierarquia vai permanecer intacta, porém sua base 

será carismática, ao invés de jurídica. Outro aspecto da terceira idade merece atenção. Olivi vê o sétimo 

período como a conclusão de uma conversão universal que já começada a assistir no sexto, essa 

conversão foi inspirada por Francisco na própria atividade missionária e o legado missionário, que ele 

legou à sua ordem (BURR, 2001, p. 67-110). 

Através da análise da documentação consultada, observamos que Olivi reconhece a 

legitimidade da autoridade da Igreja Romana sob a liderança papal, como verificamos em sua Lectura 

super Matthæum, mas não deixou de ressaltar que tal poder tinha limites, na medida em que o Sumo 

Pontífice não poderia contradizer a lei de Cristo. Por outro lado, o franciscano afirmou que o papa não 

pode fazer tudo o que lhe convém. Desse modo, o poder papal está limitado à esfera espiritual e, mesmo 

nessa esfera existem limites (LIMA, 2011, p. 116-117 e 119). Em relação à corrupção da Igreja, Olivi 

diz em sua Lectura supper Matthæum: 

 

E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, isto é, não 

puderam atrair a si, realmente, nenhum filho da Igreja, fundada em ti, como se 

dissesse [que] todos os verdadeiros filhos dela serão salvos de tal modo que não 

atravessarão as portas do inferno. Ou pelas portas do inferno podem ser 

entendidos os demônios ou todos aqueles príncipes da malícia e do erro, como 

foram os tiranos e heresiarcas, porque por meio deles outros entram na 

associação dos maus, assim como pelas portas o homem [entra] na cidade. Ou, 

segundo Jerônimo, pelas portas podem ser entendidos os vícios e, mormente, os 

principais ou capitais. [...] Portanto, o sentido é que nenhuma condenação ou 

tentação prevalecerão sobre ela. Porém, segundo Orígenes, isto pode referir-se 

tanto a Pedro quanto à Igreja, porque contra nenhum dos dois as portas dos 

infernos prevalecerão. Cirilo por sua vez, diz que assim como Cristo prometeu, 

assim a igreja de Pedro permanece imaculada de toda sedução, com relação a 
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todos os comandantes, epíscopos, superiores e prelados das igrejas, em seus 

pontífices na mais forte fé e autoridade de Pedro. E embora outras igrejas, em 

seus pontífices na mais forte fé e autoridade de Pedro. E embora outras igrejas 

tenham tido respeito pelo erro de alguns, esta igreja sempre permanece 

fortalecida, tapando todas as bocas dos heréticos. [...] (LIMA, 2011, p. 164). 

 

Olivi no trecho acima reflete sobre a pureza da igreja, salientando que as portas do inferno não 

prevalecerão sobre ela, e isto significa a entrada do erro e tentação pelas quais os demônios tentam 

corrompê-la, porém tentam sem sucesso, pois ela não pode ser maculada, permanecendo sempre santa e 

pura. A igreja iria sempre calar a boca dos heréticos, defendendo assim a sua pureza, a heresia poderia 

advir de qualquer lugar, mas seria suprimida pelo organismo eclesiástico naturalmente. 

Em relação à Francisco, sua canonização e consequentemente o reconhecimento de sua 

importância para a cristandade se consolidou quando Gregório IX reconheceu o dito milagre ocorrido 

em 1224, onde Francisco após dedicar-se muito tempo à meditação e à vigília no monte Alvernia; teve 

uma visão de Cristo e recebeu as Stigmata (estigmas), ou seja, as marcas de cinco das sete chagas de 

Cristo437 (FALBEL, 1995, p. 28). Assim, o papado reconhecendo tal milagre, criou uma situação 

desconfortável que posteriormente, principalmente com Pedro de João Olivi, trariam sérias 

consequências na elaboração de uma visão da Ordem como restauradora das virtudes cristãs originais 

que há tempos haviam se perdido. Tal situação se deve ao reconhecimento do milagre concedido a 

Francisco e que raramente foi feito o mesmo para outro santo, sendo, portanto, segundo os franciscanos, 

a terceira entidade sagrada mais importante do cristianismo, atrás somente de Jesus e Maria, sua mãe, 

assim, os franciscanos encaram Francisco como o responsável por revigorar o Cristianismo, 

transformando-o em “Segundo Messias”. Até agora, nada de novo foi dito, pois este é um pensamento 

difundido sob toda a Ordem Franciscana. 

                                                           
437 As chagas de Cristo são sete ao todo e estão assim distribuídas: duas nas mãos, duas nos pés (referente aos pregos 

introduzidos para a fixação do corpo na cruz), uma na cabeça (referente à coroa de espinhos), uma nas costas (às chicotadas 

no martírio antes da crucificação) e por último nas costelas, que seria o ferimento da lança que perfurou seu corpo, causando, 

segundo Olivi a sua morte. 
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Olivi, durante sua estadia de aproximadamente dois anos como Lector438 no studium do 

convento de Santa Croce em Florença teve a oportunidade de entrar em contato com esta experiência da 

vida franciscana bastante distinta do que conhecia em sua França. Neste momento, Olivi estabeleceu 

fecundos contatos com importantes figuras da Ordem Franciscana, tais como Ubertino de Casale (1259-

1330), que se tornou um de seus mais fiéis discípulos, e Conrado de Offida, considerado como um 

homem devoto e humilde, tendo sido um dos mais antigos discípulos de frei Leão e um dos últimos 

representantes da primeira geração franciscana. E foi neste ambiente profícuo que Olivi acabou sendo 

influenciado pela doutrina da ressurreição de Francisco, expondo-a em sua Lectura super Apocalipsim: 

 

[...] Este anjo é Francisco, renovador e máximo seguidor – depois de Cristo e de 

sua Mãe – da vida e da regra evangélica, que no sexto e no sétimo estado deve 

ser propagada e exaltada. [...] havia sabido que Francisco ressuscitará glorioso 

em meio da pressa da tentação babilônica na qual serão crucificados – como 

Cristo – seu estado e sua Regra. [...] De mesmo modo Joaquim, no quarto livro 

da Concórdia, onde trata acerca da quadragésima segunda geração, diz que, 

depois de sua tribulação, se levantará o pontífice universal da nova Jerusalém 

como novo chefe da Babilônia, cuja figura está escrito no Apocalipse: Vi um 

anjo que subia etc.. Não subirá com a ajuda dos pés, senão porque lhe será dada 

plena liberdade para inovar a religião cristã e para pregar a Palavra de Deus, 

quando o Deus dos exércitos já começava a reinar sobre toda a terra. [...] (RUIZ, 

2005, p. 217-218). 

 

No decorrer dos acontecimentos, a verdadeira Igreja (a Ordem Franciscana) é crucificada pela 

“Babilônia”, porém, quando Francisco ressuscitar como o anjo do apocalipse, sua Ordem irá ressurgir.439 

                                                           
438 Termo surgido em fins do século XIV. Leitor, um clérigo em uma das ordens menores, do latim tardio lector "leitor", 

substantivo agente do latim legere "ler". (ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY, disponível em: 

«http://www.etymonline.com/», acessado em 07/03/2013). 
439 Aqui fica clarividente a semelhança entre Cristo e Francisco, pois segundo a mitologia cristã, foi somente ao ressuscitar, 

que Cristo provou a veracidade de tudo o que pregava, dando deste modo um fôlego inequívoco para que os evangelhos 
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O anjo Francisco irá guiar suas hostes (a Ordem) para lutar contra o “pontífice universal da nova 

Jerusalém como novo chefe da Babilônia”, ou seja, o próprio Anticristo, e diz que este anjo terá plena 

liberdade para inovar na religião cristã e para pregar a palavra de Deus, levando sua glória sobre a terra. 

Olivi continua em seu texto: 

 

[...] E tinha o selo de Deus vivo, singularmente assimilado a Cristo tanto nas 

chagas que lhe foram gravadas por Cristo, como em toda a sua vida interior e 

exterior, no estado da profissão, na concordância do tempo e do ofício. [...] Se 

há de saber que nosso santíssimo pai Francisco é, depois de Cristo e abaixo de 

Cristo, o primeiro e principal fundador, iniciador e modelo exemplar do sexto 

estado e de sua regra evangélica. Assim, precisamente ele, – depois de Cristo – 

é designado o primeiro com este anjo. Como sinal disto, apareceu no carro de 

fogo transfigurado no sol, para mostrar que veio em espírito e como imagem de 

Elias, e, ao mesmo tempo, para trazer, desta maneira, a imagem perfeita do 

verdadeiro sol, Cristo. 

Francisco, de fato, foi forte em toda virtude, em toda obra de Deus. Pela 

suprema humildade e reconhecimento da origem primeira de toda natureza e 

graça, que descende sempre do céu e pela aérea, sutil ou espiritual ligeireza, 

despojada de todo peso terrestre, foi envolto em uma nuvem, ou seja, na altíssima 

pobreza, cheia das águas celestes, isto é, da suprema possessão das graças 

divinas e da plena imersão nelas. Porém também foi envolto em uma nuvem no 

sentido das trevas da contemplação estática, [...]. Teve a testa franzida em 

formato de um arco-íris, ou seja, do resplendor – como um arco – do sol, dado 

que o amor íntimo de Cristo, aberta e estendida como um arco em direção a 

nossas misérias esteve contínua e intimamente impressa na alma de Francisco. 

[...] (RUIZ, 2005, p. 218-222). 

                                                           
(ou seja, a verdade) fossem levados à todos os povos. 
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Neste trecho, Olivi explica os motivos que o levaram à associar Francisco ao anjo do apocalipse, 

e a importância de sua ordem para a cristandade. Francisco possuía, dizia ele, “o selo do deus vivo”, que 

no caso seriam as chagas (stigmata), portanto, continua ele, “se há de saber que nosso santíssimo pai 

Francisco é, depois de Cristo e abaixo de Cristo, o primeiro e principal fundador, iniciador e modelo 

exemplar do sexto estado e de sua regra evangélica”, portanto, Francisco seria um marco na história da 

cristandade, sendo ele o princípio do fim, e ao mesmo tempo o responsável por revigorar o cristianismo. 

Olivi destaca a pobreza evangélica (valor supremo, sinônimo de pureza, advindo esta diretamente de 

Cristo), mas retrata Francisco após sua ressurreição como um soldado de Deus, devido a simbologia do 

arco (como sendo símbolo de guerra e de poder), e possuía a testa franzida em formato de um arco-íris 

identificado no texto como sendo uma nova aliança direta entre Francisco e o próprio Deus. Olivi 

continua com seu relato: 

 

[...] Seu rosto era como o sol, porque sua singular contemplação de 

Cristo e de sua vida evangélica não foi como a lua que míngua, como uma 

pequena estrela ou como a claridade noturna, e sim como o sol, aceso, iluminado 

pela luz do dia e, por isso, incendiário e iluminador. 

Teve os pés firmes, sólidos, ígneos, como colunas de fogo, porque não 

somente foi o mais elevado na contemplação, como também em toda ação 

perfeita, como resulta abundantemente de sua Lenda. 

Teve em suas mãos, ou seja, em plena obra, possessão e poder, o 

Evangelho de Cristo aberto, como mostra a regra que observou e que escreveu, 

assim como o estado evangélico que instituiu. [...] Como queira que isto e o que 

segue aparecerá claramente em suas futuras obras e em seus futuros discípulos, 

há de saber-se que, no momento da solene impugnação e condenação da vida 

evangélica e da Regra, que se realizará em tempos do Anticristo místico e será 

mais amplamente consumada em tempos do Anticristo próprio, descenderão 
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espiritualmente Cristo, seu servo Francisco e o angélico grupo de seus discípulos 

contra todos os erros e as maldades do mundo, contra todo o exército dos 

demônios e dos homens malvados, constante, forte, impávido como o leão, tanto 

para atacar quanto para defender-se. [...] (RUIZ, 2005, p. 222-223). 

 

Com este trecho, o autor ressalta o poder e a fortaleza de Francisco, comparando-o ao sol, em 

poder de iluminação, seus pés como colunas de fogo, constante, forte, impávido como o leão, tanto para 

atacar quanto para defender-se (onde a imagem de um soldado de Deus fica evidente). E este anjo 

poderosíssimo juntamente com suas hostes terrenas (os franciscanos) iriam lutar arduamente contra o 

Anticristo, eles serão os responsáveis pela luta contra todos os erros e as maldades do mundo, que estão 

ligadas ao exército de demônios, cujo objetivo é de desviar e desvirtuar a Igreja de sua origem virtuosa, 

ou seja, a pobreza evangélica.440 

Como foi dito e exemplificado anteriormente, em seu texto, Olivi faz uma construção 

apocalíptica, onde retrata Francisco, que à imagem de Cristo irá ressuscitar e assumir um importante 

papel no desenrolar do apocalipse, sendo ele um “anjo” que consumirá o fim dos tempos. Mas para tal, 

o novo chefe da Babilônia, “o pontífice universal da nova Jerusalém” terá que ser destruído. A Babilônia 

neste contexto encarado como a “perdição” do mundo e o pontífice universal neste caso é o “chefe” da 

Igreja da nova Jerusalém, ou seja, a Igreja universal do anticristo441. Olivi compara a transição da 

segunda para a terceira idade com a da primeira para a segunda, a transição da sinagoga, para a Igreja. 

Ocasionalmente, ele fala da “igreja nova” ou mesmo o “novo mundo” da terceira era. 

Ao lermos este tratado teológico, além da ressurreição de Francisco e sua participação no 

apocalipse, que é tratada quase exclusivamente nos trechos transcritos acima, ele começa o texto de 

maneira perturbadora para o Clero Secular: a destruição da Igreja Carnal, embora tal visão da Igreja 

                                                           
440 Tal soldado de Deus iria lutar contra o Anticristo e iria converter todos os outros povos para a fé verdadeira, o 

cristianismo, e mais especificamente o franciscanismo, pois com o tempo, o cristianismo ficaria amplamente abarcado 

dentro do franciscanismo. O texto em si é de uma qualidade ímpar, e Olivi o narra como se fosse um profeta. Percebe-se 

que Olivi possui vastos conhecimentos teológicos e também discursivos, onde ele constrói seu texto de tal maneira que as 

alegorias bíblicas utilizadas têm a capacidade de dar ao texto uma interpretação subjetiva e profunda, tornando-o realmente 

belo. 
441 Segundo o livro do Apocalipse, a Judéia e mais especificamente Jerusalém é o palco principal do fim dos tempos. 
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esteja meio “camuflada”, mas é bem perceptível no texto. Assim, podemos perceber que por mais que 

ele acredite que a Igreja possa ser reformada, a sua queda no final dos tempos seria inevitável, pois ela 

iria se corrompendo aos poucos com o passar do tempo. E no final da história, a paz, a iluminação e o 

conhecimento espiritual da Escritura prevaleceriam em uma igreja espiritualmente renovada, aí que se 

localizaria a chamada Ecclesia Espiritualis. 

Esta crítica fica ainda mais clara nos trechos a seguir, retirado de seu texto conhecido como 

Epistula ad filios Caroli II Regis Sicilæ: 

 

Daqui provém o fato de que a raiz de toda a graça, tanto da Igreja celeste 

como da terrestre, possui seu fundamento e também seu incremento no centro 

da humildade, e, por assim dizê-lo, no nada central. Daqui provém divinamente, 

ademais, o mistério oculto e inefável de nossa redenção, mediante o qual o Filho 

unigênito do Pai, em todo igual a ele, se deslumbrou a si mesmo assumindo a 

forma de servo e afrontando a morte de cruz que lhe fora inferida pelos ímpios 

através dos ímpios442. [...] Também a Igreja de Cristo, por esta lei formidável, 

foi concebida no útero da sinagoga, da qual saiu mediante um parto sofrido. 

Referindo-se a esse parto disse Cristo aos discípulos na Ceia: A mulher, quando 

está para parir, está angustiada, mas, uma vez que dá a luz à criança, já não 

lembra mais de sua aflição, pela alegria de haver chegado um homem ao mundo, 

Jn 16,21. [...] Da mesma maneira, o exército dos eleitos volta e ascende aos 

reinos celestes desde o exílio deste mundo e desde o tirânico poder do diabo, 

através do umbral da morte corporal. [...] Apóstolo, toda correção, no momento, 

não parece causa de alegria, senão de tristeza; porém logo acarreta um fruto 

de paz e de justiça para aqueles que foram instruídos por meio dela443. [...] é 

necessário que a Babilônia a fornicadora seja submergida nas profundezas do 

                                                           
442 Flp 2,7.8. 
443 Hb 12,8. 
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mar, quando, sob a sexta cabeça da besta que conduz a esta meretriz, os dez 

chifres como reis, que odiarão a Babilônia, tomem juntos o poder e destruam a 

fornicadora. [...] (RUIZ, 2005, p. 253-261). 

 

Nestes trechos, tal previsão para a Igreja fica ainda mais nítida e perceptível. Olivi compara o 

surgimento do franciscanismo como uma mãe angustiada antes de seu filho nascer, e não fica só nisso, 

deixando ainda mais clara a crítica, ele compara o franciscanismo ao cristianismo quando ele “nasceu” 

de sua mãe: o Judaísmo. Trecho que podemos interpretar de diversas formas, a mais extrema é que sendo 

o cristianismo “superior” ao judaísmo444, portanto, o franciscanismo é “superior” à Igreja. Porém, Olivi 

ressalta a importância que esta correção tem para a igreja, ao dizer no seguinte trecho: “toda correção, 

no momento, não parece causa de alegria, senão de tristeza; porém logo acarreta um fruto de paz e de 

justiça para aqueles que foram instruídos por meio dela.”; assim, a correção que a princípio não é 

agradável e até perturbadora, no final se torna benéfica. Portanto, a igreja seria renovada e purificada, e 

seguiria a pobreza evangélica, ou seja, a pobreza de Cristo e seus Apóstolos. 

A intensa simbologia deste fragmento abre espaço para interpretações mais aprofundadas, ele 

diz que “é necessário que a Babilônia a fornicadora seja submergida nas profundezas do mar” ou seja, 

seria necessário a sua completa destruição e superação da Igreja do Anticristo; e também o numero 6 

(seis) repetido três vezes (sexta cabeça, sexto anjo, sexto selo) o que nos revela o número comumente 

associado pela numerologia bíblica ao número da besta 666 (seiscentos e sessenta e seis), mas, frente à 

resistência da besta, Francisco e o próprio Cordeiro sairão vitoriosos, devido ao que o texto aponta sobre 

o “raminho de oliveira”445. 

                                                           
444 Geralmente, os cristãos se consideram superiores aos judeus, pois para eles Cristo trouxe a mensagem evangélica ao 

mundo consumido pelo caos (os judeus sendo humilhados há muitas décadas pelos romanos e estavam ansiosos pela 

chegada de seu messias), que somente consideravam sacros os livros do Antigo Testamento, onde existe somente um Deus 

ciumento, vingativo e sem qualquer sensibilidade; o Deus do Novo Testamento é completamente diferente, é um Deus 

carinhoso, amoroso e sofredor, que sacrifica seu único filho (e segundo o pensamento trinitário – uma parte de si mesmo) 

para salvar a humanidade. Trás uma mensagem otimista, de conversão de todos os povos para a “verdade”, pois segundo 

os evangelhos, o próprio Cristo afirma ser a verdade; como está em Joannes 14, 16: Dicit ei Jesus: Ego sum via, et veritas, 

et vita. Nemo venit ad Patrem, nisi per me. (João 14, 16: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém 

vem ao Pai, senão por mim.). 
445 O ramo de oliveira é utilizado desde a antiguidade como símbolo de vitória. 
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CONCLUSÃO 

 

Como resultado da análise às fontes documentais, chegamos a conclusão que Olivi não tinha 

uma convivência muito amigável com o papado, o qual via como chefe de uma igreja debilitada, mas 

cujo início foi virtuoso. Assim, como o cristianismo estava perdendo os seus “traços originais”, ele via 

o franciscanismo como uma intervenção divina, que marca o início do sexto tempo da Igreja (tempos 

estes que são sete ao todo), assim, Francisco é o início do fim. 

Sua Ordem é encarada como o futuro da Igreja, e para tal, a Igreja Carnal tem que ser destruída. 

Olivi faz previsões da queda da Igreja, tendo por base trechos dos livros do Antigo Testamento e do livro 

do Apocalipse, onde ela é comparada à queda de Sodoma, Gomorra e a Babilônia, e contextualizada 

com o livro do Apocalipse. Olivi acreditava que a Ordem de São Francisco é um elo importante, pelo 

qual se iria passar de uma ecclesia carnalis (a realidade eclesiástica existente) para a ecclesia spiritualis 

(igreja radicalmente renovada) (FALBEL, 1995, p. 49-77), que no caso seria a própria Ordem criada por 

Francisco. 

Sendo assim, concluímos que os escritos de Olivi transcendiam a simples interpretação dos 

textos bíblicos, como parecem ser a princípio, porém eles se inserem em um contexto muito maior, que 

basicamente estava assentado na crítica da Igreja. E o mesmo se via no centro deste importantíssimo 

processo, como sendo o executor de planos divinos e visualizando a própria destruição da Igreja ao qual 

se dizia submisso. Quando tais escritos foram divulgados em fins do século XIII, foram logo condenados 

por muitos sacerdotes, sendo completamente condenados após a morte de Olivi. 
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A PREGAÇÃO FRANCISCANA NO INÍCIO DO SÉCULO XIII SEGUNDO A VITA PRIMA 

SANCTI. FRANCISCI E A BEATI ANTONII PRIMA  

 

Victor Mariano Camacho (PPGHC-UFRJ)  

 

A presente comunicação tem o intuito de analisar o papel da pregação na construção da santidade 

no âmbito da Ordem dos Frades Menores entre os anos de 1209 a 1232, a partir da análise comparativa 

de dois textos hagiográficos produzidos dentro da mesma instituição que relatam as vidas de Francisco 

de Assis e Antônio de Lisboa/Pádua, os primeiros santos vinculados a movimento em questão, 

canonizados pela Igreja Romana durante o pontificado do papa Gregório IX. As hagiografias são a Vita 

Prima de S. Francisci, também denominada de Vida I, escrita pelo frade menor Tomás de Celano e a 

Beati Antonii Vita Prima, também conhecida como Legenda Assídua, cuja autoria é anônima.  

 Analisando a santidade no âmbito do catolicismo medieval, procuramos discutir este elemento 

no campo das ciências sociais. O sociólogo Pierre Delooz,446 em seus estudos sobre a santidade católica, 

entende em um primeiro momento o conceito de “santo” como um personagem do qual a Igreja Romana, 

como instituição, atribui culto oficial, a partir de um processo jurídico, isto é, da canonização, ou pela 

importância dentro da tradição ou espiritualidade cristã. Entretanto, o autor elucida que é necessário 

observar que, dentro do catolicismo, a santidade não se restringe apenas a homens e mulheres 
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coletivo Hagiografia e História: um estudo comparativo da santidade, sob a orientação da professora Dra. Andreia Cristina 

Lopes Frazão da Silva.  
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446 DELOOZ, Pierre. Pour une étude sociologique de la sainteté e canonisée dans l'Eglise catholique. Archives dês sciences 

sociales dês religions. Paris, n. 13, p. 17-43, 1962. Há teóricos no campo da História que pesquisam sobre o fenômeno da 

santidade medieval e formularam definições para este conceito. Temos como exemplos André Vauchez e Sophia Boesch 

Gajano. Contudo, consideramos suas reflexões permeadas pela apologia e teologia cristãs. Já a definição de Delooz, ao 

entender a santidade como um conjunto de representações coletivas, no nosso ver, distancia-se da concepção religiosa e 

define o conceito a partir de bases sociológicas.  
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canonizados pela Igreja Romana, mas também a objetos materiais como relíquias, templos, além de seres 

fantásticos, como, por exemplo, os anjos.  

Neste sentido, segundo Delooz, a santidade, mais do que um título concedido a outrem após a 

morte, pode ser considerada também como um valor sagrado atribuído a algo. Para o sociólogo, este 

conceito é compreendido como um fenômeno presente no nível das representações mentais coletivas, a 

partir das crenças religiosas. Este conceito, portanto, expressa sistemas de conduta associados a uma 

rede determinada de relacionamentos socioculturais, entendendo esta rede, de forma mais específica em 

nosso estudo, como a ordem franciscana inserida na Igreja Romana. 

A própria Igreja Romana, mais que uma instituição, também pode ser entendida como um grupo 

social dominante, que estabelece sistemas e modelos de conduta. Logo, a mesma constrói parâmetros ou 

mesmo símbolos que classificam coisas ou fiéis como santos, separando-os da esfera humana e temporal, 

atribuindo-lhes um caráter sagrado.447 

Dentro do contexto do cristianismo medieval, a Ordem dos Frades Menores surgiu a partir do 

projeto inicial de Francisco de Bernardone, um jovem nascido por volta do ano de 1182, no seio de uma 

família de mercadores da cidade de Assis, localizada na região da Úmbria na Itália Central. Após uma 

suposta revelação divina, ele renunciou aos bens paternos e passou a ter uma vida simples, optando pela 

extrema pobreza, além de cultivar um intenso espírito de oração. Sua forma de vida atraiu outros jovens 

das redondezas, que desejavam viver de maneira semelhante. 

 O grupo que surgiu em torno de Francisco almejava uma prática radical dos ensinamentos de 

Cristo. Vivendo de forma austera, a fraternidade era formada majoritariamente por leigos. Segundo as 

fontes, no ano de 1209, o pequeno grupo de penitentes partiu para Roma, onde solicitaram do então papa 

Inocêncio III a aprovação de sua forma de vida, para que assim pudessem obter o aval da Igreja Romana 

em relação ao seu projeto de vida religiosa.448 

 Neste primeiro momento, o pontífice, segundo as mesmas fontes, como a própria Vida I, 

concedeu aos religiosos uma aprovação de caráter provisório, garantindo aos mesmos que, 

                                                           
447 Idem., p. 20-22. 
448 Cf. FRUGONI, Chiara. Vida de um homem, Francisco de Assis. São Paulo: Cia das Letras, 2011. p.85-86. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 356 de 378 

 

posteriormente, de acordo com o desenvolvimento do movimento, confirmaria a aprovação por meio de 

um documento oficial escrito. A partir deste momento, uma das atividades permitida aos penitentes de 

Assis pelo papa foi a pregação, com o objetivo de fazer apenas exortações de cunho penitencial ao 

povo.449 

 O movimento iniciado por Francisco aproximava-se de uma tendência observada no Ocidente 

Medieval a partir do século XII: o surgimento de comunidades de fiéis que desejavam viver o evangelho 

de forma radical, renunciando às riquezas e pregando a penitência. Estes grupos são denominados pelos 

medievalistas como movimentos de Vida Apostólica.450 

A Igreja Romana, que naquele momento pretendia garantir a coesão doutrinal e centralização 

política, classifica alguns destes grupos na categoria de heresia. Isto se deu pelo fato de alguns destes 

novos movimentos adotarem uma postura de contestação à hierarquia eclesiástica, além de questionarem 

aspectos da doutrina católica e a validade dos sacramentos. Dentre estes novos grupos religiosos, os que 

tiveram maior expressão e que, na visão do papado, representavam de fato uma ameaça à suposta unidade 

doutrinal da cristandade, eram os conhecidos como valdenses e os cátaros.451 

                                                           
449 Cf. LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. São Paulo: Record, 1999. p. 73-75. 
450 Cf. VAUCHEZ, André. A espiritualidade na Idade Média Ocidental. Lisboa: Estampa, 1995. p. 82-83. 
451 Apesar de ambos terem sido classificados como heréticos, os cátaros e os valdenses diferenciavam-se em vários 

aspectos: os primeiros eram uma seita herética mista, formada por homens e mulheres cuja doutrina era baseada no 

dualismo. Também chamados de albingenses, pelo fato de terem tido sua origem em Albi no Sul da França, acreditavam 

na existência de dois deuses, um bom e outro mal, este era responsável por todos os elementos da natureza humana. Logo, 

a fim de, evitar uma possível condenação, entregavam-se a jejuns extremos, além de renunciarem publicamente a 

legitimidade da Igreja Romana enquanto instituição, uma vez que era formada por homens. Os cátaros renegavam o valor 

dos sacramentos, como o caso do matrimônio, uma vez que este tinha por objetivo a relação sexual para a procriação, 

elemento que segundo os seus adeptos, era proveniente desta divindade maligna (Cf. FALBEL, Nachman. As heresias 

medievais. São Paulo: Editora Perspectiva, 1995, p.30-50). Já os valdenses, fundados por Pedro Valdo, um mercador de 

Lyon que, assim como Francisco, havia renunciado a suas riquezas, passando a viver em pobreza e a pregar a penitência, 

inicialmente foram cooperadores na cidade em que surgiram, tendo o apoio do seu bispo Guichardo. Os valdenses 

compareceram no III Concílio do Latrão, onde Valdo obteve a aprovação pontifícia por parte do papa Alexandre III. 

Todavia, em decorrência da morte de Guichardo e da crescente hostilidade por parte do clero de Lyon, foram expulsos da 

diocese. Os seguidores de Valdo passaram então a contestar o valor dos sacramentos e a conduta do clero sendo 

condenados por heresia pelo papa Lúcio III (Cf. RUBELLIN, Michel. Na época em que Valdo não era herege: hipóteses 

sobre o papel de Valdo em Lyon. In: ZERNER, Monique (org.). Inventar a heresia: discursos polêmicos e poderes antes 

da Inquisição. Campinas: Editora UNICAMP, 2009. p. 201-228). Estudos recentes têm destacado que tais grupos estavam 

fragmentados em vários outros, com costumes e doutrinas distintas. 
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Membros desses grupos, mesmo sem a autorização pontifícia, pregavam em várias regiões da 

Europa Medieval, sobretudo nas cidades e vilas. Seu modo de vida simples contrastava com uma 

vivencia cada vez mais contraditória do clero em relação à proposta de austeridade e renúncia do 

cristianismo. Padres e bispos acumulavam bens, vivendo em alguns casos em meio ao luxo, além de não 

respeitarem o celibato clerical.452Portanto, tornava-se urgente para o papado adotar medidas de 

contenção ou mesmo de repressão a estes movimentos e reformar o clero secular.  

Assim, no início do século XIII, as ordens mendicantes, entendendo neste contexto os Frades 

Menores juntamente com os Frades Pregadores, fundados por Domingos de Gusmão, passaram a 

representar para a Igreja Romana uma alternativa para a promoção de seus projetos de reforma.453 Esses 

novos religiosos, diferentes dos monges, viviam no meio urbano, em comunidades onde, ao menos 

inicialmente, cultivava-se uma vida de desprendimento, humildade e pobreza. Os frades procuravam 

garantir suas necessidades materiais através da mendicância e do trabalho. Além disso, franciscanos e 

dominicanos viviam de forma itinerante, dedicando-se, sobretudo à prática da pregação e da confissão. 

No caso específico dos Frades Menores, como já apontamos inicialmente, os religiosos eram em 

sua maioria leigos; dedicavam-se ao cultivo da prática de orações e devoções, bem como à pregação 

penitencial, que consistia em exortações simples ao povo, a fim de fomentar de uma vida sacramental 

regrada e de acordo com a doutrina eclesiástica. Este tipo de pregação era feita em vernáculo, diferente 

dos sermões eruditos, muitas vezes proferidos pelo clero em latim.454 

A partir do ano de 1209, o movimento franciscano passou a receber candidatos à vida religiosa 

provenientes das mais variadas regiões da Europa Ocidental e dos mais diversos setores da sociedade. 

Além disso, muitos clérigos, dentre os quais alguns teólogos, ingressaram na nova Ordem, o que levou 

a mudanças nas formas de pregação. Esta, inicialmente, possuía um caráter penitencial e simples, 

                                                           
452 Cf. BASCHET, Jérôme. A Igreja, instituição dominante do feudalismo. In: _____. A civilização feudal: do ano mil a 

colonização da América. São Paulo: Globo, 2006. p. 184-190. 
453 Cf. Idem., p. 207-214. 
454 BOLIEU. Marie Paolo. Pregação. In: LE GOFF, Jacques; SCHIMITT, Jean Claude. Dicionário Temático do Ocidente 

Medieval. São Paulo: EDUSC, 2009. 2v., V. 2, p.367-377,  p. 371. 
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contudo, sobretudo a partir de meados de 1221, adquiriu também um cunho erudito e teológico, devido 

à inserção de letrados no grupo.455 

Um dos frades menores que representava este perfil de religioso foi Antônio de Lisboa/Pádua. 

Nascido em Lisboa por volta de 1195, sendo batizado com o nome de Fernando, o jovem inicialmente 

entrou na Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, recebendo formação teológica nos 

mosteiros de São Vicente de Fora, em Lisboa, e de Santa Cruz, em Coimbra. Ele ingressou no 

movimento franciscano provavelmente em 1216, quando os frades chegaram a Portugal, modificando 

então seu nome para Antônio.456 

Antônio foi conhecido dentro da Ordem como uma referência de pregador, desempenhando 

missões nas regiões do Sul da França e no Norte da Itália, locais com grande incidência de atividade 

considerada herética. Exerceu a função de custódio em Limoges, na França, e de ministro geral na 

Lombardia. Viveu seus últimos anos de vida na cidade de Pádua, também no Norte da Itália, onde veio 

a falecer com fama de santidade em 1231.457 

Já por volta do ano de 1221, os franciscanos haviam promovido missões e organizado províncias 

em diversas regiões fora da Península Itálica, como nos reinos da Península Ibérica, França, Hungria e 

no Sacro Império Germânico.458 A Igreja Romana, por sua vez, confiava a esses religiosos, juntamente 

com os dominicanos, missões de pregação, sobretudo em regiões com intenso foco de heresia. 

Mantendo-se obedientes ao papado, os Frades Menores, juntamente com os Pregadores, proferiam 

pregações ao povo, em igrejas e, algumas vezes, em meio a praças públicas das cidades.  

A exortação feita por prelados, que viviam em uma situação contraditória com o discurso de 

cunho moral defendido pela Igreja Romana, tornava-se ineficaz frente aos movimentos vistos como 

heréticos, uma vez que era essencial o exemplo daqueles que transmitiam os ensinamentos evangélicos 

e doutrinais ao povo. Neste sentido, a forma de vida dos mendicantes, que apresentava uma Igreja 

simples, pois estes religiosos, inicialmente, viviam em pobreza e em castidade, tornava sua pregação 

                                                           
455 IRIARTE, Lázaro. História franciscana. Rio de Janeiro: Vozes, 1985. p. 166-167. 
456 HARDICK, Lothar. Santo Antônio: vida e doutrina. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 18, 22. 
457 Idem., p.35-70. 
458 MERLO, Grado Giovanni. Em nome de São Francisco. Rio de Janeiro: Vozes, 2005. p.59. 
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mais efetiva. Da mesma forma em que se entendiam como exemplos não apenas para o clero secular, 

mas também para a sociedade em geral, tornaram-se uma alternativa frente ao avanço da heresia, uma 

vez que seu modo de vida passou a ser bem visto, sobretudo pelos moradores da cidade, local onde a 

ação dos mendicantes foi mais expressiva. 

Devido ao peso que a atividade da pregação ganhou dentro do movimento franciscano, tornou-

se necessário a dedicação de alguns religiosos ao estudo universitário, uma vez que esta prática tinha 

por intuito principal persuadir e converter os hereges e levar aos ouvintes a uma prática regrada da vida 

sacramental e da doutrina eclesiástica. Logo, a missão de pregar acabou tornando-se cada vez mais 

restrita aos frades que possuíam algum tipo de formação teológica, sendo estes, em sua maioria, clérigos. 

Desta forma observa-se um crescente afastamento dos frades leigos, isto é, aqueles que não haviam 

recebido as ordens sacras e que não tinham acesso à formação escolar letrada,459das atividades de 

pregação e da direção do grupo.460 

Dentro destas mudanças de ordem institucional no âmbito da fraternidade, com a morte de 

Francisco de Assis em 1226 e Antônio em 1231, o papado apressou-se em canonizar os religiosos, cujas 

cerimônias realizam-se sob a presidência de Gregório IX nos anos de 1228 e 1232, respectivamente. O 

fato, no nosso ver, representa não somente um reconhecimento da santidade de ambos, mas também uma 

forma de propagar e reforçar uma ordem que, naquele momento, tornara-se aliada do projeto reformador 

do papado. A canonização destes santos vincula-se à elaboração de duas hagiografias, isto é, duas Vitae 

que, mais do que simplesmente relatar a trajetória dos religiosos em questão, tinham por intuito exaltar 

e perpetuar uma memória que estabelecesse os santos como modelos de vivência da fé romana. 

Definindo o termo “hagiografia” de acordo com as considerações de Isabel Velasquez, podemos 

entendê-lo de duas formas: primeiramente, durante o século XIX, o conceito era usado para designar 

uma ciência cujo objetivo seria promover uma pesquisa histórica sobre a vida dos santos, de forma a 

distinguir nestes escritos o “fantasioso” do “real”. Esta primeira concepção resultou da utilização de 

                                                           
459Letrado, neste contexto, não significa alfabetizado, mas pessoa capaz de ler, compreender e escrever em latim, língua 

em que se encontrava disponível a Bíblia e os textos teológicos. Cf. VERGER, J. Homens e saber na Idade Média. Bauru: 

Edusc, 1999. p. 27. 
460 MERLO, Grado Giovanni. Op cit., p.59  
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métodos e técnicas filológicas, bem como da crítica histórica, objetivando catalogar manuscritos, 

elaborar edições críticas destas fontes para assim averiguar a veracidade dos fatos relatados.461  

Para esta pesquisa, contudo, entendemos a hagiografia de acordo com a segunda definição dada 

por Velasquez, que a concebe como um conjunto de obras da cultura cristã que tem como principal 

temática os santos.462Neste sentido, a hagiografia, em uma perspectiva mais ampla, abrange uma grande 

variedade de textos e outros vestígios das mais diferentes naturezas, tanto em prosa, quanto em versos, 

bem como escritos que seriam destinados para fins litúrgicos ou mesmo leituras devocionais relacionas 

à vida dos seus protagonistas. Desta forma, podemos entender como hagiografias atas, vidas, legendas, 

hinos, tratados de milagres ou relatos de martírio, etc....463 

Tanto a Vida I quanto a Assídua foram redigidas em um contexto de pós-canonização, a partir de 

uma exigência da Igreja Romana e do governo da Ordem. Logo, os relatos e as passagens da vida de 

Francisco e Antônio exaltam, direta ou indiretamente, ambas as instituições.  

Uma vez que o texto hagiográfico seria utilizado não apenas no âmbito da ordem em questão, 

mas também lido em cerimônias litúrgicas, observa-se um processo de construção de uma memória 

coletiva a partir destes vestígios. Jacques Le Goff elucida que a memória coletiva foi amplamente 

utilizada por grupos dominantes dentro de sociedades históricas, como forma de consolidar normas, 

modelos ou exemplos dentro do senso comum. Por isso, tornaram-se recorrentes as omissões ou 

reproduções de relatos como mecanismos de manipulação desta memória.464 

Uma vez que a memória coletiva pode ser apropriada por grupos e instituições dominantes, Le 

Goff aponta o papel da escrita neste processo de manipulação e construção. O registro escrito possibilita 

o desenvolvimento da memória a partir da celebração de um fato ou elemento a ser lembrado para a 

posteridade.  O historiador destaca que estas instituições procuram, portanto, perpetuar tal memória a 

partir de um documento/monumento.  

                                                           
461 VELASQUEZ SORIANO, Isabel. Hagiografia y culto a lós santos en la Hispania Visigoda. Museo Nacional de Arte 

Romano: Mérida, 2005. p. 23. 
462 Idem., p. 23 
463 Idem., p. 31 
464 LE GOFF, Jacques. Memória. In: ______. História e memória. São Paulo: Editora Unicamp, 1990.p. 366-419, p. 422. 
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Porém, Le Goff, desfazendo a dicotomia entre os dois conceitos-documento/monumento -, 

postula o princípio de que os escritos produzidos por instituições, cujo objetivo seria o de celebrar e 

transmitir uma memória coletiva, assumem o status de monumentos, ao mesmo tempo em que se tornam 

vestígios para o ofício do historiador e ganham o caráter de documentos históricos.465 

A hagiografia, no nosso ver, assume as duas naturezas: é documento e monumento. Como 

mencionamos, estes vestígios têm a função de celebrar a memória dos santos e perpetuar um modelo de 

vivencia cristã, além de sua função de afirmação institucional. Assim, são registros ligados a grupos 

dominantes. Contudo, podem ser analisados pelos historiadores, que, por meio do estudo de tais 

materiais, podem conhecer e compreender, por exemplo, o imaginário religioso e cultural da sociedade 

no qual foram produzidos e transmitidos. 

Consideramos que a Vida I e a Assídua eram “textos oficiais”,466 Desta forma, narravam não 

apenas a vida dos santos, mas também modelos de conduta em concordância com as diretrizes da Igreja 

Romana e da Ordem Franciscana.  

Os dois primeiros santos franciscanos canonizados pelo papado apresentam trajetórias com 

pontos distintos: enquanto Francisco era leigo e de origem italiana, Antônio era de origem ibérica e já 

havia ingressado na vida religiosa entre os agostinianos, sendo posteriormente ordenado sacerdote. O 

primeiro, provavelmente, teve uma educação destinada à atividade comercial, como letramento, noções 

de latim e de cálculo. Já o segundo, recebeu formação sacerdotal, com ênfase na teologia, exegese 

bíblica, retórica, patrística e filosofia.  

A partir de uma primeira leitura das vidas dedicadas a estes santos, observamos algumas 

semelhanças em relação às ações pastorais e milagres dos hagiografados. A partir desta constatação, 

consideramos que estes pontos comuns às narrativas funcionavam como uma tentativa de uniformizar 

                                                           
465 LE GOFF, Jacques. Documento/monumento. In: ______. História e memória. São Paulo: Editora Unicamp, 1990, p. 

530-552, p.543-549. 
466 As hagiografias em questão são consideradas textos oficiais pelo fato de terem sido elaboradas a partir de decisões 

estabelecidas por duas instituições sendo elas a Ordem dos Frades Menores e a Igreja Romana. Além disso, os dois textos 

são considerados oficiais no intuito de se estabelecer uma certa distinção e hierarquização em relação a outras hagiografias 

escritas no mesmo período que não foram elaboradas por decretos institucionais, mas por iniciativa de grupos dentro ou 

mesmo fora da mesma Ordem.  
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um perfil de vida religiosa e santidade franciscana, a fim de perpetuar ou mesmo consolidar a construção 

de uma memória institucional por meio da vida de ambos.  

Comparando as duas vidas selecionadas para estudo, constatamos que as semelhanças nos relatos 

concentram-se em grande parte nas passagens ou narrativas que tratam ou relacionam-se de forma direta 

com a atividade de pregação de seus protagonistas. Identificamos alguns elementos em comum 

relacionados à pregação de Francisco e Antônio, como a postura humilde dos religiosos; a brevidade ao 

falar; a atitude anti-herética, a defesa da Igreja e da ortodoxia romanas.  

Partimos do pressuposto que as representações467 em relação à prática da pregação presentes 

nestas vidas estão associadas a um crescente processo de centralização da vida eclesiástica sob a direção 

da Igreja Romana no início do século XIII, do qual participavam os Frades Menores. Tais elementos 

podem ser observados em documentos normativos emitidos por estas instituições. 

O primeiro destes são as atas do III468 e do IV469 Concílio do Latrão. Estes concílios foram 

convocados, em 1179, pelo papa Alexandre III, e em 1215, pelo papa Inocêncio III, respectivamente. Os 

concílios tinham o intuito de promover reformas nos vários setores da Igreja Romana, desde o clero, a 

vida monástica e também entre os leigos. Além disso, estabeleceram-se formas de conter o avanço da 

heresia, com a preocupação de homogeneizar a doutrina católica, reafirmar a autoridade do papado e 

reforçar o valor dos sacramentos. Optamos por analisar estes dois concílios, pois, como aponta Brenda 

Bolton,470 estas assembleias foram realizadas no momento em que a Igreja Romana e o papado 

                                                           
467 Entendemos por representações, de acordo com Roger Chartier, esquemas intelectuais que criam figuras e signos que dão 

sentido a realidade do presente, a uma compreensão do outro ou uma decifração do espaço. A partir desta perspectiva, 

procura-se entender como em diferentes locais, sociedades ou contextos históricos uma realidade cultural é construída, 

pensada e transmitida por meio das representações. De acordo com a proposta de Chartier, as representações inseridas em 

textos e outros veículos de difusão devem ser observadas a partir de seu locus de produção, bem como dos interesses das 

instituições que as proferem ou as transmitem. Logo, as mesmas são fundadas ou consolidadas por grupos que as forjam, 

utilizando-se de estratégias como narrativas, signos ou práticas, procurando impor projetos reformadores ou reafirmar 

modelos sociais já estabelecidos. Cf. CHARTIER, Roger. Por uma sociologia histórica das práticas culturais. In: ______. A 

história cultural entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL, 2002. p. 13-28. 
468 DECRETOS DEL TERCER CONCILIO DE LETRAN. In: FOREVILLE, Raymunda. Lateranense I, II y III. Vitória: 

ESET, 1972, p. 264-281. 
469 DECRETOS DEL TERCER CONCILIO DE LETRAN. In: FOREVILLE, Raymunda. Lateranense I, II y III. Vitória: 

ESET, 1972, p. 264-281. 
470Devido às diversas discussões que o tema tem suscitado, neste trabalho, não utilizaremos o termo Reforma Gregoriana, 

empregado por Brenda Bolton e que até o século XX dava a ideia de uma ampla reforma que surge a partir de Gregório 

VII estendendo-se em vários setores da sociedade medieval (Cf. BOLTON, Brenda. A Reforma na Idade Média. Lisboa: 
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organizam de forma ampla suas estruturas burocráticas e doutrinais. Além disso, ambos foram 

convocados no momento em que a instituição eclesial buscava garantir sua hegemonia face aos grupos 

ditos como heréticos.471 

Embora os dois documentos tenham sido produzidos em um período anterior ao qual delimitamos 

este trabalho, observamos uma continuidade de suas medidas e propostas por parte do papado ao longo 

do século XIII e que foram postas em prática pelos religiosos mendicantes. As atas sinalizam um 

processo de crescente centralização da Igreja Romana que, diante das necessidades apresentadas ao 

longo dos séculos XII e XIII, procurou estabelecer normas e discursos mais precisos de controle social 

e doutrinal. Assim, o surgimento e ação pastoral das ordens mendicantes, no nosso ver, devem ser 

analisados a luz destes dois concílios, que lançaram as bases para a organização eclesiástica ao longo da 

Idade Média Central. 

As atas do Terceiro Concílio do Latrão são compostas por vinte e sete decretos; alguns destes 

condenavam publicamente os cátaros na condição de hereges, além de destacarem a necessidade da 

formação do clero para o serviço pastoral. Já o Quarto Concílio do Latrão dividiu-se em três plenárias, 

que elaboraram ao todo 71 cânones, tratando de forma sistemática e mais aprofundada praticamente os 

mesmos pontos abordados na assembleia anterior. 

No caso específico do franciscanismo, por volta do ano de 1221 são redigidos os textos da Regra 

não Bulada e da Regra Bulada472, que apresentam normas sobre como deveria ser a pregação pelos 

irmãos menores. Somente a última obteve a aprovação pontifícia,mas a não aprovada também apresenta, 

no nosso ver, informações relevantes.  

                                                           
Edições 70, 1983). Logo, utilizaremos o termo Reforma Papal, justamente para compreender, como apontou Andreia 

Cristina L. Frazão da Silva e Leandro Duarte Rust, o crescente processo de organização burocrática e construção 

discursiva que procurava dar legitimidade a autoridade pontifícia e a Cúria Romana. Neste sentido, compreendemos que 

este conceito aponta muito mais para a ideia de uma reforma de ordem política e ideológica restrita à Cúria Romana do 

que propriamente algo que tenha realmente envolvido toda a cristandade de forma abrangente. (Cf. RUST, Leando Duarte. 

SILVA, Andreia Cristina L. Frazão. A Reforma Gregoriana: trajetórias historiográficas de um conceito. História da 

historiografia, Ouro Preto-MG, n. 3, p. 135-152, setembro de 2009). 
471BOLTON, op. cit., p. 112-130. 

472 FRANCISCO DE ASSIS. Escritos. In: TEIXEIRA, Celso Márcio (coord). Fontes franciscanas e clarianas. Rio de Janeiro: 

Vozes, 2008, p. 157-185. 
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Assim, são os principais objetivos de nosso trabalho: identificar e contrapor as características 

atribuídas à pregação nos dois primeiros registros hagiográficos que relatam a vida de Francisco e 

Antônio no âmbito da Ordem dos Frades Menores, bem como os elementos retóricos e símbolos 

presentes nestes textos relacionados às prédicas. Analisar de forma comparativa as representações da 

pregação franciscana dos dois santos em questão presentes nas vidas e as diretrizes estabelecidas pelas 

regras franciscanas e os cânones lateranenses sobre a pregação. Discutir o papel e as características da 

pregação na afirmação institucional do movimento franciscano na virada da década de 1220-1230 e sua 

importância para a Igreja Romana, a partir da produção hagiográfica. 

A partir desta exposição, propomos as seguintes questões: observando as diferenças nas 

trajetórias de Francisco e Antônio, por que razão aspectos comuns são atribuídos à pregação de ambos 

os santos nos dois textos? Qual a relação entre estas hagiografias e os textos normativos papais e 

franciscanos no que concerne à pregação? Qual a função da representação da pregação nas primeiras 

hagiografias oficiais franciscanas para a Ordem e para a Igreja Romana? 

Considerando, portanto, a peculiaridade destes relatos, propomos algumas hipóteses. Partindo do 

pressuposto de que as Vitae, ao serem lidos com frequência no âmbito conventual da Ordem franciscana 

ou mesmo usados como exemplum para audiências públicas ou litúrgicas, postulamos que as 

semelhanças nos relatos relacionados à pregação nestas hagiografias são uma indicação de que esta tarefa 

ganhava cada vez mais preponderância dentro da instituição, tornando-se um traço de identificação dos 

frades, devido às diretrizes mais gerais sobre o tema da Igreja Romana. Além de estimular os frades a 

pregarem, tais fontes pretendiam propagar um modelo de pregação franciscana ideal a ser seguida pelos 

religiosos, em concordância com a Regra e a Igreja Romana.  

Neste sentido, esta pregação deveria dirigir-se a todos – leigos e eclesiásticos; nas praças públicas 

dentro de cidades; buscando a conversão dos considerados como hereges; estimulando a prática do 

sacramento da confissão e do recebimento da eucaristia, a fim de legitimar a ordem franciscana nascente 

face a outros grupos religiosos e aos clérigos e, ao mesmo tempo, contribuir para a reafirmação da Igreja 

Romana como liderança de todo o corpo eclesiástico. 
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UM EDIFÍCIO NO TEMPO: A SÉ DE LISBOA473 

 

Willian Funke474 

 

Introdução 

 

“Longe dos terrores do ano 1000, os historiadores descobriram que a Europa já conhecia no 

século X uma arquitetura de qualidade, e que esse ano poderia então corresponder a um 

momento de grandes transformações, interpretadas como testemunho de uma prosperidade 

geral.”475 

 

A construção da Sé Catedral de Lisboa se inclui no contexto de expansão da fé cristã na Europa 

e especificamente na Península Ibérica. No trabalho, antes de falarmos especificamente da Sé, traremos 

um breve comentário do Românico e de Portugal no período. Aqui trataremos especificamente da parte 

Românica da Sé devido a ter sido construída nesse período, importante para a definição de Portugal 

enquanto unidade política autônoma. As constantes modificações serão abordadas na medida que 

puderem ser interessantes as discussões propostas mais a frente. 

O estilo Românico está presente em grande parte da Europa ocidental, em período que vai, 

aproximadamente de inícios do século XI até o final do XII. Existe muita variedade no estilo, mas com 

uma proposta geral semelhante: buscar solidez, funcionalidade e monumentalidade. Além disso, nas 

                                                           
473 O presente trabalho é resultado de pesquisa feita durante intercâmbio na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, como parte da avaliação da disciplina de Arte Medieval (Portugal). Também integra a pesquisa desenvolvida no 

âmbito do PET. 
474 Graduando do 7° período do curso de História – Licenciatura e Bacharelado, da Universidade Federal do Paraná. É 

membro discente do Núcleo de Estudos Mediterrânicos (NEMED – UFPR) e integrante do Programa de Educação 

Tutorial (PET – História UFPR). Orientado pela Professora Doutora Marcella Lopes Guimarães (NEMED/UFPR). e-mail 

de contato: wfunke@yahoo.com.br 
475 BARRAL I ALTET, Xavier. “O tesouro eclesiástico medieval: economia, arte, liturgia”. In.: DUBY, Georges e 

LACLOTTE, Michel (orgs.), História Artística da Europa - volume 2 - A Idade Média. São Paulo: Paz e Terra, 1998. pp. 

80-95. 
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artes figurativas, a característica de algo expressivo e abstrato, também ressalta as influências de 

diferentes estilos, como o clássico e o moçárabe.476 

As características presentes no Românico são frutos da influência e do contexto da sociedade 

na época. A discussão, há muito em voga no cristianismo, quanto à apreciação da arte não se dava no 

sentido da beleza estética, mas sim de seu valor simbólico, ainda que se entenda que possam haver obras 

belas ou obras feias, quem têm mais proximidade com o espírito poderia aproveitar a beleza da obra com 

menos temor, justificando também a presença das inscrições para que, quem não tivesse uma 

compreensão tão grande, não se enganasse quanto à interpretação simbólica. 

A extensão geográfica do Românico, conforme o texto de German Ramalho, abrange quase 

toda a Europa ocidental, desde a Península Ibérica, passando por grande parte da França, por boa parte 

da faixa entre o norte da Alemanha e o sul da Península Itálica, sendo encontrado, ainda, na Inglaterra e 

também no sul da Escandinávia. Sua extensão é explicada pelo contexto de afirmação do Ocidente no 

período, e explica também as diferenças no estilo, proporcionadas pelas variadas influências tradicionais 

dos locais onde o Românico é encontrado – como nas variações Normanda, na Inglaterra e a 

Hohenstaufen na Alemanha. 

A rede de mosteiros encabeçada por Cluny tem um papel central na Idade Média, não sendo 

diferente com a arte Românica. Os cluniacenses organizam as peregrinações – um dos pilares da 

espiritualidade medieval – e espalham o estilo construtivo através de um conjunto de casas monásticas 

que se filiam a central. É importante, no entanto, sublinhar que o Românico não é todo cluniacense, mas 

este organismo foi importante na propagação deste modelo artístico.477 

Como recordavam - de acordo com Ramalho - inclusive autores contemporâneos do estilo 

Românico, como Raul Glaber, as pessoas buscavam renovação das abadias e sua melhoria, buscavam 

então a já citada monumentalidade, solidez e durabilidade. As grandes construções demandavam, 

consequentemente, grandes estruturas de um material que pudesse aguentar todo este peso. Uma 

característica importante, neste sentido, é a adoção das igrejas, inclusive suas abóbadas, todas de pedra, 

                                                           
476 RAMALLO, German. Saber ver a arte romanica. São Paulo: Martins Fontes. 1992. 
477 FOCILLON, Henri. Arte do Ocidente – A Idade Média Românica e Gótica, Lisboa, Editorial Estampa, 1978. pp. 74-

76. 
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sustentadas com seus firmes alicerces e sólida fundação, refletindo estes aspetos já mencionados de 

solidez e perenidade; cada parte da igreja corresponderia assim à uma parte da Igreja. Sujeitas à 

arquitetura do local estavam, também, as esculturas, localizadas em diferentes partes do edifício de 

acordo com a cena que representava, e que apresentavam algumas características herdadas dos 

bizantinos, como a inexpressividade e a hierarquia presente nos símbolos representados.  

Em Focillon temos a importância da peregrinação para a forma como se organizam as igrejas 

românicas e as soluções que foram buscadas para melhor atender a esta finalidade.478 O autor destaca 

ainda o ritmo das construções que seguem este estilo, algo que será importante na Sé de Lisboa. 

Para além das peregrinações, outro fator importante do período Românico são as Cruzadas. 

Podemos encarar estas últimas também como uma forma de peregrinar, porém, com o detalhe de incluir 

batalhas no destino. Esses movimentos se formaram a partir de pedido de auxílio feito pelo imperador 

bizantino aos soberanos do ocidente. Aquele sofria com o assédio dos muçulmanos e esperava que esses 

o pudessem ajudar. O papado fez a justificação teórica/teológica e convocou a cristandade latina a ir 

apoiar os cristãos orientais. Ao longo do tempo às intenções da Cruzada mudaram, ocorrendo as mais 

diversas situações, tanto no Império Romano do Oriente, como na Terra Santa, que encontrava-se sob 

domínio muçulmano. Na Península Ibérica, também em parte controlada pelo islã, a Cruzada se 

expressou através da Reconquista, que era considerada equivalente às expedições de recuperação da 

região de Jerusalém.479 

 

Além da luta travada contra os mouros no processo conhecido como Reconquista, Portugal 

ainda tinha uma disputa com Leão na busca pela manutenção de sua independência, na altura ainda não 

reconhecida pelo papado. Também por esse motivo a expansão territorial para o sul era importante, pois 

seria uma forma de demonstração de valor, lutando e derrotando o infiel muçulmano. 

Num dos momentos de integração entre o movimento cruzadístico do Oriente e o da 

Reconquista uma das comitivas organizadas para a Segunda Cruzada partiu da Inglaterra e ingressaria 

                                                           
478 Idem. pp. 80-83. 
479 FERNANDES , Fátima Regina. “Cruzadas na Idade Média”. In: MAGNOLI , Demétrio, História das Guerras. São 

Paulo: Contexto, 2009. pp. 98-129. 
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no Mediterrâneo em direção ao Oriente, mas numa parada em Portugal foi requisitada pelo rei Afonso 

Henriques para ajudar na tomada das cidades de Santarém e Lisboa. Os cruzados aceitaram ajudar o rei 

português. Depois da tomada de Santarém partiram para Lisboa, onde fizeram o cerco. 

Após meses de cerco a cidade foi conquistada pelos cristãos aos islamitas. Ocorreram saque, 

mortes, barbaridades. Foi realizada missa na cidade, um dos cruzados sagrado bispo e algum tempo 

depois o rei teria encomendado a construção da Sé, que seria construída num primeiro momento 

inteiramente Românica.480 Em Portugal o Românico estaria ligado a este momento de expansão e 

consolidação, datando as principais obras deste estilo do período de D. Afonso Henriques ou de seus 

sucessores imediatos e localizadas a norte do Tejo.481 

 

Descrição da Sé de Lisboa 

 

A Catedral de Lisboa é uma igreja, tem por invocação Santa Maria Maior e serve à realização 

de cultos eucarísticos, celebrações de casamentos e batizados. Apesar de o Cardeal Patriarca de Lisboa 

não viver ou despachar em suas dependências, é a sede do Patriarcado de Lisboa, o que a torna 

hierarquicamente a igreja mais importante de Portugal. Além disso é um relevante ponto turístico 

lisboeta.482 

As obras de construção da Sé de Lisboa começaram no Século XII, mas não se pode afirmar 

que elas acabaram. Ao longo das centúrias seguintes foi alvo de diversas transformações, como as 

anexações do Claustro, do Camarim do Patriarca, da capela de São Bartolomeu, da Torre Lanterna e da 

Sacristia. Sua Capela-Mór foi completamente refeita. Essas alterações no edifício devem-se tanto a 

necessidades de reconstrução por catástrofes (o terremoto de 1755 é a mais conhecida) como pela 

atualização do gosto estético. Nos séculos XIX e XX, no entanto, ocorreram algumas campanhas que 

                                                           
480 MATTOSO, José. História de Portugal, Vol. II, A Monarquia Feudal (1096-1480). Lisboa: Editorial Estampa, 1997.  
481 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. História da Arte em Portugal – O Românico. Lisboa: Editorial Presença, 2001. 

pp. 57-65. 
482 Para uma descrição técnica mais detalhada http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/ SIPA.aspx?id=2196, 

acessado em 12/03/2014. 
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buscaram restituir o edifício aos seus traços originais. Segundo Almeida “Manteve-se a feição original 

do espaço interior do transepto e das três naves”483 

Este pedaço da construção a que se refere Almeida é sua parte Românica, que tem a planta em 

cruz latina, com a capela-mor direcionada para o Oriente. São três naves, a central com abóbada de berço 

em cantaria (teria sido originalmente em pedra, substituída por madeira após 1755 e tornada e ser de 

pedra nas restaurações do século XX) e as laterais com abóbadas de aresta. O corpo da igreja é 

constituído por seis tramos e sobre o primeiro avança o coro alto. Por sobre as naves laterais, mais baixas 

que a central, corre uma galeria (trifório) com abertura em arcaria, sendo quatro aberturas em cada tramo. 

Os arcos torais da abóbada da nave central se prolongam até os pilares polistilos. Estes, devido a sua 

espessura e proximidade, formam uma espécie de cortina visual, a qual não permite a quem se encontra 

em uma das naves a visualização da totalidade das demais.  

Do lado de fora vemos um todo harmônico, muito em decorrência das obras dos séculos XIX e 

XX. Elemento que se destaca do corpo do edifício, mesmo ao observador mais desatento, é a sacristia. 

A fachada é composta por duas torres reforçadas por contrafortes e com janelões que permitem a 

visualização dos sinos. Tem a planta quadrada e as paredes lisas. A torre sul tem ainda um relógio. O 

corpo central da fachada é composto por uma rosácea (elemento que teve vária posições relativamente 

à parede ao longo do tempo) e um portal românico formado por quatro arquivoltas que recaem sobre 

oito capitéis de decoração figurativa e vegetalista. O portal encontra-se protegido por um nártex que é a 

parte de baixo do coro que se lança sobre o primeiro tramo da nave central. Os merlões que decoram o 

cimo da construção são intervenções recentes.484 

Fuschini cita em nota de pé de página as medidas internas da igreja, anteriores às reformas 

realizadas por Couto Abreu, que ainda que possam ter mudado, não devem divergir muito das atuais, 

pelo que acreditamos válido expô-las. Todas as medidas estão em metros. O comprimento da porta ao 

fim da capela-mor era de 59,20 e do transepto de 35,00. A largura total das três naves é de 21,90, tendo 

                                                           
483 Op cit. ALMEIDA. pp. 135. 

484 A descrição da Igreja foi feita com base em: SUMMAVIELLE, Elísio. Igreja de Santa Maria Maior. Sé de Lisboa. Lisboa: 

Instituto Português do Património Cultural, 1986. E em: ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. “Românico de Lisboa”, In: 

História da Arte em Portugal – O Românico, Lisboa, Editorial Presença, 2001. pp. 134-135. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 372 de 378 

 

a central de largura 9,60 e de altura 18,70 e as laterais (iguais) 6,25 de largura e 9,20 de altura. O transepto 

tem o ponto mais alto a 18,70 e a largura de 7,80. Por fim, a capela-mor teria 17,80 de comprimento, 

15,65 de altura e 11,40 de largura. O engenheiro explica que “Os comprimentos e as larguras referem-

se às superfícies interiores das paredes e aos eixos dos pilares e as alturas aos fechos das abóbadas”.485 

Por ser um edifício importante, religiosa e politicamente a Sé de Lisboa foi bastante 

intervencionada desde sua primitiva construção. Essas foram decorrentes tanto de necessidades 

decorrentes de terremotos sucessivos – sendo o de 1755 o de maior magnitude - como de atualização de 

gostos estéticos. Foram adossados ao edifício original: claustro, camarim do patriarca, capela do 

santíssimo, capela de S. Bartolomeu, Sacristia. A capela mór foi completamente refeita depois do grande 

terremoto de Lisboa. O século XIX Romântico e o XX nacionalista deixaram suas marcas na igreja, 

dessas falaremos mais especificamente a frente. 

 

A Sé de Lisboa no tempo. Um edifício Românico (?) 

 

Apresentamos na sequência o pensamento de alguns autores a respeito da Sé de Lisboa. A 

apresentação se dará por ordem cronológica, começando pelo texto mais recente, nos encaminhando 

para o mais antigo consultado. 

O primeiro deles é de autoria de Maria João Baptista Neto, “Os restauros da Catedral de Lisboa 

à luz da mentalidade dos tempos.”, integrante de uma coletânea organizada por Mário Jorge Barroca 

como homenagem ao Professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida. Neto cita Almeida em seu texto, 

atribuindo a ele incentivos para realizar a investigação que resultou no referido capítulo.486 O texto trata 

dos processos de definição da preservação do patrimônio nacional. Começa por falar das dificuldades 

da Monarquia Liberal e da primeira República lidarem com o patrimônio que era de sua 

                                                           
485 Todas as informações do parágrafo foram retiradas de: FUSCHINI, Augusto. “A Sé Patriarchal de Lisboa e sua 

restauração”. In: A Arquitectura Religiosa na Idade Média. Lisboa: Imprensa Nacional, 1904. p. 163. Nota 1. 
486 NETO, Maria João Baptista . “Os restauros da Catedral de Lisboa à luz da mentalidade dos tempos.” In, BARROCA, 

Mario Jorge (coord.). Carlos Alberto Ferreira de Almeida in memorian. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, 1999. Volume 2. pp. 131-141. 
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responsabilidade. Em seguida aborda a relação do Estado Novo com os monumentos, usados como 

meios de veiculação da ideologia do regime. 

No caso específico da Sé de Lisboa, para o período que antecede a discussão apresentada, a 

autora considera natural que ao longo do tempo a catedral fosse atualizada. No fim do século XIX, no 

entanto, recrudesce a opinião de que é necessário restituir os monumentos às suas linhas originais. Um 

dos principais defensores dessa ideia no tocante a igreja matriz de Lisboa é Júlio de Castilho. Porém até 

1902 não houve obra de grande monta na catedral. O restauro levado a cabo por Augusto Fuschini não 

teria, segundo a autora, um plano que contemplasse a integralidade do edifício e o engenheiro careceria 

de aparato teórico. Após a morte de Fuschini, Antonio do Couto Abreu assume os trabalhos. Este, mais 

jovem, tem uma visão mais científica do restauro, mas ainda tem o projeto de restituir a catedral ao seu 

ar medieval. 

O arquiteto, entretanto, precisou esperar uma conjuntura favorável para levar a cabo seu projeto 

de restituição da Sé aos traços originais e essa foi a ascensão do Estado Novo e os centenários de 

fundação e independência (1940). O restauro da Sé, segundo a autora, é análogo ao que se fez com outros 

monumentos, retirando-lhe sua “vivência” em busca de restituí-lo a um traço primitivo, em busca de 

lembrança de glórias passadas, capazes de legitimar ações do presente. A autora discorda claramente 

desta visão de patrimônio. 

Outro autor consultado para a realização deste trabalho foi Elísio Summavielle, que em sua 

Igreja de Santa Maria Maior. Sé de Lisboa descreve a igreja e apresenta diversas fotografias e plantas 

que auxiliam no esclarecimento das diversas fases da igreja ao longo dos séculos.487 Mas apesar de todas 

as mutações que se depreendem das fotografias e plantas, ou mesmo por conta dessas mutações, o 

edifício em questão imbrica-se a própria história de Portugal. Summavielle exprime isso de maneira 

muito elucidativa. 

Monumento vivo, porque nele os homens sempre deixaram reflexo, a Sé de Lisboa está 

associada, desde o lançamento de suas primeiras fundações, a um vasto complexo histórico-

                                                           
487 SUMMAVIELLE, Elísio. Igreja de Santa Maria Maior. Sé de Lisboa. Lisboa: Instituto Português do Património 

Cultural, 1986. 
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cultural cujo evoluir transparece nas suas componentes arquitectónicas, artísticas e vivenciais, 

ao que decerto não será estranho o facto de se tratar da igreja-mãe da cidade de Lisboa, eixo 

fundamental no processo histórico da nação portuguesa488 

Recuando para a metade do século XX encontramos o texto de Mário Tavares Chicó que trata 

da influência da Sé de Lisboa sobre outros edifícios. O autor inicia o texto apontando a importância da 

influência da Sé de Lisboa em outros edifícios religiosos portugueses e da pouca atenção que lhe era 

dada nos estudos do Românico e do Gótico Português, no período em que escreve o texto. Os motivos 

apontados são as diversas mudanças pelas quais passou o edifício e por se carecer de imagens e 

bibliografias sobre a Catedral de Lisboa. 

Sobre as influências em outros edifícios, Chicó comenta um seu trabalho anterior em que afirma 

serem quatro os absidíolos e a composição das naves da Batalha uma influência da charola da Catedral 

de Lisboa. No texto aqui apresentado, o autor defende a inspiração da Sé de Lisboa sobre a Sé de Évora, 

esta – segundo Chicó – grande monumento do sul e obra prima do Gótico português (ao lado de 

Alcobaça). Baseia seu argumento nas reconstituições das plantas primitivas de ambas as catedrais.489 

 

Numa [Catedral de Lisboa] os arcos são de volta perfeita e na outra [Catedral de Évora] são 

arcos quebrados cujo perfil acusa nitidamente a época em que foram construídos, (…), julgamos 

poder concluir que, de facto, foi a Sé de Lisboa a principal fonte de inspiração da tardia Catedral 

de Évora490 

 

Do princípio do século passado data a obra de Augusto Fuschini que inclui um capítulo sobre 

a Sé de Lisboa, na qual o engenheiro trabalhou realizando sua restauração. No texto o autor comenta que 

a Catedral de Lisboa não é igreja de grandes proporções e é mesmo bem simples, mas que a manutenção 

de seu traçado original lhe colocaria num patamar de obra Românica de relevo. O engenheiro crítica 

                                                           
488 Idem. p. 5. 
489 CHICÓ, Mário Tavares. “A Catedral de Lisboa e a Arte Portuguesa da Idade Média”, in Separata de Belas Artes, n.º 

6. Lisboa: 1953. 
490 Idem. p. 6. 
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duramente as alterações realizadas na igreja e propõe uma aproximação do que ela havia sido, alertando 

porém, para a impossibilidade de se alcançar a totalidade do que a Sé um dia havia sido. Fuschini busca 

também na importância da Sé para a nacionalidade portuguesa o principal motivo da empresa de sua 

restauração.491 

Ainda do século XIX é a monografia de Júlio de Castilho sobre a Igreja de Santa Maria Maior. 

Este autor é o que apresenta os elementos mais diversos quanto a análise da Sé, defendendo se tratar de 

uma obra do período de dominação romana de Lisboa, ainda sob o governo de Constantino, alegando 

terem existido originalmente cinco naves, havendo grande semelhança com a Catedral de Santa Sofia 

em Constantinopla. A edição consultada, de 1936 é anotada e comentada por Augusto Vieira da Silva, 

engenheiro, e conta com alguns contributos de Couto Abreu. Ambos negam estas e outras informações 

de Castilho. Este, no entanto, foi de importância capital na valorização do templo e incentivos para sua 

restauração, guiada pelos ideais de seu tempo. Júlio de Castilho encerra seu texto sobre a Sé com um 

apelo para a manutenção e restauração da igreja.492 Foi também membro de uma comissão encarregada 

de realizar estudos de viabilidade dessas obras, da qual não se conhecem resultados. Ainda hoje é citado 

pelos trabalhos acerca da Catedral como leitura obrigatória. 

O que nos chama a atenção destes textos é a presença do discurso de cunho nacionalista em boa 

parte deles e a ligação deste discurso enquanto legitimador de melhorias, reformas, restauro, manutenção 

da Sé de Lisboa, que por seu turno seria um elemento unificador, remetendo para a fundação da 

nacionalidade, da conquista da cidade. Sabemos que não podemos buscar nacionalismos antes do século 

XIX, mas nos perguntamos se a Catedral não seria desde sempre um elemento da memória coletiva. 

Desde de sua edificação marcava uma vitória, o estabelecimento da cidade de Lisboa enquanto 

portuguesa. O que teria variado conforme o tempo seria a forma como se considera válido enaltecer a 

memória. Num primeiro momento embelezando o edifício, anexando diversos elementos, os quais 

posteriormente seriam duramente reprimidos, num momento em que a busca pelas formas originais da 

                                                           
491 FUSCHINI, Augusto. “A Sé Patriarchal de Lisboa e sua restauração”. In: A Arquitectura Religiosa na Idade Média. 

Lisboa: Imprensa Nacional, 1904. pp. 141-166. 
492 CASTILHO, Júlio de. Lisboa Antiga: Bairros Orientais. 2ª Edição revista e ampliada pelo autor e com anotações do 

Eng. Augusto Vieira da Silva. Volume V e VI. Lisboa: S. Industriais da C.M.L., 1936. 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/


 
 

HISTÓRIA, POLÍTICA E PODER NA IDADE MÉDIA 
I SEMINÁRIO DE HISTÓRIA MEDIEVAL | III ENCONTRO DA ABREM CENTRO-OESTE | ANAIS | ISSN 2359-0068 

http://seminariointernacionaldehistoriamedieval.wordpress.com/                                          Página 376 de 378 

 

Sé fará com que se deite fora muitos dos contributos anteriores. Esta atitude por sua vez encontrará a 

desaprovação dos historiadores da arte de meados e fins do século XX e princípio do XXI, por 

impossibilitar que se acesse as diversas etapas construtivas e decorativas. 

O ponto de interrogação no subtítulo tem relação justamente com todas essas modificações 

pelas quais passou a Igreja de Santa Maria Maior. Depois de todas essas campanhas, poderia ela ainda 

ser considerada um edifício românico? Mesmo que boa parte dela seja de construção recente, ainda 

subsiste porção considerável do edifício original, ao menos em seu traçado, conforme texto de Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida citado anteriormente. Assim, apoiados pelo professor Almeida, julgamos 

ser possível trocar o ponto de interrogação por um de exclamação, afinal a Sé é o único exemplar do 

estilo Românico de Lisboa (então: A Sé de Lisboa no tempo. Um edifício Românico!). 

 

Considerações finais 

 

Quanto a pergunta apresentada na introdução do trabalho, a respeito do motivo que leva a se 

pregar e empreender tantas alterações no edifício ao longo do tempo, acredito que Summavielle – no 

trecho já citado – resume bem os motivos. A construção não é viva senão pelos humanos que a vivenciam 

e imprimem nela a suas marcas. No caso específico da Sé, consideramos ser elementar esse papel de 

signo de uma memória coletiva, que conforme os tempos é acessada e usada de forma diversa. 

Percebemos essa diferença da relação com a igreja ao longo do tempo pelos poucos textos aqui 

analisados, que criticando as ações de períodos anteriores e/ou propondo novos olhares sobre o 

monumento, dão testemunho de seu tempo. 

Afinal, o que nos interessa é o humano presente na construção, como indicado por Marc Bloch: 

Por trás dos grandes vestígios sensíveis da paisagem, [os artefatos ou as máquinas,] por trás dos 

escritos aparentemente mais insípidos e as instituições aparentemente mais desligadas daqueles 

que as criaram, são os homens que a história quer capturar. Quem não conseguir isso será 
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apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece com o ogro da 

lenda. Onde fareja carne humana, sabe que ali está a sua caça.493 

Sejamos pois o ogro, a buscar por trás das pedras da Sé de Lisboa e dos discursos que se 

produzem sobre ela a carne humana, substrato da história. 
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