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Freyja, John Bauer, 1911 

 

EDITORIAL: MITO E LITERATURA 

Os ensaios reunidos neste volume do Notícias Asgardianas correspondem a 

alguns dos trabalhos apresentados durante o II Colóquio de Estudos Vikings e 

Escandinavos/I Ciclo de Pesquisas Medievais, ocorrido em outubro de 2014 na 

UFPB e promovido pelo grupo NEVE. São pesquisas de diversas áreas e 

especialidades das ciências humanas, cujo enfoque dominante foi o eixo mito e 

literatura, o tema geral do evento. A escolha deste par não foi fortuita. Há muito 

tempo os acadêmicos discutem as fronteiras, as relações, semelhanças e 

diferenças entre a narrativa mítica e a narrativa literária. 

Tradicionalmente o enfoque literário retirava das fontes mitológicas seu 

caráter dito “sagrado” ou “numinoso”, conceitos caros à interpretação 

fenomenológica. Tratado dentro de uma perspectiva da ideologia religiosa, o 

mito explica e revela, mas destituído dela, ele apenas torna-se um produto 

histórico de uma determinada época, uma obra “fechada” e sem muito 

dinamismo. Mas e como ter acesso ao mito sem que seja pelo registro literário? 

Aqui certamente temos um dos maiores paradoxos nas investigações das 

ciências humanas. Tentando se desvincular desta ambiguidade, alguns 

apelaram para o estudo dos temas e motivos, especialmente na França (Brunnel, 

1997, p. xviii), ou então para seus pontos em comum, a exemplo da narrativa e a 

organização dos acontecimentos (Astier, 1997, p. 497). 
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Por sua vez, a “desmitologização” dos mitos tornou-se muito comum após 

o Iluminismo, afetando nossa compreensão sobre o passado: os mitos passam a 

ser vistos como obras de literatura, especialmente no mundo clássico (Ruthven, 

1997, p. 63-78). Mais recentemente, as diferenças entre as formas míticas como 

produtos culturais extremamente dinâmicos e as obras literárias como produtos 

culturais “fechados” vem tomando novos direcionamentos, mesmo entre os 

estudos escandinavistas. 

Retomando a perspectiva da história das religiões, o pesquisador Jens 

Schjödt atentou mais para o caráter simbólico e ideológico dos mitos nórdicos, 

deixando seu aspecto literário para um segundo plano, não importando suas 

diferenças estruturais (poesia éddica e escáldica ou sagas islandesas): o 

importante é o conteúdo e não a forma (Schjödt , 2008, pp. 85-107). 

Mais recentemente, Chris Abram reconsiderou a importância literária dos 

mitos escandinavos, relegando as evidências materiais, visuais, folclóricas e 

orais a um segundo plano, mas do mesmo modo que Schjödt, concedendo mais 

importância ao conteúdo do que a forma. Ao contrário da literatura, o mito 

nunca é coerente, sistemático, estável, imutável ou universal. Ele permanece 

sempre relacionado ao ritual, sendo uma expressão do religioso (Abram, 2011, 

p. 1-50, 230-231). E acima de tudo, ele nunca cessa de mudar e de ter um poder 

infindável na imaginação humana, dos tempos antigos ao mundo 

contemporâneo. 
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ESTUDOS NÓRDICOS 

 

ARTHUR E OS HOMENS DO NORTE: A MATÉRIA DA 

BRETANHA E A IMAGEM DO REX SACERDOS NA 

ESCANDINÁVIA DO INÍCIO DO SÉCULO XIII 

Esta comunicação pretende suscitar algumas reflexões iniciais a respeito 

da recepção da Matéria da Bretanha entre os escandinavos na transição entre os 

séculos XII e XIII. Trata-se do período em que estas formações sociais já se 

encontram em acelerado processo de cristianização e centralização do poder 

político na figura dos reis (kunnunga). O propósito central do trabalho será 

ensaiar, ainda que de modo sucinto e apenas propositivo, uma interpretação 

acerca do papel exercido pela figura do Rei Arthur, como modelo ideal de 

realeza cristã, no processo de centralização do poder na Escandinávia, no 

período posterior à Era Viking (783-1066).  

O corpus documental aqui analisado consiste na Breta Sögur (c. 1200), 

uma saga de cavalaria ou riddarasögur, que corresponde a uma adaptação, para 

o antigo nórdico, das narrativas insulares britânicas e continentais sobre o Rei 

Arthur, o Santo Graal e os Cavaleiros da Távola Redonda. Para tanto, 

iniciaremos a análise com o resgate da gesta mitopoético do Rei de Camelot, 

com o intuito de compreender como este mitema atingiu esta grande região de 

fronteira do mundo centro-medieval que é a Escandinávia. 

Cabe, de modo propedêutico, observar que, neste texto, realiza-se uma 

opção metodológica de base: considerar as narrativas arturianas como conjunto 

de narremas-semantemas constitutivos de um mito, que, por sua vez, insere-se 

em uma moldura mítica maior, o Cristianismo. Neste lastro, o mito se define 

como um relato (mythos) engendrado por uma determinada formação social 

para explicar, enquanto instância veiculadora de um efeito de verdade, as 
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origens, causas primeiras (cosmogonia) e atual estudo do mundo. Em outras 

palavras, o mito explica como e por quais razões, bem como para quais 

finalidades (teleologia), o mundo é o que é e como é (ELIADE, 2002: 11-12).  

Convém agora delinear os traços da constituição plurissecular deste 

mitema, ainda tão atual e evocativo de nossas raízes medievais, que é o Rei 

Arthur. Tal resgate pressupõe um breve escorço acerca da gesta do conjunto – 

ou intertexto – das narrativas componentes da Matéria da Bretanha. Com efeito, a 

Breta Sögur, mesmo advindo de uma tradução/recriação/adaptação – processo 

de transculturação, nas palavras do intelectual cubano Fernando Ortiz – da 

Historia Regum Britanniae (1136), do prelado inglês Geoffrey of Monmouth, 

constitui um corpus híbrido, forjado a partir do contato inevitável entre os 

mitemas arturianos da Grande e da Pequena Bretanha, a partir da Conquista 

Normanda, na Batalha de Hastings (1066), efetuada por Guilherme, o 

Conquistador.  

O mito arturiano se forjou, gradualmente, ainda no lastro da cultura oral 

da Primeira e da Alta Idade Média, a partir do VI d.C., e se desenvolveu, com 

os primeiros registros celtas galeses que se supõe terem sido compilados nesta 

ocasião. Os códices de que hoje se dispõe, no entanto, datam da Baixa Idade 

Média. Esses escritos são atribuídos a uma personagem constante de seu 

próprio enredo, o bardo (cyfarwydd) celta Dafydd ap Gwilyn.  

Estes contos celtas, cujo título original galês é Y Mabinogi constituem-se 

de quatro ramos de narrativas, cujos manuscritos completos remanescentes são 

o White Book of Rhydderch (Llyfr Gwyn Rhydderch, c.1350 d.C.) e o Red Book of 

Hergest (Llyfr Coch Hergest, c.1400 d.C.). Um possível local de compilação 

destes contos orais seria a abadia galesa de Llanbadarn. Muitas vezes, além de 

Dafydd ap Gwilyn, os contos também são atribuídos ao monge local 

Rhygyfarch, podendo tais escritos ter sido produzidos na segunda metade do 

século XI. O pesquisador austríaco Helmut Birkhan assinala que se poderia 

tratar, neste caso, de manuais de instrução para aprendizes de bardos, 
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portadores de aventuras heroicas, a serem memorizadas, que encontrariam 

paralelo nas Enfances francesas ou nos Macgnímartha ou “Atos dos Meninos” 

dos celtas da Irlanda (DAVIS, 2007: ix-xxi). 

Em uma elegia (um lamento galês), presumivelmente datada do século 

VI d.C. e atribuída ao bardo celta Aneirin, Y Goddodin, há uma primeira 

referência nominal ao Rei Arthur. Trata-se da narrativa de uma incursão de 300 

combatentes celtas da região de Goddodin, atuais cercanias de Edimburgo, na 

Escócia, para reconquistar a área de Catterick, ao norte de Yorkshire, que o 

épico em versos nomeia Catraeth. Localizada na antiga Britannia romana, 

Catterick havia sido invadida e dominada pelos saxões de Octha. A expedição 

dos celtas foi fracassada, tendo o embate acontecido entre c. 595 e 600 d.C 

(BIRKHAN, 2004: 32-38) 

Além dos Mabinogion, outros escritos de antiga tradição celta insular 

apresentam referências ao Rei Artur, como o Livro Negro de Carmathen (Das 

Schwarze Buch von Carmathen), que data de cerca do ano 1000 (portanto pré-

normando), em que o monarca se faz acompanhar de Key, figurando ambos 

como campeões de Hexen, ocasião em que teriam conhecido um gato 

gigantesco maravilhoso. O mesmo livro relata uma batalha, nos montes que 

circundam Edimburgo, entre os dois heróis e homens cinocéfalos. Da mesma 

forma, em outro conto galês, O saque do inframundo (Preideu Annwvyn), narra-se 

a ida do Rei Artur ao Além céltico, de onde teria trazido um caldeirão mágico e 

sua espada maravilhosa Caledvwlch, depois denominada Excallibur, que havia 

estado sob a tutela de nove virgens no supramundo. Tal narrativa foi atribuída 

ao bardo galês do século VI Taliesin, declamador na corte do rei Urien de 

Rheged (BIRKHAN, 2004: 32-34). Em Bran, Filha de Llŷr, também se fala de uma 

expedição militar à Hibérnia, comandada por Artur, com o fito de apossar-se de 

um caldeirão mágico, possível protótipo do futuro Santo Graal. (BARBER, 2004: 

245) 
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As narrativas arturianas, propriamente ditas, datam já da Primeira Idade 

Média (séculos IV a VIII). A primazia parece corresponder a De excidio et 

conquestu Britanniae (c. 560), do prelado galês Gildas (c. 504-570 d.C.), que 

descreve a invasão de hordas anglo-saxãs à Britânia romana e as tentativas de 

resistência da população romano-bretã, sob a liderança de Artorius, 

destacando-se também a Historia Britonnum (c. 800 d.C.), de Nennius e a Gesta 

regum anglorum (1125). Nessa última, o monge beneditino William of 

Malmsbury apresenta Artur e seu sobrinho, Galwain, como personagens 

históricos referidos à narrativa das origens da monarquia britânica, 

confirmando suas virtudes guerreiras e denegando as expectativas messiânicas 

acerca do retorno do rei da Ilha de Avalon (MEGALE, 2002: 49-50).  

Ademais, em Historia regum Britanniae (c. 1136), que Volker Mertens 

considera o “momento fundador” da tradição arturiana (MERTENS, 2007, 151): 

146-150), Geoffrey of Monmouth alude, a par das virtudes bélicas do herói, a 

sua generosidade, citando sua ascensão ao trono de Logres aos 15 anos de 

idade, predicando-lhe o mesmo estatuto de figura histórica atribuído a Carlos 

Magno. Este compilador clamava ter escrito com base em auctoritates como 

Nennius, o Venerável Beda ou Gildas, a par de um livro escrito “em língua 

britânica”, que estaria traduzindo, entregue pelo arquediácono e cortesão do rei 

anglo-normando Henrique II Plantageneta (1152-1189), Walter Map, ou Gautier 

Map (BARBER, 2004: 26-30).  

A contribuição fundamental de Geoffrey of Monmouth para a gesta 

mítica de Artur seria sua caracterização – inaugural – como conquistador galês 

contemporâneo do imperador romano do Oriente Leão I (457-474). Ademais, na 

Historia Anglorum (c. 1129), de Henry of Hundingdon, situa-se o reinado de 

Artur entre 527 e 530 d.C., e o Chronicon Montis Sancti Michaelis in Periculo Maris 

associa o rei à data de 421 d.C. Helmut Birkhan apresenta uma narrativa galesa 

de c. 1188 d.C., o Itinerarium Kambriae, atribuído a Giraldus Cambrensis, em que 

Artur teria assassinado o irmão do próprio Gildas. O narrador semianônimo 
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ainda se refere, em Caerlon, a primeira corte do Rei Artur, à presença de um 

mago, Myrddin, uma possível prefiguração do Mago Merlin (BIRKHAN, 19-25.  

A primeira metade do século XIII testemunhou o aparecimento dos dois 

grandes ciclos de prosificação da Matéria da Bretanha, que será então expresso 

em estilo formal e linguagem próxima àquela das crônicas, relatos constitutivos 

do gênero historiográfico. A denominada Vulgata da Matéria da Bretanha 

representa a primeira prosificação pela qual passou o conteúdo anterior em 

versos, ao redor de 1220. Abrange a sequência narrativa dos romans Estoire de 

Merlin, Estoire dou Graal, Lancelot du Lac (roman redigido em três livros, que 

ocupa mais de metade desse primeiro ciclo), La Queste del Saint Graal e La Mort 

le roi Artu (MEGALE, 2002: 46-47) .  

Como expõe Heitor Megale (MEGALE, 2002: 47-48), a constituição plena 

do Ciclo da Vulgata exigia a redação das Suites ao roman sobre o Mago Merlin, 

com as necessárias acomodações para tornar coerentes tais narrativas. O Ciclo do 

Lancelot-Graal conheceu incontáveis cópias que geraram uma abundante 

tradição manuscrita no Ocidente europeu medieval, o que atesta uma difusão 

ímpar, sem qualquer paralelo conhecido, da Matéria da Bretanha no universo 

medieval. Observe-se que as expressões Ciclo da Vulgata e Ciclo da Post-Vulgata 

devem-se à terminologia proposta pela estudiosa Fanny Bogdanow, em seu 

ensaio The Romance of the Grail (1966) (MEGALE, 2002: 70). O Ciclo da Vulgata 

findou por ser atribuído a um só compilador, apesar da improbabilidade de se 

deverem todos os romans a uma pena solitária. Esse escriba seria Walter Map 

(ou Gautier Map), porém já há tempos é denominado Pseudo-Map, pois já era 

falecido tal compilador quando da primeira prosificação.  

Desde a primeira prosificação, percebe-se uma diretriz ideológica de 

cristianização do conteúdo da Matéria da Bretanha, o que conduz Paul 

Zumthor, em seu Essai de poétique médiévale (ZUMTHOR, 1972: 426) a pensar em 

uma scriptura virtualis comparável àquela dos livros componentes da Bíblia, 

asseverando que todos os romans de fins do século XII e do XIII representam 
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uma forma de reinterpretação da Bíblia. Em virtude dessa associação, o que 

Megale conclui é que a Matéria da Bretanha adaptou-se a diversos cânones 

estilísticos e influxos religiosos, de modo que os heróis são orientados para a 

demanda do Graal como metáfora da graça cristã, havendo uma contraposição 

entre o inicial ethos cavaleiresco e o ascetismo de heróis como Galaad e Percival. 

De acordo com Megale, o processo de cristianização já se vislumbra desde a 

Estoire dou Graal, autorrepresentada como proveniente das palavras do próprio 

Deus, por meio de um livro que Cristo teria cedido às cópias (MEGALE, 2002: 

49-50).  

O estudioso Albert Pauphilet contempla em A Demanda do Santo Graal do 

Ciclo da Vulgata um verdadeiro arquétipo da existência cristã, a partir das ideias 

de um espírito monástico, que acalenta o ascetismo e o misticismo guerreiro das 

ordens militares, sendo, para esse estudioso, um roman da Ordem de Cister 

(MEGALE, 2002: 49-50).  

Nos romans centro-medievais da Matéria da Bretanha, Arthur não figura 

mais como o rei guerreiro, à frente das aventuras de seu comitatus de cavaleiros, 

mas como uma instância simbólica de agregação dos cavaleiros à vivência 

cortês. É neste contexto que o monarca de Logres pode encarnar a figura do rei 

cristão e do senhor feudal por excelência, do primus inter pares que exerce sua 

suserania sobre todos os barones, representados pelos Cavaleiros da Távola 

Redonda. Arthur é o rex por excelência, centro de gravidade da vida curializada 

de seus vassalos guerreiros, em nome do qual e para o qual as aventuras serão 

protagonizadas, com destaque para a demanda pelo Santo Vaso. 

Os romans do Ciclo Arturiano, com especial destaque para a Demanda do 

Santo Graal do Ciclo da Post-Vulgata, construíram uma normativa supra-

individual para a pequena nobreza guerreira (uma das formas do ethos 

cavaleiresco) e, mediatamente, para a configuração de toda a sociedade cristã. 

Para tanto, veicularam modelos de perfeição categorial, como Galahad, ou 

mesmo Perceval, e contramodelos de desvirtude, como o cavaleiro pecador e 
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desleal Lancelot. Condestável de Camelot, tal cavaleiro rompe o contrato 

feudovassálico com seu suserano, Arthur, e comete um adultério 

simbolicamente incestuoso com a Rainha Guinevere.  

A persona mitopoética do Rei Arthur recepcionada pelas formações 

sociais escandinavas já é um mitema compósito. Foi forjado pelas características 

do rei guerreiro, portador das virtudes cavaleirescas da bravura, honra e 

lealdade, como na Historia Regum Britanniae de Geoffrey of Monmouth, ao 

mesmo tempo que pela configuração de um monarca feudal que induz, em 

alguma medida, a centralização das aventuras – e do poder senhorial – em sua 

pessoa e na corte de Camelot.  

Esta configuração híbrida de Arthur, que o habilita a aparecer como 

exemplum de rei guerreiro que também atua a progressiva centralização das 

aventuras, feitos heroicos e do impulso bélico de seus cavaleiros sob seu 

controle senhorial, será potencializada como exemplum para legitimar as 

incipientes formações monárquicas na Escandinávia pós-viking. Com efeito, 

Arthur incitará os guerreiros e aristocratas (Jarls) à aceitação da preeminência 

política destes potentados germânicos que se centralizam e constituem 

monarquias de molde feudal.  

Por fim, dentro do processo de expansão feudal, iniciado em torno do 

ano mil, que se alastra para as regiões de fronteira como a Escandinávia e a 

Ibéria, Arthur será também o vetor de indução de uma transformação paulatina 

na concepção da realeza entre os germânicos insulares. A princípio com a 

agregação da figura do Mago Merlin à corte de Camelot como sábio assessor do 

Rei, depois encarnando o próprio monarca as virtudes taumatúrgicas e 

teúrgicas, Arthur introduz a ideia do rex sacerdos cristão, tão bem descrita no 

primoroso trabalho de Marc Bloch, Os Reis Taumaturgos (1924).  
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MITO E XAMANISMO: A CAÇADA SELVAGEM NAS 

BALADAS DE HELGI HUNDINGSBANI 

Conta-se que na aldeia de Mykland, ao sul da Noruega, um certo idoso de 

nome Taddak Tveit se retirou cedo para sua cama; quando se deu conta, estava 

no lombo de um cavalo que pertencia a uma hoste fantástica, o qual o bater dos 

cascos provocava faíscas, tremenda era sua violência. Taddak fora avistado à 

quilômetros dali, em Grennes, por Nottov Haugann, que avistou cerca de trinta 

cavalos que mergulharam no lago Høvring. A hoste reapareceu em Brenne, 

onde tomaram toda a cerveja que estava reservada para o natal, causando 

estardalhaço, foi quando alguém avistou Gyro, o líder dessa hoste que possuía 

uma marcante cauda, utilizada no esconjuro desse bando (Oskorei; Oskoreia), 

que se recolheu ruidosamente ao monte Tveite. Igualmente no natal, no vilarejo 

de Aase, em Flatdal, dois homens se envolveram em um evento onde um foi 

esfaqueado e morreu. O bando apareceu e levou o corpo do homem morto 

consigo, enquanto jogou uma tocha para dentro da casa. 

 Já em Vokslev, na Jutlândia, uma crença folclórica diz para evitar 

assobiar quando se ouve o som dos latidos dos cachorros do bando de Joen. Os 

pais ali advertiam os filhos a não assobiar no período da noite para não atrair o 

bando de Joen. Em Fur, igualmente na Jutlândia, é dito que certa vez um 

fazendeiro segurou os cachorros de um caçador que laçou duas elfas para si. 

Quando a figura misteriosa retomou seus cachorros, prometeu uma 

recompensa ao fazendeiro, paga na forma de marcas de queimadura no braço 

do pobre homem. 

 Tais relatos folclóricos (retirados de Kvideland; Sehmsdorf: 1999, pp. 272 

– 274) que se multiplicam pela Escandinávia, referindo-se sempre a visitantes 

sobrenaturais os quais aparecem geralmente no meio do inverno (natal ou 

sólhvörf, se pensarmos em um equivalente pré-cristão), acabando com a comida 

e bebida preparadas para as festividades desse período, encontram paralelos 
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antigos, podendo ser observados em algumas sagas islandesas como a 

Eyrbyggja saga e a Grettis saga Ásmundarsonar, onde esses visitantes indesejados 

são representados como fantasmas, gigantes, Berserkir ou Trolls, mais tarde 

assumindo também a forma de elfos ou do Huldufólk nos séculos XIX e XX, 

(como observou GUNNELL, 2004, pp. 52 - 61). Há, ainda, uma série de ligações 

traçadas por folcloristas escandinavos que produzem uma rede de conexões 

entre as manifestações precoces e tardias dessas lendas, envolvendo também 

viajantes e animais (ursos ou cachorros). 

 As fontes da mitologia escandinava nos trazem algumas informações 

sobre o uso de fantasias ou máscaras: motivos ornitófilos podem ser vistos na 

Þrymskviða (que possui também referências a Loki e Þórr disfarçados de 

mulheres), Haustlöng, Völundarkviða e Hrómundar saga Gripssonar (além do uso 

de barbas de bodes falsas, como também visto na Þorleifs þáttur jarlskálds); na 

Örvar-Odds saga é citado os disfarces de casca de bétula; Byggvir no poema 

Lokasenna também pode ser interpretado como utilizando uma roupa feita de 

palha. Há referências a máscaras na Kórmaks saga e o deus Óðinn possui 

algumas alcunhas curiosas nesse sentido: Arnhöfði (cabeça de águia), Grímur e 

Grímnir (máscara ou mascarado). É possível que essas referências possam estar 

ligadas à dramatização como um componente vital da oralidade que envolve a 

transmissão desses poemas e sagas, ainda que essa informação deva ser 

encarada de forma conjectural.  

 O uso de elementos caprinos na Þorleifs þáttur jarlskálds em muito nos 

lembra as máscaras e disfarces utilizadas nos festejos de Natal comuns a 

diversas localidades da Escandinávias (entre as variantes das vestimentas estão 

Julebukk, Julbock, Julget, etc) e com registros muito recentes. Como esse 

conjunto de relatos se relaciona com um panorama europeu geral do mito da 

Caçada Selvagem? Vimos já algumas conexões com as tradições escritas da 

Islândia medieval (tradições calcadas em uma memória oral bem anterior à 
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pena do escriba), mas até onde podemos encontrar manifestações paralelas que 

nos proporcione uma visão geral desse mito? 

 Talvez possamos começar com uma possível definição do mito da 

Caçada Selvagem. Esse mito diz respeito às longas noites de inverno, quando 

hostes estranhas e não identificadas podiam ser ouvidas ou avistadas, 

procissões de cavaleiros e guerreiros, ensanguentados ou de aparência 

medonha, liderados por uma figura imponente: Óðinn, Wotan, Mãe Hulda, 

Percht, Hellequin (a criatura fantástica coletiva por excelência), entre outros, 

inclusive o próprio diabo. Essas hostes poderiam estar ligadas a diversos locais 

que representasse algo para a comunidade que vivenciasse o mito, como 

montanhas ou lagos. A própria constituição dessas hostes variam, indo de 

cavaleiros mortos, a simples carruagens celestes.  

 Na Escandinávia suas manifestações podem ser encontradas na Oskoreia, 

achada principalmente na Noruega, quando hostes de homens ou espíritos 

mascarados surgem durante o Natal ou o dia de Santa Lúcia (13 de dezembro, 

quando a Oskoreia se chama Luciferdi). Há ainda outros nomes a serem 

mencionados: “Julereia, Trettenreia, Fossareia e Imridn – todas incluindo a 

palavra rei  ou reid, significando “cavalgar” ou “ir a cavalo” (LECOUTEX, 2011, 

p. 187). Nosso ímpeto foi logo o de traçar comparações com as Valkírias e os 

exércitos dos mortos, onde elas são descritas em poemas éddicos e escáldicos 

como as figuras que trazem os mortos das batalhas, ou que recebem-nos no 

Valhöll ou, ainda, servir os guerreiros mortos, os Einherjar, de Óðinn. 

 Os exemplos citados no início de nosso texto expressam seu estágio 

certamente tardio na Escandinávia, mas com viabilidades comparativas 

interessantíssimas em relação ao medievo, principalmente no tocante a 

possibilidade de sua dramatização. A consistência desse mito e de seus 

princípios passaram por uma série de mudanças e de interpretações, entre elas 

uma interpretatio christiana (tão necessária para o nosso acesso a cultura desse 

mito no medievo), de modo que nossa percepção desse mito não compreende 
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uma visão de mundo (Weltanschauung) das populações que conviveram com 

esses elementos, que foram reorganizados de forma que “encaramos um 

fantástico, misterioso – e perplexo – mundo (LECOUTEUX, 2011, p. 3). Talvez 

seja interessante fazer um estudo não da raíz desse mito, se é que isso é possível 

(muitos trabalhos apontam para longínquas conjecturas indo-europeias, 

dificilmente verificáveis), mas da visão de mundo dessas populações e a 

história das transformações desse tema mítico. De qualquer maneira deixamos 

expressos nossas intenções investigações futuras desse objeto, envolvendo os 

elementos aqui discutidos. 

 Ainda que seja possível traçar paralelos de tais manifestações com outros 

conjuntos complexos de ritos e mitos (nos vem à cabeça o folclore islandês sobre 

a Trollkvina Grýlla e a vasta documentação sobre ela nas sagas islandesas), 

façamos uma breve esquematização das baladas de Helgi Hundingsbani de 

forma que possamos melhor ilustrar as associações com o mito da Caçada 

Selvagem. A estrutura do primeiro poema de Helgi Hundingsbani segue dessa 

maneira:  Helgi mata o chefe guerreiro Hundingr e, posteriormente, todos os 

seus filhos. Há o encontro com a Valkíria Sigrún, que não se entrega ao herói 

por estar prometida a outro. Helgi faz guerra ao lado de Sinfjötli com o noivo 

de Sigrún e vence no fim. 

 Não há muito que possa ser analisado nesse primeiro poema na direção 

do rito ou dramatização do mesmo, há alguns pontos em comum com o 

material literário dos Völsungos, em destaque o amor pela Valkíria. Talvez a 

presença dessa personagem possa indicar uma pista. Por enquanto, 

continuemos. 

 A história de sua vida segue no segundo poema: Helgi se disfarça e visita 

a casa dos descendentes de Hudingr e só consegue escapar porque se disfarça 

de mulher que finge trabalhar em um moinho. Helgi conhece Sigrún e fazem 

amizade. Sigrún foge ao encontro de Helgi e que está na praia, ensanguentado e 

exausto da batalha contra os filhos de Hundingr, eles se beijam e ele promete 
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lutar contra a família de seu noivo. A família de Sigrún esteva do lado inimigo e 

morreram, sendo apenas Dagr poupado. Helgi e Hundingr se casam. Dagr 

promete sacrificar Helgi a Óðinn e o mata com uma lança. Uma criada avisa 

que uma hoste de cavaleiros cruzam o céu em direção ao montículo de Helgi. 

Sigrún encontra Helgi ali, ensanguentado e com os cabelos e mãos molhados 

por todas as lágrimas que sua esposa derramou. Eles preparam uma cama sobre 

o montículo e se deitam juntos uma última vez. 

 O mito da Valkíria se transforma radicalmente na literatura islandesa 

medieval, outrora uma figura sanguinolenta, domestica-se nas donzelas cisnes, 

sem perder, entretanto, seu aspecto guerreiro. Sua identidade maléfica já estava 

atestada em documentação anglo-saxã, onde as Wælcyrge “aparecem como 

sinônimos de entidades maléficas da mitologia clássica ou mesmo bruxas” 

(LANGER, 2004, p. 55). A cultura material atesta também o seu papel de 

anfitriã: pingentes de prata e representações em estelas corroboram os versos da 

poesia escáldica, onde o deus Óðinn apressa essas mulheres a receber os reis 

que chegavam ao Valhöll. A mesma cultura material as representa com cabelos 

arrumados em nós ou coques que podem atestar uma propriedade mágica 

relativa ao destino.  

 Um segundo ponto, e talvez o mais importante, a volta do morto Helgi, 

para se deitar uma última vez com sua amada. Não é incomum encontrarmos 

sagas onde os mortos se fazem presente, mas acreditamos que essa específica 

passagem oferece uma janela antiga para a compreensão do mito da Caçada 

Selvagem no corpo mitológico escandinavo. A Valkíria visitando um Helgi 

moribundo e o incitando ao combate pode estar de fato inserida em um 

contexto xamânico? O tema do morto guerreiro Einheri já é delineado desde a 

dificuldade da consumação amorosa entre Helgi e Sigrún, a visão da Valkíria 

pode representar o vislumbre de um plano espiritual e o acesso a esferas 

mágicas próprias ao guerreiro odínico. É, no entanto, na sua cavalgada 
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fantasmagórica noturna, que ele atinge o ápice desse trânsito espiritual, onde 

morto entra em contato com a amada. 

 Consideremos o poema Helgakviða Hjörvarðssonar como integrante 

desse nosso esquema, onde podemos apontar em linhas gerais: a conversa de 

Atli com um pássaro. Hostes flamejantes do rei Hróðmarr e rapto de Sigrlinn. 

Helgi (filho de Hjörvarðr) nasce e é visitado por nove Valkírias, entre elas Sváfa, 

por quem ele vai se apaixonar. Ela o protege das batalhas e eles se casam 

posteriormente. Helgi duela com o seu irmão (duelo amaldiçoado por uma 

Trollkona) e morre. Helgi e Sváfa renascem na figura de Helgi e Sigrún. 

 Os acontecimentos desse poema só reforçam o caráter xamânico do ciclo 

de Helgi Hudingsbani: o elemento ornitóforo, representando a leveza com que 

o xamã se projeta para outros planos, o número nove relativo à Óðinn, entidade 

xamânica por excelência, o interceder da Trollkona, um ser do Huldufólk 

inserida em uma complexa teia de conexões com os Jótnar, os Gigantes, 

detentores do conhecimento mágico que desafia os deuses nórdicos e o 

renascimento, um motivo inédito na cultura mitológica islandesa; talvez os 

personagens renasçam como parte de uma influência cristã sobre a cultura 

escrita islandesa, talvez façam parte de uma ritualística talvez já pouco clara ao 

próprio escriba. 

 Em particular pensamos em Útiseta, um método de consulta aos espíritos 

e praticados por homens e mulheres (diferente do Seiðr, a feitiçaria cuja prática 

traz afetação ao praticante masculino). Entretanto é apenas um entre vários 

métodos de adivinhação praticados na cultura nórdica e com barreiras pouco 

definidas em relação à prática mágica. Onde começa de fato a prática xamânica 

entre os escandinavos? Iniciamos nossa escrita evidenciando alguma 

dramatização do mito, talvez apontando para a prática ritualística. Mas ela é 

puramente conjectural? Talvez a visão de Helgi cavalgando os céus faça parte 

de um bolso mitológico que possa estar representado nas práticas xamânicas 

vistas em outras fontes e que de alguma maneira se relacione com as 
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manifestações da Caçada Selvagem apontadas no começo dessa escrita. O 

assunto, entretanto, carece de uma melhor investigação para que seja abordado 

com a profundidade merecida, por ora o nosso objetivo foi abordar essas 

relações de modo amplo e de maneira geral. 

 

Prof. Ms. Pablo Gomes de Miranda (UFRN/Membro do NEVE). 

pgdemiranda@gmail.com 
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MITO, ORALIDADE E ESCRITA: O CONTAR E O RECONTAR 

Os mitos nada mais são do que as historias dos antigos povos na 

tentativa de explicar o surgimento do cosmos, o surgimento e o funcionamento 

de suas sociedades, as formas de agir dos seres humanos e até mesmo o fim 

dessas sociedades, desse cosmos e no caso dos mitos nórdicos o fim de alguns 

de seus próprios deuses que morreriam em uma batalha final contra seus 

grandes rivais, os gigantes. Contudo esses mitos antes de serem compilados nas 

fontes literárias que nos chegam eram cantados por poetas nórdicos conhecidos 

como escaldos, canções que deviam sofrer variações em conformidades com o 

tempo e com o espaço, portanto os historiadores contemporâneos acreditam 

que as historias que nos chegam são na verdade apenas uma pequena parte das 

que naqueles períodos foram cantadas. Portanto hoje em dia não temos a 

possibilidade de trabalharmos com as variações destes mitos, o que já nos 

apontam uma grande problemática na tentativa de compreensão dos povos 

escandinavos praticantes desta antiga fé (Schjødt, 2009: 9-22). 

Nosso entendimento de mitologia na atualidade é fornecido pela 

compilação de todos esses fragmentos em grandes obras, fragmentos que no 

caso do mundo Nórdico se encontram na Edda prosaica escrita por Snorri 

Sturluson e na Edda poética de compositor desconhecido, a Edda poética é 

considerada como uma obra própria do mundo da antiga fé nórdica na analise 

dos historiadores por estar em um formato muito próprio do período pré-

cristão. Formato esse onde a oralidade e a poética eram de grande presença, 

além de contar com recursos como as kenings, recurso poético de caráter 

figurativo muito próprio dos poemas do período Viking. 

Contudo ambas as Eddas tiveram seus momentos de compilação por 

volta do século XIII, século que pode ter influenciado os mitos que nos chega, 

sendo assim os mesmos sofrem alterações devido a influencias cristãs, o 

cristianismo já havia chegado à ilha da Islândia terra de origem destas obras por 

volta do ano 1000, além de alguns historiadores considerarem essas obras 
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também como influenciadas por alguns contextos políticos e sociais de seus 

séculos (Abram, 2011: 69-85). 

Portanto hoje em dia na tentativa de resolver esses problemas os 

historiadores buscam comprovações do mundo viking que apoiem as 

literaturas produzidas após esse período, acabando assim por cruzar diversas 

fontes textuais com o intuito de percepção dos temas recorrentes entre elas, 

sugerindo por fim um ponto de partida em comum entre essas diversas 

produções (Ross, 2010: 231-234). 

Entra essas fontes encontramos as já comentadas Eddas, as sagas de reis 

que geralmente tem o caráter de relatar os antigos costumes e praticas do 

mundo viking e que costumam tratar dos reis e heróis mais próximos das 

compilações destas obras, compilações que tiveram inicio no século XIII e que 

acabavam por também sofrer influencias cristãs e as sagas lendárias que 

costumam tratar de reis e heróis primordiais e misturam geralmente elementos 

mitológicos em suas narrativas, porém que também foram produzidas a partir 

do século XIII. Os poemas escáldicos também fazem parte destas fontes que 

podem ser utilizadas, contudo conta com uma compreensão por parte dos 

historiadores um pouco diversa das sagas, esses poemas são compreendidos 

como uma produção cantada durante o período viking ganhando assim um 

caráter mais próximo do período pré-cristão, contudo esses também se 

encontram compilados nas sagas de reis e nas sagas lendárias, o reconhecimento 

de um caráter pré-cristão, no entanto, se deve as normas métricas e a 

musicalidade apresentadas, além das já citadas kenings.  

Apesar destas infinidades de fontes a principal fonte para o estudo dos 

mitos e para a análise destes continua sendo as fontes arqueológicas como as 

runestones, pedras do período viking que contam com inscrições rúnicas, as 

estelas, pedras do período viking que contam com cenas dos ritos e feitos dos 

homens do norte da Europa além de por vezes contar também com cenas 

mitologias. As fontes arqueológicas também podem contar com amuletos que, 

por exemplo, podem ter o formato de martelos o que representaria o culto ao 
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deus Thor, além de pedaços de metais ou mesmo espadas e moedas que podem 

conter a gravação de imagens de deidades ou de símbolos vinculados a estas 

como, por exemplo, o já citado martelo de Thor.  

Por fim podemos dizer que ao estudarmos os mitos nórdicos nos 

deparamos com duas grandes problemáticas, a primeira advindo da não 

possibilidade de estudarmos todas as possíveis variações que estes mitos 

provavelmente tiveram durante o período em que foram transmitidos de forma 

oral e a segunda sendo a necessidade do cruzamento das mais diversas fontes 

para que possamos comprovar um determinado mito como próprio do período 

da antiga fé nórdica e não como simplesmente uma produção de outras 

culturas, povos e tempos sobre os antigos deuses escandinavos. 

Na tentativa de explorarmos mais essa multiplicidade optamos pela 

analise das diferentes fontes sobre o deus Thor buscando os diversos pontos de 

vista sobre o deus, seus feitos e suas características. 

 

Þórr e suas múltiplas faces. 

A principal característica de Þórr é ser um exímio matador de gigantes. 

Encontramos estes feitos nos mitos compilados nos livros denominados Eddas. 

O culto a Þórr se encontrava muito difundido durante o Período Viking. O deus 

teve sua imagem disseminada principalmente mediante as imigrações que 

ocorreram nas épocas de expansão de poder dos reinos escandinavos, entre as 

quais as ocorridas para a Islândia durante o reinado de Harald Finehar na 

Noruega, como relatado na Eyrbyggja Saga (Obra Anônima, Eyrbyggja saga 4). 

Observamos a dimensão do culto a Þórr pelas estelas e runestones que 

apresentam imagens do deus e/ou do seu martelo.  Tais objetos podem ser 

achados tanto nas regiões de toda a península escandinava como também nas 

ilhas em que os vikings estiveram presentes, como a já citada ilha da Islândia. O 

martelo era um verdadeiro símbolo do paganismo, muitos deles foram achados 

em escavações de locais de culto do Período Viking, alguns junto aos mortos em 
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enterramentos. Sendo assim, os vestígios arqueológicos nos indicam uma 

grande difusão do culto ao deus Þórr por boa parte da Escandinávia.  

Uma das estelas estudadas que permite vislumbrarmos a amplitude do 

culto ao deus Þórr é a estela de Hørdum na Dinamarca, a qual foi datada para o 

século IX e associada por arqueólogos como Christopher Abram a mitos que 

encontramos compilados no poema Hymiskvida presente na Edda Poética e em 

Gylfaginning na Edda Prosaica (Obra Anônima, Edda Poética, Hymiskvida, 

estrofes 18-25; Stúrluson, Edda Snorra Sturlusonar, Gylfaginning 47). Nesse mito, 

Þórr e o gigante Hymir saem para pescar Jörmungandr, serpente que circunda o 

mundo e que enfrentará o deus na batalha final, Ragnarok, na qual ambos 

cairão mortos. Utilizando como isca a cabeça de um boi, o deus Þórr consegue 

pescar a serpente, depois de muitas dificuldades e usando de muita força, a 

ponto de até mesmo quebrar o barco com seu pé. Mas quando ele vai matá-la, o 

gigante Hymir corta a linha e a serpente escapa. Na estela de Hørdum podemos 

observar um barco com duas figuras antropomórficas, no caso associadas ao 

deus Þórr e ao gigante Hymir. O pé de uma dessas figuras aparece 

atravessando um buraco no barco enquanto a outra figura segura um objeto 

que irá utilizar para cortar a linha de pesca (Abram, 2011, p. 69-779). 

1  

Figura 1: Estela de Hørdum, Dinamarca, datada para o século IX. Fonte: Disponível em: 

<http://thepicturestones.weebly.com/the-hoslashrdum-stone.html>. Acesso em: 04 maio 2013.  

 

Ao retratarmos o deus, devemos logo salientar que sua principal 

característica é a de ser um exímio matador de gigantes. Os duelos contra os 
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seus rivais gigantes dão ao deus uma característica guerreira e em muitas fontes 

podemos observar este seu caráter. Por exemplo, na Edda de Snorri Stúrluson 

que relata os feitos de Thor como o guerreiro que venceu sozinho feras, 

dragões, seus habituais inimigos os gigantes e até mesmo os bersekir 

(Stúrluson. Edda Snorra Sturlusonar, Prologus 3). 

Tacitus em seu trabalho identifica Þórr como Hércules, o porquê desta 

identificação ainda não está muito claro para nós historiadores. Apesar da 

figura de Hércules ter como sua arma principal uma maça dourada que deve 

ter sido entendida por Tacitus como o martelo de Þórr. Contudo o que nos 

importa neste trabalho é a descrição de Thor feita por Tacitus que o identifica 

como um deus celebrado por ser o primeiro herói a marchar para as pugnas 

(Tacitus, Germania III). 

Entendemos assim tanto por Tacitus quanto pela Edda de Snorri 

Stúrlusson a figura de Þórr como um deus guerreiro e valente, cultuado pela 

guerra e pela coragem. Contudo ao passarmos a observar Þórr por outra 

perspectiva perceberemos também à ligação deste deus com a terra e o começo 

de sua caracterização como um deus voltado aos cultos agrários da fertilidade, 

para tanto podemos começar observando a Edda de Snorri Stúrluson onde Þórr 

é apresentado como filho da terra com Odin (Stúrluson. Edda Snorra 

Sturlusonar, Gylfaginning 9). 

Outro autor que nos relata sobre Þórr e o coloca na posição de um deus a 

ser chamado em casos de fertilidade é Adam of Bremen, este relata o templo de 

Uppsala na Suécia e caracteriza Þórr como um deus com caráter de fertilidade. 

Este governa os ventos, os trovões, as chuvas e o tempo, sendo assim 

controlando o clima que se constitui como elemento fundamental na vida dos 

agricultores e fazendeiros da Escandinávia da época Viking (Adam of Bremen, 

Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, quarto livro). 

Assim passamos a notar que o mito por seus contares e recontares se 

torna múltiplo até mesmo nas associações da imagem de um deus como Thor, 

nos possibilitando a visualização de suas múltiplas facetas como guerreiro e um 
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deus de fertilidade, o mito assim não se encontra prezo a modelos prontos 

sendo criado no momento de seu contar e seus personagens adquirindo papeis 

que nos demonstra as múltiplas facetas e possibilidades dos homens na 

sociedade escandinava onde guerreiros e fazendeiros não eram homens 

diferentes, nem mesmo posições excludentes. 

 

Considerações finais. 

Pretendemos encerrar este nosso trabalho não por concluir a questão de 

divergência entre guerra e fertilidade em uma figura única do deus Thor, 

porém por refletir por tal figura mitológica a compreensão múltipla que a 

historiografia carrega sobre essa expressão histórica chamada mitologia. Ao 

também demonstrarmos que, pelas compreensões de um conflito de 

características apresentadas em inúmeras obras, com suas variações e pontos 

em comum, seria trágico concluirmos por uma compreensão simples, que 

retiraria desse a sua multiplicidade, além de também simplificar a compreensão 

das obras medievais. 

Vale aqui salientarmos que as obras que nos chegam pelos escritos como 

as Eddas por tempos foram cantadas pelos povos escandinavos, sofrendo, 

portanto, um grande processo de oralidade que permitiria não somente as 

variações nos seus fatos, porém também as variações em suas compreensões. O 

que nos chega dos mitos nórdicos é apenas a ponta de um grande iceberg que 

um dia existiu nas canções dos escaldos e que, pelas suas execuções no tempo e 

no espaço, acabaram por sofrer adaptações, a fim de melhor se enquadrarem no 

contexto de práticas e crenças de cada período e região. Portanto, uma 

compreensão única sobre obras acabaria por iluminar parte de seus elementos, 

porém não nos conseguiria demonstrar a própria variação existente no mundo 

escandinavo e não nos permitiria vislumbrar o processo de oralidade e de 

compilação sofrido por elas (Schjødt, 2009: 9-22). 
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DA CAVALARIA PAGÃ À CRISTÃ: ASPECTOS DE 

DIFERENTES CÓDIGOS DE ÉTICA CAVALEIRESCOS EM 

SIGURD E GALAAZ 

 

A palavra “cavaleiro”, de acordo com Flori (2005), antes de tudo, refere-

se ao guerreiro que anda a cavalo. No entanto, diversas foram as conotações 

que esse termo recebeu ao longo do tempo: em Roma, no Alto Império, ele 

possuía o sentido genérico de soldado; nos séculos XI e XII referia-se aos 

guerreiros de elite que estavam a serviço dos castelões; e, decorridos cem anos, 

designava apenas uma corporação de guerreiros nobres. Tratarei aqui, 

especificamente, da noção de cavalaria que começa a ser gestada na sociedade 

medieval a partir do século XI e que, posteriormente, mais ou menos por volta 

dos anos 1.100, passa a se fazer presente na literatura. 

 Contudo, é importante assinalar que nem sempre a cavalaria esteve em 

alta conta na Idade Média. De acordo com Flori (2005, pp. 35-36), antes do 

século XII, ela “ainda está no limbo e os cavaleiros são apenas guerreiros, 

subalternos na maioria, que combatem por seus mestres e dos quais se exige 

somente força física, coragem, fidelidade e obediência”, que são as virtudes 

basilares dessa ordem guerreira. 

Entretanto, ao deparar-se com o poderio esmagador da cavalaria, a 

Igreja, que antes rejeitava e condenava aqueles que fizessem parte dela, decidiu 

unir-se a essa ordem, tentando discipliná-la e colocá-la a seu serviço durante a 

Primeira Cruzada. Desse modo, os guerreiros, ao aceitarem os códigos de ética 

clericais, já não eram mais cavaleiros comuns, mas “guerreiros de um tipo 

particular, os defensores ou vassalos-guerreiros das igrejas” (Flori, 2005, p. 37). 
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Sendo assim, criou-se, ao longo do século XII, a noção de uma cavalaria cristã, 

defensora dos ideais eclesiásticos, das viúvas e dos órfãos. 

 A partir desse momento, surgem duas concepções de cavalaria distintas: 

a secular e a cristã (FLORI, 2005). Como vimos, a segunda colocava-se 

inteiramente a serviço da Igreja, devendo, pois, ser composta por guerreiros 

reconhecidamente cristãos e que possuíssem uma conduta que estivesse de 

acordo com os preceitos bíblicos. A primeira não tinha necessariamente relações 

com a Igreja cristã, podendo ser formada, inclusive, por guerreiros que não 

fossem seguidores dos ensinamentos de Cristo ou que fossem adeptos a outros 

tipos de crenças religiosas tidas, para os cristãos, como pagãs. 

 Tomando por base os conceitos definidos por Flori (2005) em relação aos 

dois tipos de cavalaria que podemos encontrar na Idade Média, foram 

escolhidos dois heróis da literatura medieval para a realização de algumas 

confrontações: Sigurd e Galaaz, ambos personagens-chave das narrativas as 

quais estão vinculados. O primeiro, pertencente à Saga dos Volsungos, e o 

segundo, a A Demanda do Santo Graal.  

Introduzida em Portugal durante o reinado de Afonso III, no século XIII, 

juntamente com outras novelas de cavalaria arturianas, A Demanda do Santo 

Graal foi traduzida para o português, sendo, no decorrer desse processo, 

mutilada, e até certo ponto, recriada (MEGALE, 2008). Ela conta a história da 

incansável busca realizada pelos cavaleiros da Távola Redonda, ao Vaso 

sagrado, o Graal, no qual José de Arimateia recolheu o sangue de Jesus Cristo. 

Na véspera de Pentecostes, diversos cavaleiros vão a Camalote para 

integrarem a Távola Redonda do rei Artur; quando, enfim, todos estão 

reunidos, surge flutuando misteriosamente no paço o Santo Graal, coberto por 

um veludo branco, e proporcionando manjares a todos os que estavam ali 

presentes. Logo em seguida, o Santo Vaso vai embora, despertando nos homens 

que compunham a mesa, o desejo de provar outra vez das maravilhas 

proporcionadas por ele. A obra narra as aventuras vividas pelos cavaleiros da 
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Távola Redonda durante a insistente busca para presenciar mais uma vez o 

milagre que lhes foi proporcionado em Camalote. 

De acordo com Richard Barber (2007), o primeiro roman cavaleiresco que 

abordou a temática do mais famoso vaso místico da história da literatura cortês 

foi A História do Graal, de Chrétien de Troyes, escrita no século XII. Após a 

morte do autor e a consequente não conclusão dessa obra, abriu-se uma lacuna 

na história da literatura que, ao longo de muitos séculos, diversos autores 

tentaram preencher. Qual era a origem do Graal? E mais especificamente, o que 

seria, de fato, aquele misterioso objeto? Durante bastante tempo, tentou-se 

responder a essas questões. 

 Iniciam-se, com a incompletude d’A História do Graal, diversas novelas 

que tentavam dar um fim ao que o monge francês havia começado. Muitas e 

variadas são as versões que são escritas ao longo do tempo; algumas, seguindo 

à risca o primeiro manuscrito, outras, divergindo dele em grande parte 

(BARBER, 2007). No século XIII, surge na França uma novela – de autoria 

anônima – que atribuiu ao Graal conotações religiosas. Essa obra seria, mais 

tarde, em Portugal, a principal fonte para realização da tradução d’A Demanda 

do Santo Graal para o português (MEGALE, 2001). 

A Saga dos Volsungos, assim como A Demanda do Santo Graal, também é 

uma obra originada no século XIII. A partir da chegada do cristianismo nas 

regiões escandinavas, as narrativas mitológicas e heroicas, presentes 

anteriormente apenas na oralidade, lograram, enfim, ser redigidas. A Igreja 

legou, nos séculos XII e XIII, aos os povos nórdicos a tradição literária latina e, 

consequentemente, a importação de seu alfabeto, possibilitando o surgimento 

de uma série de textos escritos em língua vernácula (MOOSBURGER, 2009). 

Antes da chegada do cristianismo, os escandinavos já possuíam uma forma de 

escrita, as runas; no entanto, elas não permitiam que fossem regidas obras 

muito longas. Por isso, antes do século XII, só se tem registro de poemas de 

curta duração (ALVAREZ; ANTÓN, 2003). 
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Tradicionalmente classificadas por referenciais temáticos, de acordo com 

Johnni Langer (2009), temos, na literatura nórdica, de modo geral, alguns tipos 

de sagas como as lendárias, de reis, de família, de bispos e de cavalaria – 

traduzidas ou de origem nativa. No entanto, é na Islândia que as sagas tomam 

uma maior proporção e frutificam-se. 

A Saga dos Volsungos pertence ao grupo das sagas lendárias, que, 

segundo Moosburger (2009, p. 22), retrata “os tempos antigos das terras do 

norte”. O autor ainda afirma que as sagas lendárias, assim como a dos 

Volsungos possuem um caráter épico e, por vezes, traços da literatura cortês. 

As novelas de cavalaria de origem europeia causaram fortes impactos na 

Islândia, pois juntamente com elas, chegaram também novos ideais heroicos e 

visões sobre as relações humanas. A partir do contato com a literatura cortês, as 

narrativas islandesas ganharam “o colorido da aventura fantasiosa, 

personagens femininos mais vivos e amores idealizados” (MOOSBURGER, 

2009, p. 26). 

Obra anônima da literatura islandesa, a Saga dos Volsungos, de modo 

geral, retrata a mesma lenda encontrada no épico alemão medieval Canção dos 

Niberlungos. Nela, narra-se os grandes feitos e padecimentos dos descendentes 

do rei Volsung, que é bisneto de Odin. Entre os diferentes heróis pertencentes a 

essa dinastia, destaca-se a história de Sigurd, retratado na história como um rei 

corajoso e um dos mais fortes cavaleiros do seu tempo. 

 Personagem que, n’A Demanda tornou-se um grande símbolo de uma 

cavalaria mística e cristã, o Galaaz da literatura cortês portuguesa obedece ao 

ideal cavaleiresco criado pela Igreja católica em meados do século XII. Ele é 

retratado, ao longo de toda a obra, como um cavaleiro puro, justo e temente a 

deus, que possui uma beleza física que reflete seus valores espirituais e morais. 

O significado do seu próprio nome já o assinala como “o escolhido de deus”. 

Ele apresenta um caráter n’A Demanda que se assemelha ao do próprio Cristo, 

pois assim como o filho de Deus que veio ao mundo encarnado, expulsa os 
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diabos com a sua simples presença e demonstra santidade elevada e obediência 

a Deus: 

Depois disto, não esperou mais Galaaz, mas logo foi ao túmulo; e assim que chegou lá, 
ouviu logo uma voz de tão grande dor que maravilha era, e dizia assim: 
-Ai, Galaaz, servo de Jesus Cristo, não te chegues a mim, porque me farás deixar este 
lugar em que até agora fiquei. 
Mas Galaaz isto ouviu, não se espantou, como aquele que era mais esforçado do que 
outro cavaleiro, e foi ao túmulo e quis erguer a pedra, e viu sair uma fumaça, tão negra 
como pez, depois uma chama, depois uma figura em semelhança de homem, a mais feia e 
a mais estranha coisa que nunca se viu, e persignou-se, porque bem lhe pareceu coisa do 
diabo. Então ouviu uma voz que lhe disse: 
-Ai, Galaaz santa coisa em ti vejo; eu te vejo cercado de anjos, que não posso resistir 
contra ti. E por isso te deixo o meu lugar, em que longo tempo folguei. (p. 68) 

 Nota-se que, para Galaaz, importa, antes de qualquer coisa, agradar a 

Deus. Todos os seus feitos em batalha, seus prodígios, suas vitórias e sua 

conquista, ao final da obra, do Graal, são dedicados a Deus e feitos para a 

exaltação Dele. Galaaz apresenta-se o tempo todo como um ideal máximo da 

boa cavalaria cristã que a Igreja tentou durante aquele período, pouco a pouco, 

estabelecer; tendo seus bons valores cavaleirescos e cristãos exaltados por toda 

a obra. Ele é retratado como um dos grandes paradigmas da cavalaria servidora 

de Cristo. N’A Demanda, à medida que os demais cavaleiros aproximam-se de 

sua conduta, mais virtuosos e louváveis mostram-se; entretanto, quanto mais se 

distanciam, mais desleais e reprováveis aos olhos de Deus se apresentam. 

 Na Saga dos Volsungos, Sigurd apresenta-se como o herói principal, pois 

apesar da obra relatar os feitos e a vida de toda a descendência do rei Volsung, 

é a ele que a obra deu mais destaque – sua história é narrada do capítulo XII ao 

XXXIII. O nome Sigurd, como afirma Amorim (2013) vem do nórdico antigo e 

significa “favorecido pela vitória”. Esse personagem, chamado cerca de duas 

vezes ao longo da obra também de cavaleiro, apresenta-se, ao longo da 

narrativa, como um herói forte, imbatível, sempre vitorioso e justo, encerrando 

em si mesmo os mais importantes ideais guerreiros vikings: 

O herói é sempre um modelo, e esse personagem acabou encarnando os antigos ideais tão 
caros aos vikings: nobreza, retidão, fidelidade. É importante lembrar que a figura de 
Sigurðr como várias outras figuras heroicas, possui em sua estrutura elementos comuns e 
de certo modo Sigurðr possui alguns atributos típicos do herói de cavalaria medieval 
repleto de conotações honoríficas, idealistas e éticas, a saber: a superioridade de seu 
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equipamento e a excelência de seu comportamento e seu físico [...] (AMORIM, 2013, p. 
86) 

 

 Sigurd surge sempre como um herói temível, leal e corajoso. Os deuses, 

principalmente Odin, de quem descende, estão sempre ao seu favor, 

guardando-o e livrando-o da morte e do mal no decorrer de suas aventuras. Sua 

supremacia em relação a todo e qualquer guerreiro nórdico é assinalada desde 

o seu nascimento: 

Conta-se que Hiordis dá a luz a um menino, e ele é levado à presença do rei Hialprek. O 

rei alegrou-se ao ver os olhos penetrantes que o garoto tinha à fronte, e disse que 

ninguém jamais seria seu igual ou seu equivalente, e ele foi respingado com água e 

chamado Sigurd. Com relação a ele, todos dizem a mesma coisa: ninguém é páreo para 

ele em conduta ou estatura. Ele foi criado lá junto ao rei Hialprek, em meio a muito afeto. 

E, mesmo com todos aqueles nobilíssimos homens e reis sendo mencionados nas velhas 

histórias, ainda assim Sigurd será, em força e em façanhas, em obstinação e em valor, 

superior a qualquer outro homem do norte do mundo. (p. 66) 

 Ao conquistar sua maturidade guerreira, a primeira realização de Sigurd 

é, antes de dar cabo do dragão Fafnir, vingar a morte de seu pai, Sigmund, no 

intuito de lavar a honra de toda a sua descendência. Após isso, o herói segue 

travando grandes combates, dos quais ele sempre é o vencedor. No entanto, a 

trajetória de glórias do guerreiro sofre algumas alterações a partir do momento 

em que ele se apaixona e se envolve com Brynhild, uma Valquíria. 

 A partir do momento em que, ao ser enganado pela rainha Grimhild, o 

herói ingere uma bebida enfeitiçada que o faz esquecer Brynhild e possibilita 

que ele se case com outra – Gudrum -, sua sorte começa a mudar. A sua amada, 

que outrora o protegia dos perigosos combates, ao ser traída e magoada, 

assinala para Sigurd um trágico fim. 

 Em relação a Galaaz e Sigurd, nota-se que o primeiro configura-se, na 

literatura cortês, como um dos maiores exemplos de uma cavalaria ligada à 

Igreja cristã; já o segundo, apresenta-se como um forte expoente da cavalaria 

heroica e pagã, presente nas sagas lendárias islandesas. Galaaz realiza os seus 

combates em prol da exaltação do nome de Cristo e em busca de um 
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reconhecimento divino. Já Sigurd batalha, acima de tudo, para provar a sua 

força guerreira e honrar a sua descendência. 

 Galaaz busca sempre ser justo com seus oponentes, não deixando de ter 

compaixão dos mesmos quando não se encontram em boas condições de 

combate ou de poupar a vida daqueles que pertencem, assim como ele, à Távola 

Redonda, por mais que não sejam merecedores, como é o caso de Galvão. 

 Sigurd, semelhantemente a Galaaz, esforça-se ao máximo para ser justo, 

no entanto, quando alguém, mesmo sendo próximo a ele, quebra a sua 

confiança, o herói não hesita em punir essa pessoa severamente. Não há espaço 

para compaixão, piedade ou misericórdia nesse guerreiro, pois essas são 

características caras ao cristianismo. 

 No entanto, um aspecto que, de certo modo, aproxima essas duas 

concepções de cavalaria é o seu caráter, sobretudo heroico e honorífico. Galaaz 

e Sigurd são exímios combatentes por excelência, os mais fortes de seus grupos, 

os mais valentes e exemplares. Ambos herdam de seus pais o direito a serem 

armados guerreiros: Galaaz, por ser herdeiro de Lancelote, o melhor cavaleiro 

do mundo; e Sigurd por ser descendente do rei Volsung. 
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CONTATO E EMPRÉSTIMO LINGUÍSTICO EM INGLÊS E 

NÓRDICO ANTIGOS: EVIDÊNCIAS EM MANUSCRITOS DOS 

SÉCULOS IX A XI. 

Introdução 

 A Idade Média é bem conhecida como um período em que os limites e 

fronteiras linguísticas iam se estabelecendo na formação de futuras línguas, as 

línguas vernáculas, tendo em vista os constantes contatos gerados pelas 

expansões territoriais.  Nesse período em que a escrita estava em sua aurora, 

com o início dos movimentos vernáculos e do surgimento das primeiras 

gramáticas, os limites estabelecidos entre línguas advindas de uma mesma raiz 

comum eram, por assim dizer, bastante tênues.  

 A tessitura do aparato lexical e estrutural das línguas era bastante etérea, 

de natureza plásmica, indefinida e heterogênea, sendo cronos e topos os 
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principais agentes determinantes na separação, distinção e variação entre 

línguas de um tronco linguístico comum. 

 O inglês antigo e o nórdico antigo, oriundas de uma mesma matriz 

comum, é um exemplo de como a compleição de uma língua pode ser, por 

vezes, fundida a outra.  

 Nesse então reino da oralidade medieval, termo este cunhado por Païs 

(1992, p. 9), o trabalho de investigação, elicitação e traçado desses processos de 

empréstimos linguísticos, que se estendem em uma miríade de níveis de análise 

e formação linguística, desde contribuições lexicais e fonológicas a complexas 

ressignificações semânticas e pragmáticas, é de natureza complexa e minuciosa. 

 Com base nos documentos históricos, tendo em vista os testemunhos 

oferecidos pela linguística histórica, ao partir das chamadas protolínguas indo-

europeia e protogermânica, com relação, no caso, ao nórdico antigo e ao inglês 

antigo, é possível estabelecer parâmetros em que o empréstimo linguístico é 

evidenciado e sua origem, muitas vezes incerta, pode ser então decifrada e 

distinguida.  

 

Daz raízes indo-européias 

 Grande parte das línguas faladas na Europa é originária de um mesmo 

ancestral linguístico. O Indo-europeu, cujas origens são atribuídas 

historicamente à Era do Bronze, é um filo linguístico cujo substrato foi legado 

em centenas de línguas nas regiões geográficas que abrangem a Europa, o Irã e 

o norte da Índia, Anatólia (também conhecida por Ásia Menor, território da 

atual Turquia) e na Ásia Central.  

 Teorias iniciais relacionadas ao Indo-europeu surgiram a partir do 

redescobrimento do sânscrito por meio dos vedas e a gramática de Panini, mas 

foi somente em 1647 pelo linguista holandês Marcus Zuerius van Boxhorn ao 

relacionar, por meio da linguística comparativa, relações entre as línguas 

holandesa, grega, latina, persa, alemã e um punhado de línguas eslavas, celtas e 

bálticas, que o indo-europeu como língua ancestral começou a tomar forma. 
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 Após as contribuições de van Boxhorn, séculos depois, o alemão Franz 

Bopp (1833 – 1852) desenvolveu sua gramática comparativa e usou o termo 

Indo-europeu, cunhado por Gaston Coerdoux, para se referir à língua ancestral 

que deu origem às 449 línguas e dialetos falados na atual região euroasiática.  

 A família linguística indo-europeia é constituída por diversos subgrupos, 

ou subfamílias, a saber: línguas anatólicas, línguas helênicas, línguas indo-

iranianas (descendentes do proto-indo-iraniano: línguas indo-arianas, línguas 

iranianas, línguas dárdicas, línguas nuristânicas), línguas itálicas (latim e seus 

descendentes românicos, incluindo o português), línguas celtas, línguas 

germânicas (oriundas do protogermânico, incluindo o inglês e nórdico antigos, 

objetos deste trabalho), língua armênia, línguas tocarianas, línguas balto-eslavas 

(dividias em línguas eslavas e línguas bálticas), língua albanesa, línguas ilírias, 

língua venética, língua libúrmia, língua messápia, língua, língua frígia, língua 

peônia, língua trácia, língua dácia, língua macedônica antiga, língua lígure e 

língua lusitana (associada aos subgrupos céltico, lígure e itálico).  

 

Do indo-europeu ao protogermânico 

 Como foi elencado anteriormente, as línguas nórdica antiga e inglês 

antigo são descendentes de uma mesma língua-ancestral comum, que por sua 

vez é um subgrupo indo-europeu (PIE).  

 O Protogermânico (que a partir deste ponto será referido por PGmc) é 

uma língua que não deixou registros escritos, sendo, portanto, advinda da 

relação do método comparativo para que ela possa ser reconstruída.  Dentre os 

registros mais longínquos de sua prole linguística, estão as inscrições rúnicas 

escandinavas, datadas primordialmente da primeira metade do século I, que 

não constituem a língua PGmc per se, mas um estágio consecutivo conhecido 

por Protonórdico.   

 Ao lidarmos neste trabalho com os termos Inglês Antigo (IA) e Nórdico 

Antigo (NA), salientamos que nos referimos a estas línguas, na verdade, como 

não somente duas línguas. Por IA, referimo-nos aos dialetos anglicanos 
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(Anglian), merciano (Mercian), nortumbriano (Northumbrian), kentiano 

(Kentish) e o saxão ocidental (West Saxon), o mais conhecido pelo grande 

público por meio da tradição literária, dialetos estes distinguidos pelo tipo de 

colonização e povo germânico que o constituiu e/ ou influenciou. Já no que diz 

respeito ao termo NA, ele se refere ao nórdico antigo oriental, nórdico antigo 

gútnico e nórdico antigo ocidental (o mais conhecido, devido à riqueza das 

sagas islandesas). 

 

Inglês e nórdico antigos: aproximações fonológicas 

 Compreender o sistema fonológico das línguas é um fator essencial para 

compreensão e reconstrução de suas origens.  O PIE, como demonstra Lass 

(1994, p.17), deu origem a subfamílias, dentre elas o PGmc que por sua vez 

originou o NA e IA. A distinção das línguas, a partir de uma protolíngua, se dá 

por meio de ramificações linguísticas que apresentam inovações e 

características que as diferencia das outras.  

 

Linguisticamente, ‘ramificações’ podem ser definidas mais ou menos como assim o é em 
Biologia: nós propomos uma divisão em uma linhagem quando um subgrupo se torna 
diferente o bastante para incorrer em ser designado como uma nova classe. Em outras 
palavras, ramificações são divisões dialetais; elas representam o surgimento de uma ou 
mais inovações estruturais por demais notáveis para nos fazer dar um novo nome ao 
grupo inovador. (LASS, 1944, p. 17 tradução nossa) 

 

 No caso do PGm,  o aparato vocálico foi reduzido do original PIE. Além 

disso, a Lei de Grimm (que consiste em transformações radicais no sistema de 

consoantes) e Lei de Verner (que desencadeou a mudança acentual e levou ao 

desenvolvimento da teoria da Regra da Acentuação Germânica – Germanic 

Stress Rule),  são consideradas inovações,  consistindo assim o grupo de línguas 

que sofreram esses fenômenos, as línguas germânicas (incluindo o africâner, 

flamengo, inglês, islandês, etc).  

 A teoria do PGm surgiu através da comparação dos sistemas fonológicos 

das línguas germânicas mais antigas (incluindo o IA e o NA) e suas 

contrapartes modernas como o feroico (uma das línguas oficiais das Ilhas Faroé) 
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para compreender e traçar a origem das palavras e dos sons presentes numa 

dada língua.  

 A fonologia (do grego φωνή, som, e o sufixo λόγος, estudo) por sua 

natureza abstrata, inclui o ponto de vista das funções dos sons que a constituem 

(fonemas) em um sistema de comunicação linguística.  

 Em NA, (Spurkland, 2007, p.19) o sistema sonoro é composto por 

dezesseis vogais, sendo oito curtas (/i/, /e/, /y/, /ø/, /u/,/o/, /ɔ/, /a/) e  

oito longas (/iː/, /eː/, /æː/,/yː/, /øː/, /uː/,/oː/, /ɔː/).  No que tange às 

consoantes, existem em NA /b/, /p, /d, /t/, [g], /k/, /[v], [f]/, /[ð], [θ]/, [ɣ], 

[x], /h/, /s/, /r/, /l/, /m/, /[n], [ŋ]/, /w/, /j/. 

 As vogais em IA são apenas quatorze, sendo dois pares agrupados de 

acordo com a duração. Para as vogais curtas, temos /i/, /y/, /e/, /u/,/o/, 

/æ/, /ɑ/. Já suas correspondentes longas são /iː/, /yː/, /eː/, /uː/,/oː/, /æː/, 

/ɑː/. Devido a variação dialetal, outro par de fonemas vocálicos pode ser 

considerado: /ø/ e / øː/. As consoantes  em IA, por sua vez, compreendem em 

/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /m/, /n/, [ŋ], /tʃ/, [dʒ], /f/, [v], /ð/, [θ],  /s/, 

[z], /ʃ/, [ç],  /ɣ/, /x/, /h/, /r/, /j/, /w/, /l/. 

 Todos os sons aqui descritos foram grafados segundo as regras do AFI 

(Alfabeto Fonético Internacional), sendo os que estão entre barras fonemas em 

si e os em colchetes alofones (variante fonética de um fonema).  

 

Contatos linguísticos em manuscritos: Era Viking na Inglaterra anglo-

Saxônica 

 A Era Viking teve início no desenvolver da Era Anglo-Saxônica inglesa, a 

partir do século IX (c. 820 d.C.) e perdurou até a Conquista normanda da 

Inglaterra, no século XII.  

 Embora seja difícil de traçar geneticamente a origem dos invasores, as 

invasões à Inglaterra pelos vikings eram, como apontam os documentos 

históricos, de natureza norueguesa e dinamarquesa (Richards, 2007, p.17). 
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 As regiões mais invadidas são os Reinos da Ânglia Oriental, 

Northúmbria e Mércia. A Crônica Anglo-Saxônica aponta momentos em que 

anglo-saxões e escandinavos exerciam contato entre si, para partilhar terras e 

bens: 

876 A.D. Neste mesmo ano, o exército dos Nórdicos na Inglaterra fez juramentos ao Rei 
Alfredo perante o anel sagrado, que outrora jamais fizera a outra nação; e entregaram 
reféns ao rei dentre os quais os mais ilustres homens do exército, aos quais ligeiramente 
partiriam de seu reino. 
877 A.D. Neste ano, o exército Danês invade Exeter, partindo de Wareham; enquanto 
isso, a marinha de guerra navegava para oeste, até que eles se deparam com uma densa 
neblina ao mar, e lá pereceram cento e vinte navios em  Swanwich. (36) Entrementes, o 
Rei Alfredo com seu exército, cavalgou com sua cavalaria até Exeter; porém, não pudera 
ultrapassá-los antes da chegada deles à fortaleza, onde não poderiam entrar. Lá, eles [os 
nórdicos] deram tantos reféns a ele quanto pedira, ao fazer juramentos solenes de modo a 
celebrar a mais estrita amizade. (Anglo-Saxon Chronicle, tradução nossa). 

 

Ora, se as línguas distintas eram utilizadas e a comunicação era de fato 

utilizada, elas possuíam, em certo grau, inteligibilidade. Código de Lei de Cnut 

1018, compilado por Wulfstan (Towndend, 2002, p. 07), é outro exemplo em que 

comunicação e contato são estabelecidos por falantes das duas línguas: 

 

IN NOMINE DOMINI Ðis is seo gerædnes þe witan geræddon. 7 be mangenum godum 
bisnum. asmeadon. And þæt wæs geworden sona swa cnút cyngc. mid his witena 
geþeahte. frið 7 freomdscipe. betweox denum 7 englum. fullice gefæstnode 7 heora ærran 
saca. Ealle getwæmde.  
Em nome do Senhor. Eis o curso ao qual os conselheiros determinaram e estabeleceram 
com bons precedentes. E isso ocorreu tão logo que o Rei Cnut, com aconselhamento de 
seus conselheiros, estabeleceu paz e amizade plenas entre os Ingleses e Dinamarqueses, 
pondo fim completamente a sua inimizade precedente.  

 

 O Stockholm Codex Aureus (integrante da Coleção da Biblioteca Nacional 

da Suécia, Estocolmo, MS A. 35), também conhecido por Codex Aureus de 

Canterbury, um evangelho escrito em meados do século VIII, provavelmente em 

Canterbury, também aponta momentos em que anglo-saxões e nórdicos 

estabeleciam contatos, nas anotações feitas em seu corpo: 

 

Eu, Ealdorman Ælfred, e Werburg, minha esposa, adquirimos esses livros do exército 
pagão com nosso próprio dinheiro; em outras palavras, ouro puro. E nós dois assim 
fizemos por amor a Deus e por necessidade de nossas almas; e por que não desejávamos 
que estes livros sagrados perdurassem em mãos pagãs; e agora, desejamos doá-los aos 
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cuidados da Igreja Cristã [Caterbury], para a exaltação, honra e glória do Senhor.  
(Towndend, 2002: 04, tradução nossa). 

 

Os Evangelhos de Lindisfarne (Londres, Biblioteca Britânica Cotton MS 

Nero D.IV), um conjunto de evangelhos com iluminuras, produzido por volta 

do ano de 700 no monastério de Lindisfarne, Reino da Northúmbria, indicam 

um fenômeno bastante intrigante para historiadores e linguistas. Os 

manuscritos dos evangelhos, escritos orginalmente em latim, contém anotações 

e traduções feitas em IA. O mais curioso é que, além de registrar o dialeto 

northumbriano, ele contém em seu corpus anotações com palavras em NA, 

incluindo trechos escritos com runas. Tal evidência, aponta para uma contínua 

relação entre os falantes das línguas IA e NA. 

 

Empréstimos linguísticos: como delimitar? 

 Pons-Sanz (2007, p. 36), analisa os processos e resultados de identificação  

de transferência e empréstimo linguísticos. No caso da proximidade das duas 

línguas em questão, NA e IA, devido a semelhanças estruturais e fônicas, a 

tarefa é ainda mais árdua para tração o quê vem antes de quê.  

 Existem como ela ressalta métodos de análise linguística que auxiliam 

nesse processo de investigação etimológica. Basicamente, é possível traçar a 

origem da palavra, caso sua estrutura possa ser explicada por meio das leis 

internas da língua em que ela está sendo utilizada.  

 Esses empréstimos e mudanças podem ser observados com a 

escandinavização, especialmente relacionados à toponímia. Dentre os principais 

fenômenos fonológicos ocorridos estão, por meio da influência da invasão 

nórdica no IA, estão: 1) /d/ > /ð/; 2) /j/>/g/; 3) /ʤ/ >/g/; 4) / tʃ/ > /k/; 

/ʃ/ > /sk/.  

 Só a modo de exemplo, as palavras æsċ [æʃ], “freixo”, que passou a 

reproduzir-se na escrita como askr, com alteração da pronúncia [askr] e busċ, 

“arbusto”, pronunciada inicialmente como [buʃ] e mais tarde como [buskr], por 

influência do NA, ocorreu a reposição da velar, como no caso anterior, 
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influenciada pelo contágio do NA, visto que as palavras não eram assim 

grafadas anteriormente, bem como esse padrão silábico não ocorria em IA. 

  Outro exemplo que reproduz outros fenômenos se dá na forma do IA 

brycg, “ponte”, pronunciada originalmente [bryʤ], e que na época em tela 

passou a ser escrita como hrycg, correspondente à pronúncia [hryg], também 

por influência do NA.  

CONCLUSÃO 

 Os processos e relações linguísticas aqui descritos dão evidências de 

relações genéticas entre IA e NA. Os fenômenos observados nas mudanças 

ortográficas e fonéticas das palavras em IA após a invasão viking atuam 

indicadores de divergências fonológicas em IA, representam analogicamente, 

um resgate de suas origens protogermâncias, visto que certas entidades e 

padrões (como o coda silábico –kr em buskr, foi resgatado), sendo oriundos dos 

contatos linguísticos entre as línguas IA e NA em questão.  
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AS RELIGIOSIDADES VIKINGS EM MONUMENTOS DE 

PEDRA 

Para se estudar a religiosidade nórdica pré-cristã, comumente nos 

utilizamos dos escritos posteriores a Era Viking, principalmente as Eddas, sagas 

e demais manuscritos. Entretanto, fontes assim são de origem cristã ou foram 

transcritas (e provavelmente adulteradas durante o processo) por cristãos. Não 

queremos com isso deslegitimar as fontes literárias tradicionais, pelo contrário, 

acreditamos que elas devem ser utilizadas sim, mas não podem ser entendidas 

como uma fonte produzida por escandinavos antes da cristianização, ainda que 

o conteúdo diga o contrário, pois “podem ter sido escritos nos mosteiros 

duzentos ou trezentos anos após a conversão, e isso abre uma possibilidade de 

preconceito, erro de interpretação ou adaptação deliberada quando autores se 

deparavam com crenças não-cristãs” (DAVIDSON, 2004, p. 12).  

Este artigo objetiva demonstrar, através de alguns exemplos, a 

possibilidade de se utilizar os monumentos de pedra escandinavos como fonte 

de estudo das religiosidades na Escandinávia Medieval como produção 

contemporânea e válida. 
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As manifestações das religiosidades na Escandinávia durante a Era 

Viking constituem-se da somatória das práticas e costumes que denominamos 

de mito, religião e magia. Para esclarecer um pouco mais, definiremos o mito 

como a narrativa fantástica que trata da cosmovisão de um povo e conferem 

sentido a vida; a religião como os ritos públicos edificados na sociedade e que 

lhe fornece uma identificação coletiva; e a magia como as práticas rituais de 

cunho doméstico e cotidiano.  

No caso viking, a religiosidade nórdica pré-cristã se apresenta como uma 

religião não-centralizada, ou seja, sem sacerdotes profissionais, sem hierarquia 

e não revelada, portanto sem dogmas centrais, poder social/militar hierárquico 

e livro sagrado. Seus ritos públicos, normalmente sacrificiais (Blót), marcavam 

datas importantes e eram conduzidos pelo líder local (que ficará conhecido 

posteriormente na Islândia como Goði), envolvendo a comunidade como um 

todo, tanto nos preparativos quanto nos objetivos finais. A prece por fertilidade 

da terra e boas condições climáticas são alguns exemplos destes ritos. 

As práticas mágicas, por possuirem um caráter mais pessoal, apresentam 

uma intencionalidade particular, podendo também estar ligadas à fertilidade e 

à fartura, mas também podem ser feitas com o objetivo de amaldiçoar ou 

proteger alguém e até de falar com os mortos. Dentre as várias categorias 

mágicas, a mais conhecida é chamada de Seiðir, presente tanto no mundo do 

campo como no da elite. 

Os mitos nórdicos fundamentavam-se puramente na tradição oral e 

sobreviveram na memória das pessoas em forma de contos e poesias. Algumas 

pessoas especializavam-se na composição de poemas sobre personagens 

fantásticos ou mesmo históricos, mas sempre recorriam à mitologia através de 

uma das mais fortes características da poesia escandinava, a metáfora 

mitológica chamada Kenning.  
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A narração e reapropriação dos mitos pelo escaldo (o poeta escandinavo) 

e pelos ouvintes, ainda que possuísse ferramentas mnemônicas para 

manutenção da estrutura, tornava a mitologia do norte um conjunto de 

narrativas com algumas variações regionais e temporais.  

Essas categorias coexistiam e mesclavam-se na vida religiosa do homem 

escandinavo medieval, atravessando o tempo. Dessa maneira, adaptavam-se e 

produziam ressignificações quando o contexto cultural sofria mutações ou 

algum costume específico era difundido para outras regiões. Exemplo disso são 

os monumentos de pedra espalhados pela Escandinávia, que possuem 

características variantes em tempos e espacialidades distintas.  

Essa variabilidade vem induzindo os historiadores em um recorrente 

erro, com relação à nomenclatura desses monumentos, os quais, comumente, 

são chamados de Pedras Rúnicas ou Runestones. Todavia, a aplicação de tal 

designação somente é possível em se tratando de nos monumentos que 

possuem a escrita rúnica no seu corpo (MENEZES, 2014, p 43). Os referidos 

monumentos devem ser divididos e nomeados de acordo com sua tipologia, e 

assim, o faremos, em uma breve análise de suas características morfológicas a 

seguir. No entanto, como a classificação não é o objetivo deste estudo, iremos 

nos concentrar no ponto que nos interessa, a saber, as expressões religiosas. 

Antes de também serem abordados os monumentos do período 

propriamente viking, esta análise tem como foco um tipo mais antigo, que foi a 

base para o desenvolvimento dos modelos futuros, qual seja, os Petróglifos, 

produções que datam da Idade do Bronze Escandinava (1500-500 a.C.), 

caracterizadas por retratarem, em geral, cenas fantásticas, repletas de 

simbolismos cosmogônicos. Tomaremos como exemplo a pedra de 

Bakkehaugen (Figura 1), na Noruega, onde podemos identificar um grande 

navio (ou trenó?), sobre ele, três homens armados estão de pé e com seus braços 

erguidos. Também podemos notar quatro formas circulares, sendo uma 

incompleta e outra ligada ao transporte.  



 

                       Notícias Asgardianas n. 8, 2014, Dossiê: Mito e Literatura Página 46 

 

1  

Figura 1: Petrógrifo de Bakkehaugen, Noruega. (Disponível em: http://www.arild-
hauge.com/arild-hauge/no-bakkehaugen-ingedal-oestfold.jpg) 

Rapidamente percebemos que o barco tem uma forma similar ao famoso 

langskip da Era Viking, que possuía adornos na popa e na proa em formato de 

serpente. No caso analisado, a serpente está associada a um par de chifres, o 

que denota, segundo Johnni Langer, o poder sobre a morte, sendo uma 

combinação comum nas religiosidades europeias pré-cristãs (LANGER, 2009, p. 

112, 114). Os círculos no céu fazem claramente uma referência ao sol, símbolo 

amplamente utilizado no norte europeu. Os símbolos solares estão ligados ao 

céu, ao transe, à morte, ao barco e ao cavalo, bem como acabaram por ser 

transmutados nos cultos de Odin, Thor e Týr (LANGER, 2010, p.5). Em outros 

petróglifos podemos encontrar diversos elementos religiosos diferentes, como 

corpos mutilados, carruagens solares, gigantes, animais sagrados, procissões, 

entre outros. 
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2  

Figura 2: Pedra Pintada de Hammars I.  (Disponível em: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Hammars_%28I%29.JPG) 

Durante o Período das Migrações (200-400 d.C.), um novo estilo de 

monumentos começou a surgir na ilha de Gotland, Suécia, continuando a existir 

até o século XII (LANGER, 2006, p. 13), são as chamadas Pedras Pintadas. Os 

escultores e pintores gotlandeses adaptaram as antigas tradições e começaram a 

erguer monumentos repletos de imagens e adornos que acreditamos ser 

representações da morte de um indivíduo importante na sociedade, cenas 

cotidianas e até mitológicas. Se observarmos o monumento de Hammars I 

(Figura 2), temos um belo exemplo do quão ricas de imagens e detalhes essas 

produções são. Interessante perceber a verticalização do objeto, possuindo um 

formato fálico e apontando para o céu. Sua leitura também é verticalizada, onde 

encontramos uma narrativa em que identificamos quadros sequenciais, 

indicando a viagem, a batalha, o retorno, o sacrifício e o Valhöll. 

Vários elementos fazem referência a aspectos religiosos. O fato da 

própria leitura ser verticalizada, pode indicar o monumento como uma própria 

estrutura cósmica, conceito tão importante para o xamanismo, indicando a 

viagem entre os mundos. A parte superior destes monumentos, separada do 

restante por motivos horizontais, normalmente está reservada para o além vida, 

mas nesse caso temos a representação de dois sacrifícios, sendo um homem 

enforcado em uma árvore e outro sendo morto sobre uma mesa ou altar. Um 
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importante detalhe nesse conjunto é a presença de um escultor de monumentos 

entre os sacrificados, que parece pintar o monumento com o sangue do 

sacrificado, uma prática conhecida para sacralizar o monumento (LANGER, 

2009, p. 89). Seguindo acima, temos novamente pássaros e duas espadas 

fincadas no solo ao lado de dois homens com braços erguidos como se 

estivessem fazendo juramentos a uma figura sentada numa cadeira, talvez a 

mesma figura sentada na última parte, representando assim a chegada do 

falecido ao Valhöll e fazendo seu juramento ao deus da guerra Odin (LANGER, 

2009, p. 93). Apesar desta narrativa motivada no Valhöll ser bastante comum, 

podemos encontrar outros dois tipos de narrativas míticas nas pedras pintadas 

da ilha de Gotland, o que somadas podem ser chamadas, dentro da proposta 

apresentada por Johnni Langer, de Sistemas de Reinterpretações Oral-

Imagéticos valholliano, ragnarokiano e nibelungiano, cada um com seu próprio 

conjunto de elementos iconográficos mitológicos. 

Em meados do século IV, começaram a surgir as primeiras Pedras 

Rúnicas na Escandinávia. Este modelo teve sua popularização nos séculos X e 

XI e duraram até o século XII (SAWYER, 2000, p. 8, 10), se espalhando por toda 

a Escandinávia e constituindo um imenso corpo documental de mais de 3.000 

inscrições. Este estilo de monumento é caracterizado, como dito anteriormente, 

por possuir inscrições rúnicas e estavam dispostos em locais públicos, 

normalmente onde houvesse um fluxo significativo de pessoas, como ao lado 

de estradas e pontes. Suas inscrições normalmente se referem a alguém morto e 

seu herdeiro por direito (geralmente, a pessoa que financiava a construção), 

servindo como instrumento de legitimação de poder. A pesquisadora Birgit 

Sawyer desenvolveu um profundo estudo sobre esse imenso corpo com o 

objetivo de compreender as relações de herança econômica, social e religiosa na 

sociedade escandinava medieval. 
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Figura 3: Pedra rúnica de Kolunda, Suécia. (Disponível em: http://www.arild-hauge.com/arild-

hauge/se-rune-Soe112-kolunda.jpg) 

A popularização das pedras rúnicas foi desenvolvida durante o período 

de conversão da Escandinávia. Portanto, é de se esperar que isto acabe por 

influenciar suas produções. Esta influência é complexa, mas ao mesmo tempo 

clara. Ao analisarmos as inscrições e o contexto iconográfico, político e religioso 

do seu tempo, podemos perceber muitos elementos religiosos que demonstram 

a situação político-religiosa de sua região. Tomemos por exemplo a pedra de 

Kolunda (Figura 3), na Suécia, onde encontramos alguns elementos que podem 

ser considerados cristãos e pagãos. A estrutura vertical pode possuir a mesma 

conotação da pedra pintada anteriormente citada, mas não apresenta formato 

de cogumelo, pois esta característica é uma exclusividade dos modelos 

gotlandeses (MENEZES, 2014, p. 47). A presença da serpente sendo utilizada 

como “pauta” para a escrita é um desdobramento temporal bastante comum 

nas inscrições mais tardias. Ao centro vemos uma cruz estilizada e logo acima 

uma máscara de olhos penetrantes e barba. A escrita rúnica diz: “Vidgärv e 

Djärv ergueram esta pedra em memória de Torkel, seu pai, um poderoso 

thegn”. 
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A serpente, neste contexto, pode representar a criatura que envolve o 

mundo e ocupa o imaginário escandinavo, a imensa serpente Jörmungandr. Ela 

seria responsável por trazer o equilíbrio entre o caos e a ordem ao cosmo, sendo 

uma figura fundamental na cosmovisão deste povo (LANGER, 2009, p. 120). A 

máscara é um tema bastante discutido entre os pesquisadores, pois possui 

elementos que podem identifica-la como o próprio Odin. Pelo fato de estar com 

os olhos arregalados, indicando a fúria, pode representar o deus Thor no 

episódio, quando ele luta com a serpente-mundo, e pode ser uma representação 

de Jesus, esta última fundamentada na associação com a cruz. Ainda que a cruz 

nos remeta ao cristianismo, temos de considerar a possibilidade de que os 

vikings tenham associado este formato ao símbolo pagão do Mjölnir, assim 

como foi inspirado o costume de portar estes amuletos pelo uso do crucifixo por 

parte dos cristãos. Quanto a inscrição, temos dois filhos homenageando a 

memória de seu pai, chamando-o de “poderoso thegn”. Thegn não tem tradução 

definida, mas os pesquisadores a consideram um grande elogio, simbolizando 

importantes valores para a sociedade nórdica, como nobreza, generosidade e 

coragem. Todos estes valores são embasados por mitos em que os deuses 

apresentam-se como modelos a serem seguidos.  

Se formos buscar outros exemplos, encontraremos uma enorme gama de 

características que podem nos transmitir a complexa relação entre paganismo e 

cristianismo na Escandinávia durante os séculos em que a cristianização foi se 

estabelecendo na região, por exemplo, os locais onde a cristianização foi 

imposta pela realeza apresentam diferenças significativas das regiões onde ela 

teria sido assimilada lentamente ao longo dos anos (SAWYER, 2000, p. 129).  

 Assim, fica claro que o costume de gravar símbolos, cenas e narrativas 

em pedra se deve à importância que os escandinavos atribuíam a esses 

elementos. A presença de ícones, seres e lugares míticos, reproduzem as crenças 

e cosmogonias deste povo, exaltam, social e religiosamente, a figura do 
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antepassado valoroso, de acordo com a cultura vigente e, posteriormente, 

representam a ligação do passado pagão com a atualidade cristã.  

Além da formulação dessas conclusões, este estudo também levanta 

alguns questionamentos. Existiria alguma aproximação entre os monumentos 

exaltarem um ancestral ao plano divino e a “Religious Ruler Ideology” de Olof 

Sundqvist? Quais as divergências entre o modelo de monumento Romano e 

Germano que teriam levado Tácito, em sua obra Germânia, a afirmar a 

inexistência de monumentos entre os Germanos? Os monumentos poderiam ter 

sido utilizados como verdadeiros quadros didáticos para o conhecimento e 

ensino mitológico e/ou ritual? Mas estas seriam questões para um outro estudo. 

 

Ricardo Wagner Menezes de Oliveira (PPGCR-UFPB/Valknut/NEVE) 

rwmenezes@hotmail.com.br 
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SEGUINDO A CANÇÃO COM O MARTELO NA MÃO: THOR E 

SUAS REPRESENTAÇÕES NO HEAVY METAL 

      Thor foi um deus bastante conhecido e cultuado entre os escandinavos, 

sendo o mais poderoso dentre os deuses, segundo alguns autores; dominava o 

ar, o trovão e havia também a existência de um elo entre o próprio Thor e a 

fertilidade da terra, local onde cai o raio e a chuva, causando o crescimento 

(DAVIDSON, 2004, p. 70), vários relatos dão conta desse lado na qual o imagem 

do deus era agregada, como  escandinavos levando consigo, em viagens, terra 

que se localizavam ao redor de estátuas da entidade em questão e da 

consagração de terras que seriam tomadas como moradia, para que houvesse 

prosperidade no cultivo de plantas.  

      Hoje, Thor ainda continua muito conhecido, devido as várias mídias na qual 

está ligado, seja nos quadrinhos, filmes, livros de literatura, e também na 

música, com grande frequência em uma vertente do rock conhecida como 

Metal, estilo que ainda possui um subgênero conhecido como Viking Metal, 

dedicado a retratar o mundo nórdico, sua mitologia, os costumes, batalhas, 

enfim, todo tipo de aspecto dos escandinavos. Uma das principais áreas 

trabalhadas pelos músicos do estilo em questão, seria a religiosidade e portanto, 

Thor nunca é deixado de lado, várias músicas abordam o deus, seja lhe fazendo 
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uma homenagem, citando alguma história em que está envolvido ou até mesmo 

alguns momentos da mitologia nórdica como o Ragnarök. 

      O Heavy Metal surge no fim dos anos 60 e início dos anos 70, 

principalmente na Inglaterra e nos EUA, a banda Black Sabbath 

(Birmingham/Inglaterra) é considerada a primeira banda do estilo, pela grande 

maioria dos apreciadores e estudiosos do estilo musical, porém, existem outras 

bandas que também são consideradas precursoras do Heavy Metal como Led 

Zeppelin (Inglaterra), Deep Purple (Hertford/Inglaterra), Blue Cheer (São 

Francisco/EUA) e Steppenwolf (Canadá). 

       O estilo musical possui temáticas e pode ser caracterizado como a guitarra 

hiper distorcida, grave nos refrões das músicas, ou  “riffs”  (utilizando  os  

chamados “Power  chords”,  acordes geralmente  de  duas  notas  graves,  num  

intervalo  de  uma quarta  ou  uma  quinta,  obrigatoriamente  com  o  efeito  de 

distorção,  que  produzem  acusticamente  tons  resultantes, gerando  mais  que  

as  duas  notas  tocadas,  segundo  Walser, 1993:43)  e  aguda  nos  muitas  vezes  

longos  e  hiper  velozes solos;  o  baixo  tocado  nas  cordas  mais  graves  e  

geralmente veloz;  a  bateria  rápida  e  tocada  de  maneira  vigorosa, 

geralmente com mais peças que em outros gêneros; os vocais emotivos  e  

agressivos,  muitas  vezes  também  com  um elemento  de  distorção; a  extrema  

altura  do  som  em  shows  e em  audições  privadas;  as  temáticas  das  letras  

políticas,  anti-belicistas,  sobre  desajuste  social,  com  alertas  contra  o  abuso 

de  álcool  e  outras  drogas,  hedonistas  ou  clamando  ou festejando  a  noção  

de  “liberdade”,  místicas,  sombrias, satânicas, de fantasia. (LOPES, 2006, P.25-

26).  

      O Viking Metal, nesse caso, as bandas se diferem de outras pelo fato de as 

letras de suas músicas tratarem exclusivamente dos vikings e da cultura 

escandinava. Como não existe a possibilidade de expressar o som de uma 

música do estilo, no presente trabalho, deixo a indicação de algumas bandas 

famosas, que geralmente na cena musical costuma-se ter um som caracterizado 

como de viking metal, tais bandas seriam, Amon Amarth, Týr, Ensiferum, 
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Bathory, Einherjer, Falkenbach, e mais uma infinidade de outras bandas, que 

podem ser muito facilmente encontradas na internet.Uma outra característica 

marcante, nas bandas desse subgênero do Heavy Metal é a parte artístico-

visual, nos seus concertos, as bandas procuram sempre adornar os palcos, com 

elementos característicos da temática viking, como barcos, pessoas vestidas 

como guerreiros vikings, formando paredes de escudo, fazem encenações de 

batalhas, tudo em prol da música que estão tocando.  

1  

Figura 1: Johan Hegg, vocalista da banda de Viking Metal Amon Amarth, Wacken Open Air 
2014. Fonte: http://www.heavyhardes.de/live-580-4.html 

 

      Na imagem acima, vemos o vocalista de uma das principais bandas do 

gênero Viking Metal, em um show e segurando o que seria uma representação 

do mjollnir, o martelo de Thor, arma essa que era utilizada pelo deus para 

proteger Asgard, local de morada dos deuses. Nos templos a imagem de Thor 

geralmente carregava sua arma, que também era considerada um dos maiores 

tesouros que os deuses possuíam. O martelo não era apenas uma arma de 

defesa para os deuses, mas também, sua imagem será utilizada pelos vikings 

em cerimônias de casamento, consagrar um recém-nascido, em ritos funerais e 

para a proteção, como o sinal-da-cruz cristão o martelo significava proteção 

imediata e uma benção a todos que o usavam (DAVIDSON, 2004, p.67). 

      Com relação ao período da cristianização, a imagem de Thor vai ser 

utilizada como um combatente da expansão do cristianismo, sendo colocado 

como o grande defensor e principal oponente de Jesus Cristo, como descreve 

http://www.heavyhardes.de/live-580-4.html
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Hilda Davidson, no livro Deuses e Mitos do Norte da Europa, no fim do período 

pagão era visto como principal adversário de Cristo. Na Noruega, Thor é 

descrito participando de uma cabo-de-guerra com o campeão de Cristo, o rei 

Olaf Tryggvason, sobre uma fogueira, enquanto que na Islândia uma 

entusiástica adoradora dos velhos deuses contou a um missionário cristão que 

Thor tinha desafiado Cristo para enfrenta-lo em combate corpo a corpo. 

(DAVIDSON, 2004, p.61). 

No Heavy Metal, em geral costumamos encontrar também algumas 

músicas relacionadas a mitologia escandinava, e quando isso ocorre, muitas 

vezes a canção descreve o deus nórdico mais conhecido, no caso Thor, como 

evidenciamos na música Thor (The Powerhead), da banda americana Manowar: 

Nuvens negras no horizonte. 
Grande trovão e chuva fulminante. 
Sua biga correndo, eu ouço o paraíso gritar seu nome. 
 
Eu vi como ele berrou. 
Aos gigantes que morreram naquele dia. 
Ele ergueu seu martelo alto e clamou para Odin por um sinal. 
Thor O Poderoso, Thor O Bravo. 
Esmague os infieis no seu caminho. 
Pelo seu martelo não deixa ninguem ser salvo. 
Viva para morrer naquele dia final. 
Deuses, monstros e homens. 
Nós morreremos juntos no fim. 
 
Deus Do Trovão, Deus Da Chuva. 
Aquele que faz a terra tremer que não sente dor. 
O Poderoso do universo. 
Agora envie sua maldição sem fim 

Eu vi como ele berrou. 
Aos gigantes que morreram naquele dia. 
Ele ergueu seu martelo alto e clamou para Odin por um sinal. 
Thor O Poderoso, Thor O Bravo. 
Esmague os infieis no seu caminho. 
Pelo seu martelo não deixa ninguem ser salvo. 
Viva para morrer naquele dia final. 
Deuses, monstros e homens. 
Nós morreremos juntos no fim. 
 
Balance seu martelo para partir o céu. 
Levante sua capa então este é seu poderoso vôo. 
Volte para Odin e os deuses nas alturas. 
E deixe este mundo mortal. 
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Thor O Poderoso, Thor O Bravo. 
Esmague os infieis no seu caminho. 
Pelo seu martelo não deixa ninguem ser salvo. 
Viva para morrer naquele dia final. 
Deuses, monstros e homens. 
Nós morreremos juntos no fim. 

Manowar, Thor (the powerhead),1984 

       

Na música acima, fica explícito que se trata de uma canção sobre Thor e 

seus conflitos contra os gigantes, protegendo os deuses e também os humanos. 

A música parece mais ser uma exaltação a imagem do deus nórdico, pois fala 

do mesmo como um grande protetor, quando fala na primeira estrofe da 

música sua biga correndo, eu ouço o paraíso gritar seu nome. Um deus batalhador 

narrando de forma grandiosa a batalha contra os gigantes, os principais 

inimigos de Thor, no momento em que diz na segunda estrofe, Eu vi como ele 

berrou/ Aos gigantes que morreram naquele dia/ ele ergueu o seu martelo alto e clamou 

para Odin por um sinal Thor O poderoso, Thor O bravo/ Esmague os infiéis no seu 

caminho. 

      Existem vários relatos dos conflitos de Thor com os gigantes como o poema 

þórsdrapa, versando sobre o deus e o gigante Geirrod, na lokasenna contando a 

história entre Thor e o gigante Hrungnir, temos também a história com Hymir e 

a famosa pescaria, sem falar das histórias em que o deus volta no momento de 

salvar Asgard de ataques dos gigantes, os mitos de Thor, ainda que diferindo 

muito nos detalhes, tem em comum o tema da luta de Thor contra seres 

monstruosos que se pode considerar inimigos dos deuses e possivelmente 

também dos seres humanos (PAGE,1999, p. 45). 

Ainda na música, temos um outro tema também abordado, que é a 

questão do Ragnarok, quando fala, Viva para morrer naquele dia final/ Deuses, 

monstros e homens/ Nós morreremos juntos no fim. Trata-se justamente do fim dos 

dias, uma série de acontecimentos que acabará culminando com o morte dos 
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deuses nórdicos e a destruição do universo, sobrevivendo apenas alguns 

poucos que irão viver em uma nova ordem. Uma outra música muito 

conhecida, também trata sobre esses acontecimentos, falo da canção Twilight of 

the Thunder god, da banda sueca Amon Amarth:  

Aí vem o gêmeo de Fenrir 
com sua boca aberta 
A serpente surge das ondas 

Jormungandr se retorce e gira 
Poderosa é sua ira 
seus olhos estão cheios de ódio 

Thor! Filho de Odin 
protetor da humanidade 
Cavalgue de encontro a seu destino 
seu destino o espera 
Thor! Filho de Hlödyn 
Protetor da humanidade 
Cavalgue de encontro a seu destino 
Ragnarök o espera 

Vingtor ergue-se para enfrentar 
a serpente com seu martelo 
na orla do mundo 

Raios luminosos enchem o ar 
equanto Mjölnir faz seu trabalho 
A terrível serpente grita de dor 

Amon Amarth, Twilight of the Thunder god,2008 

 

     Acima nós temos um trecho da música da banda Amon Amarth, fazendo 

referência aos eventos que acontecem no Ragnarök, uma série de 

acontecimentos que irão desencadear a morte dos deuses nórdicos e a 

destruição do universo, conseguindo sobreviver apenas alguns poucos que 

passariam a viver em uma nova ordem. A letra narra justamente o 

enfrentamento entre Thor e a serpente do mundo (Jorgmungard), chamada na 

música de “gêmeo de Fenrir”, pelo fato de ser um dos filhos de Loki. Aqui 

vemos mais um dos inimigos do deus, a serpente Jorgmungard, presente em 

algumas narrações sobre o deus do trovão, como na famosa pescaria em que 

Thor tenta pescar a serpente, mostrando-se na letra como seu principal 

adversário e sendo sua batalha última, antes do fim do mundo. 
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No refrão da música, vemos novamente a imagem de Thor sendo 

relacionada como sendo o grande protetor do mundo e da humanidade, 

quando fala, Thor! Filho de Odin/ Protetor da humanidade/ Cavalgue de encontro ao 

seu destino/ seu destino o espera/ Thor! Filho de Hlödyn/ Protetor da humanidade/ 

Cavalgue de encontro ao seu destino/ Ragnarök o espera. 

A música ainda traz alguns elementos que também podem ajudar na 

ambientação do assunto, como em várias partes da música que você pode 

escutar o som de uma tempestade e de raios e trovões, uma ligação direta com o 

deus Thor(deus do trovão), em outras partes também se ouve o choque de 

espadas batendo umas nas outras, representando a batalha presente durante o 

Ragnarök, que junto com o som da tempestade representam a “bagunça” e a 

desordem que existe nas batalhas, o que também pode ser percebido na capa do 

álbum: 

 

 

Figura 2 : Capa do álbum Twilight of the Thunder god, da banda Amon Amarth, 2008. Fonte: 
http://www.metal-
archives.com/albums/Amon_Amarth/Twilight_of_the_Thunder_God/205093 

 

      Na imagem, temos representado a luta entre Thor e a serpente do mundo, 

como vem descrito na letra da música citada, durante o Ragnarök, na qual o 

deus do trovão segura a serpente pela língua e está prestes a golpeá-la com o 

seu martelo mjollnir. Não devemos focar nossa atenção demais na questão 

artística, por se tratar de representação moderna, tanto do deus quanto da 

serpente, mas sim no valor informativo que ela possa nos dar junto com o que 

http://www.metal-archives.com/albums/Amon_Amarth/Twilight_of_the_Thunder_God/205093
http://www.metal-archives.com/albums/Amon_Amarth/Twilight_of_the_Thunder_God/205093
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vem descrito na música. O Heavy Metal em geral, com um destaque especial 

para o subgênero conhecido como Viking Metal, cada vez mais vem ganhando 

o seu espaço na cena do rock, com a aparição de mais bandas abordando o 

assunto e consequentemente, trazendo mais fãs, não só para o gênero, mas 

também para o mundo nórdico. Assim sendo, o Metal acaba por se tornar uma 

ferramenta importante na difusão dessa cultura maravilhosa e tão encantadora 

que é a cultura escandinava. 

 

João Paulo Garcia Teixeira (Graduado em História pela UFC/Valknut) 

joaopaulohansen@hotmail.com 
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REPRESENTAÇÕES E APROPRIAÇÕES: ESTEREÓTIPOS NO 

QUADRINHO “OS JULGAMENTOS DE LOKI” DA MARVEL 

No meio acadêmico, inúmeros são os exemplos de estudos relacionando 

cultura nórdica, quadrinhos e estereótipos. Guerreiras da Era Viking? Uma 

Análise do Quadrinho Irmãs de Escudo (LANGER, 2012), seria um dos variados 

exemplos e nossa principal referencia metodológica. Um dos objetivos do já 

citado trabalho seria debater as “origens artísticas e ideológicas na formação 

deste imaginário” (LANGER, 2012, p.01), dos estereótipos mostrados na obra. O 

presente texto, porém, além de focar nesse aspecto tendo outros sujeitos como 

recorte, também considera os processos de apropriação pelos quais Os 

Julgamentos de Loki se inser na ótica do leitor. O “consumidor” não pode ser 

considerado apenas uma casca vazia esperando para ser preenchida. As formas 

de leituras são mutáveis e sujeitas a um processo histórico. Sobre esse aspecto, 

temos como recorte o público brasileiro das HQ's. O presente texto, é, assim, 

referente ao olhar dos leitores sobre a obra e seus estereótipos com relação a 

mitologia nórdica. 

Os estereótipos 

É inegável o fato de que a imagem dos vikings, com seus enormes 

machados, elmos com longos cornos, sanguinários e bárbaros, bebendo em 

taças feitas de crânios humanos, seja hoje mais difundida do que nunca. Filmes, 

jogos de videogame, livros, músicas e histórias em quadrinhos reafirmam a todo 

instante estes estereótipos e até mesmo no futebol as torcidas das seleções de 

países escandinavos incorporam e reafirmam esses modelos (Langer: 2001, p. 

215).  

 No entanto, estas características não foram criadas recentemente ou de 

uma hora para outra, elas foram fruto de uma longa incorporação que teve 

início principalmente no século XIX em resposta aos anseios nacionalistas de 

alguns países europeus em busca da afirmação de uma identidade mítica e 
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gloriosa. Assim, os franceses incorporaram o espírito celta, os alemães fizeram o 

mesmo com os teuto-saxões e os escandinavos adotaram a glorificação dos 

vikings (Langer: 2001, p. 219). 

 Diversos pintores românticos dos oitocentos adotaram a temática da 

mitologia nórdica em suas pinturas, como o norueguês Peter Arbo que, 

provavelmente por ter conhecimento apurado da religiosidade dos antigos 

povos que habitaram sua terra natal, tenha se preocupado em manter o máximo 

de veracidade histórica possível em sua caracterização, mas ainda assim, 

exaltando de forma esplendorosa a grandiosidade daquele povo e de seus 

deuses. Mas foi com a estreia do ciclo de quatro óperas compostas pelo músico 

e compositor alemão Richard Wagner, intitulada O Anel dos Nibelungos (Der 

Ring des Nibelungen) a qual baseia-se na Saga dos Volsungos e no épico medieval 

A Canção dos Nibelungos, que várias características, como o elmo com chifres, 

galhadas ou asas, foram incorporadas ao imaginário sobre os vikings. A partir 

daí, várias vezes esta temática volta a aparecer e cada vez mais incorporando 

mais e mais estereótipos.  

Já em 1924 o cineasta austríaco Fritz Lang faz uma adaptação da ópera 

wagneriana para o cinema dividida em duas partes intituladas A Morte de 

Siegfried e A Vingança de Kriemhild. Em 1934 o escritor americano Robert E. 

Howard cria o personagem Conan da Ciméria que, apesar de habitar um mundo 

fictício-fantástico, incorpora e ao mesmo tempo é responsável por desenvolver 

vários dos estereótipos do guerreiro bárbaro que conhecemos hoje. Conan 

obtem ainda mais sucesso nas décadas de 1970 e 1980 quando tem suas histórias 

adaptadas respectivamente para os quadrinhos e para o cinema.  

Em 1937 Hal Foster cria o que se tornaria depois um clássico dos 

quadrinhos épicos, Prince Valiant, um herói que vivia na Idade Média e que 

tinhas como maior trunfo a utilização de toda uma mitologia medieval em suas 

estórias, onde combatia vikings e hunos ao mesmo tempo em que sentava ao 

lado do lendário Rei Arthur e seus cavaleiros na famosa távola redonda.  
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 No início da década de 1960, talvez influenciados pelo enorme sucesso 

do filme The Vikings (Fleischer, 1958) e pela adaptação para o cinema de Prince 

Valiant (Hathaway, 1954), a maior mente criativa da principal editora americana 

de quadrinhos Marvel Comics, Stan Lee, juntamente com seu irmão Larry Lieber 

e do ilustrador Jack Kirby, decidem por utilizar uma divindade mitológica 

como novo super-herói da marca e acabam por escolher no panteão de deuses 

nórdicos o deus do trovão Thor, que tem sua primeira aparição na revista 

Journey into Mystery #83, obtendo sucesso o bastante para, logo depois, ter sua 

própria revista (Oliveira: 2014, p. 15) 

 Em suas primeiras aparições o alter ego do Poderoso Thor é o médico 

americano Donald Blake que, acidentalmente, recebe os poderes do deus 

nórdico, ou seja, inicialmente o super-herói não é a divindade propriamente 

dita, mas um ser humano comum que obtém superpoderes e a habilidade de 

manusear Mjölnir, o martelo de Thor. No entanto pouco tempo depois, por 

pressão dos leitores, a editora desenvolve uma outra origem para o herói, onde 

ele seria realmente o deus nórdico que teria sido expulso da morada dos 

deuses, Asgard, como castigo dado por seu pai, o deus Odin, após este último 

tê-lo julgado demasiado arrogante. Assim, Thor é enviado para Midgard (a 

morada dos humanos) sem nenhuma memória de sua vida divina para 

reaprender a humildade. Entretanto os criadores do herói claramente tomaram 

uma série de liberdades na caracterização do mesmo e do universo em que 

habita. O próprio deus Thor, que na mitologia nórdica aparece sempre com 

cabelos e barba ruivos, torna-se nos quadrinhos imberbe e tem cabelos loiros; os 

nove mundos que compõem a mitologia tornam-se planetas nos quadrinhos, 

transformando Thor e as outras divindades uma espécie de alienígenas da raça 

dos asgardianos; as vestimentas seguem os estereótipos tradicionais, com elmos 

com asas (como o do próprio Thor) ou chifres, bem como as armas que 

normalmente aparecem em tamanho descomunal. A violência e a brutalidade 

dos vikings também aparecem com bastante frequência como na série em cinco 
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volumes Thor: Vikings (Garth Ennis e Glenn Fabry, 2003) que de tão brutal 

continha em sua capa um aviso de violência explícita.     

 Entre os principais inimigos de Thor, além de criações mais aleatórias da 

editora, como Homem-Radioativo e Homem-Absorvente, estão alguns que 

foram claramente baseados em personagens recorrentes na mitologia nórdica, 

alguns deles são os gigantes de gelo; o gigante de fogo Surtur, que na mitologia 

aparece como o guardião de Musphelhein e tendo importante aparição nos 

eventos do Ragnarök; Hela, a guardiã do submundo (Hel); e possivelmente o 

maior deles e irmão adotivo de Thor na hq, o deus da trapaça Loki, que nos 

quadrinhos, diferentemente da mitologia original, ganha aspectos realmente 

vilanescos tendo como maior impulsionador de sua maldade a inveja que tem 

de seu irmão. 

Os juldamentos de Loki 

 O quadrinho que nos deteremos neste trabalho não foi, de forma alguma, 

escolhido por acaso, trata-se de Os Julgamentos de Loki (Roberto Aguirre-Sacasa e 

Sebastian Fiumara, 2011) lançado em quatro edições e recentemente (2014) 

relançado em uma edição encadernada pela editora Panini Books. Este 

quadrinho é claramente uma exceção dentre as histórias da Marvel 

protagonizadas por Thor, isso pois os autores praticamente se valem mais da 

mitologia encontrada principalmente nas Eddas, o que denota uma profunda 

pesquisa por parte dos mesmos, do que da mitologia do Thor super-herói, 

apesar de algumas das principais características permanecerem. Além disso, 

várias imagens que aparecem nos quadrinhos podem ser comparadas com 

algumas ilustrações feitas pelo artista inglês W. G. Collingwood para uma 

tradução para o inglês da Edda Poética do início do século XX (Figura 1).  
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Figura 3: O deus Odin montado em seu cavalo de oito patas Sleipnir desenhado 
respectivamente por W. G. Collingwood e Sebastián Fiumara  

   A minissérie inicia com Loki tentando se esconder nas quedas de 

Franang, local em que na mitologia o deus é capturado após tentar se esconder 

transformando-se em salmão. No entanto é avistado pelos dois lobos de seu pai 

adotivo Odin, Geri e Freki, e logo depois encontrado por Thor. Segue-se então 

uma conversa entre os dois onde irão relembrar (em forma de flashback) alguns 

eventos que levaram Loki a sua fuga. A primeira lembrança refere-se ao 

momento em que Loki corta os belos cabelos loiros de Sif, a esposa de seu 

irmão, por quem é também apaixonado na hq, logo depois é descoberto pelo 

irmão e mandado para resolver o problema que causou, sendo levado a pedir 

ajuda aos anões para fazerem cabelos de ouro para Sif. Os anões fazem o que foi 

pedido e constroem ainda vários artefatos que aparecem na mitologia nórdica, 

como a lança Gungnir, o barco dobrável Skidbladnir e o martelo Mjölnir.  

Como já havia sido mencionado, algumas liberdades são tomadas em prol 

da adaptação, como por exemplo a paixão de Loki por Sif, algo inexistente na 

mitologia original e um subterfúgio do roteiro para explicar os cabelos negros 

que a Sif dos quadrinhos possui, algo completamente inexistente na mitologia. 

Após tentar resolver o problema que causou, Loki é ainda punido por Thor e 

pelos anões, tendo sua boca costurada, o que torna-se motivo para a crescente 

cólera que sente dos outros deuses. 

 Após isso, a conversa segue para outro evento e maior motivo da fuga de 

Loki, a morte de Balder, o deus mais amado por todos, causada pelo trapaceiro. 
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Com exceção de algumas modificações, realizadas claramente para aumentar o 

protagonismo de Loki, a história é contada de maneira muito similar à 

encontrada nas Eddas. Desde o pedido dos deuses para que nada ferisse Balder; 

Frigga, a mãe do deus e esposa de Odin, deixando passar uma pequena planta 

sem fazer a promessa, o que depois é descoberto por Loki disfarçado (no 

quadrinho é o próprio Loki que deixa a planta, no caso o visco, passar 

propositalmente); Hodur, o deus cego, sendo enganado por Loki e 

arremessando a lança feita de visco que mata Balder; o enterro do Deus em um 

navio funerário em chamas (destaque aqui para o sacrifício do cavalo de Balder 

que é colocado no navio junto com o deus); e a tentativa dos deuses de resgatar 

o mais querido dos deuses do Hel, onde Hela dá para sua liberação a única 

condição de que todos os entes vivos chorem a morte de Balder. Na mitologia 

nórdica original é relatado que o único ser que não derrama lágrimas é uma 

giganta que seria Loki disfarçado (a habilidade do deus de se transfigurar, 

presente na mitologia, é frequentemente usada em sua versão nos quadrinhos), 

mas na minissérie Loki descaradamente se recusa a chorar, causando a fúria dos 

outros deuses.  

 Após isso, na última parte do quadrinho, os deuses reúnem-se no palácio 

aquático de Aegir sem convidar o indesejado Loki. Entretanto o deus trapaceiro 

obviamente descobre e vai para o local mesmo sem ser convidado. Segue-se 

então uma série de acusações irônicas e sarcásticas atiradas por Loki aos deuses 

causando uma enorme balbúrdia no salão, com os deuses trocando insultos 

entre si. Este evento é contado na Edda Poética e é intitulado Lokasenna e no 

quadrinho é muito bem usada para destacar o espírito caótico de Loki (Figura 

2). Thor então luta contra o irmão adotivo vencendo-o (o que no quadrinho é 

destacado como um raro exemplo onde “força bruta massacra a astúcia”), mas 

ao invés de mata-lo Thor o coloca de castigo preso a uma rocha onde o veneno 

de uma serpente cai constantemente em seus olhos (a presença de Sigyn, a 

esposa de Loki que recolhe parte do veneno da serpente, é no quadrinho 

removida). O quadrinho finda com Loki percebendo que finalmente havia 
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conseguido chegar a um de seus objetivos, ser temido pelos outros deuses, pois 

todos sabiam que ele seria o principal responsável pelo terrível destino que 

fatalmente os espera, o Ragnarök. 

2  

Figura 4: Os deuses são insultados por Loki no trecho do quadrinho baseado na Lokasenna. 
Ilustração de Al Barrionuevo. 

Representações e imaginário  

Considerar a leitura como um ato concreto requer que qualquer processo de construção 
de sentido, logo de interpretação, seja encarado como estando situado no cruzamento 
entre, por um lado, leitores dotados de competência específicas, identificados pelas suas 
posições e disposições caracterizados pela sua prática de ler, e, por outro lado, textos cujo 
significado se encontra sempre dependente dos dispositivos discursivos e formas (…) que 
são os seus. (CHARTIER, 1990, p. 25-26) 

 Afirmando que “os textos não são depositados em objetos (…) como em 

receptáculos” (CHARTIER, 1990, p. 25), o autor mostra, afirmamos isso a partir 

da nossa percepção, que a própria construção do texto e sua fixação em uma 

mídia está sujeita a um processo histórico. A construção do roteiro de Os 

Julgamentos de Loki e sua montagem em quadros pode ser analisada como um 

processo permeado por práticas e intenções. A tentativa de vilanização da 

personagem Loki é um exemplo disso. 

 Devemos ter em consideração o fato de que o quadrinho é um produto 

feito para ser vendido. Assim, o roteiro tem de ser confortável para assimilação 

do consumidor. A vilanização fortemente presente na obra está ligada a 

tentativa de tornar a revista rentável à sua editora. Essa prática, porém, está 

ligada a toda uma conjuntura histórica pela qual todo o mundo ocidental, em 

específico os Estados Unidos (local da publicação original) passam. Nos 
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referimos aqui a “Guerra ao Terrorismo” ainda fortemente vinculada a mídia 

no ano de 2011 (data da publicação). Além de estar ligada com a maniqueização 

praticada constantemente pela mídia americana, esse processo também tem 

profundas relações com algo muito mais denso e “antigo”: o maniqueísmo 

enraizado na cultura cristã. A partir da leitura do livro Deuses e Mitos do Norte 

da Europa de H. R. Ellis Davidson, podemos perceber que na própria mitologia 

nórdica o deus Loki não era visto como um vilão, até mesmo porque essa forma 

de separação, como já foi dito antes, não pertence ao mundo pagão. Sobre nossa 

ótica, então, as intenções dos autores e editores, com relação ao aspecto citado 

anteriormente, seria tornar a revista rentável, porém, também não podemos 

deixar de considerar esse processo como algo característico da cultura ocidental 

cristã.  

 Seria de se esperar, então, que todos os leitores vissem a personagem 

Loki exatamente como é montada no quadrinho, sendo um detestável vilão. 

Chartier nega tal afirmação quando diz: “os textos (…) não se inscrevem no 

leitor como o fariam em cera mole.” (CHARTIER, 1990, p. 25) Inúmeras são as 

variáveis que determinam as diferentes leituras. A própria percepção do 

mundo e o local social do leitor são só alguns exemplos. Tendo como foco o 

público brasileiro, utilizaremos de resenhas disponibilizadas pelos próprios em 

sítios na Internet para perceber essas apropriações. 

 A partir da leitura de três resenhas distintas, podemos perceber dois 

pontos. Primeiramente em como, apesar de ter sido um sucesso de vendas, a 

revista foi apropriada de uma maneira inusitada pelos leitores. Também em 

como, pode-se perceber toda uma “imaginação coletiva” dos autores com 

relação a narrativa. 

 A vilanização de Loki, feita com o intuito de produzir alicerces para um 

roteiro mais fácil e rentável foi apropriada pelos leitores analisados e 

transformada na caracterização de um anti-herói. No sentido de que, para os 

leitores, o vilão se tornou a personagem mais querida: 
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“Mesmo sendo mesquinho e egoísta, é impossível não se afeiçoar por Loki, 

sempre tratado com desconfiança e desdém por seus pares por ser considerado 

perigoso” (RESENHA 1), Lucas Fernandes. Entendemos que o leitor se 

identifica tanto com Loki devido, entre outros fatores, a experiências de vida 

ocorridas antes da leitura. Nos referimos aqui aos filmes da Marvel Studios. 

Apesar de também ser considerado um vilão nessa outra mídia, de acordo com 

os autores das resenhas, o ator que interpreta Loki (Tom Hiddldeston) “rouba a 

cena” em todos os filmes que participa.  

“Quando Thor estreou nos cinemas, eu percebi que havia um pequeno, porém tímido, fã-
clube de Loki, o maligno irmão adotivo de Thor, se formando no meio nerd. Isto 
aumentou um pouco com a estreia de Os Vingadores, mas ainda era algo tímido. Mas 
depois de Thor: O Mundo Sombrio, onde Loki roubou a cena e deixou todos os outros 
personagens chupando o dedo, o deus da trapaça finamente caiu nas graças do grande 
público e arrisco dizer que hoje ele é o segundo personagem mais popular da Marvel, 
perdendo apenas para o Robert Downey Jr. Homem de Ferro” (RESENHA 1) 

A existência desta minissérie, nos mostra que há um crescente interesse 

pela mitologia e cultura dos antigos povos escandinavos, mesmo em um meio 

de comunicação de massa, que também é um produto feito para gerar renda a 

seus produtores, motivo da permanência de muitos dos estereótipos por nós 

conhecidos, é possível perceber várias nuances do imaginário contemporâneo 

sobre o passado. Além de ser possível também através dos quadrinhos, 

observar aspectos da contemporaneidade que não passam despercebidos pelo 

leitor de hoje. Percebemos, assim, que os indivíduos se apropriam as diferentes 

formas de práticas e que as diferentes leituras possíveis estão sujeitas aos 

processos histórico-sociais.  

 

Elvio Franklin (Graduado em História pela UFC/Valknut) 

elviofranklin@hotmail.com  
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ESTUDOS MEDIEVAIS  E RESSIGNIFICAÇÕES 

 

A CONCEPÇÃO DA MULHER NO IMAGINÁRIO MEDIEVAL A 

PARTIR DO TESTEMUNHO DE TEXTOS LITERÁRIOS EM 

LÍNGUA CASTELHANA ATÉ O SÉCULO XV 

 

O medievo na Península Ibérica 

 A Idade Média na Península Ibérica representa a convergência de duas 

tradições em permanente diálogo: a oriental e a ocidental. O imaginário pós-

medieval ou pré-renascentista, síntese dessa mistura cultural de tradição 

secular, resultaria fundamental na colonização da América – como mostram as 

Crónicas de Indias. 

 Nesse contexto, cabe destacar o papel essencial que o cristianismo teve 

no Ocidente ao longo do Medievo: conformou, condicionou – para bem ou para 

mal – o pensamento e a vida social de toda a Europa Ocidental. Mas não apenas 

do ponto de vista ideológico: cabe salientar o ingente labor desenvolvido nos 

scriptoria dos mosteiros medievais na cópia de manuscritos em latim e em 

outras línguas – românicas ou não, o que foi magistralmente retratado por 

Umberto Eco no romance O nome da rosa. 
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http://www.delfos.jor.br/conteudos/index_interna.php?id=17290&id_secao=3&id_subsecao=9
http://planetamarveldc.blogspot.com.br/2014/03/planeta-resenha-marvel-os-julgamentos.html
http://planetamarveldc.blogspot.com.br/2014/03/planeta-resenha-marvel-os-julgamentos.html
http://torredosgurus.com.br/os-julgamentos-de-loki-os-melhores-momentos-do-personagem.html
http://torredosgurus.com.br/os-julgamentos-de-loki-os-melhores-momentos-do-personagem.html


 

                       Notícias Asgardianas n. 8, 2014, Dossiê: Mito e Literatura Página 71 

 

 Não em vão, a originalidade do texto medieval consistia, na verdade, na 

maneira como o autor era capaz de desenvolver a tensão que gerava a oposição 

entre o local e o universal, a cultura e a lenda de tradição clássica e oriental de 

traços pagãos. No Medievo, na Península Ibérica e em toda a Europa, foi 

realizada uma adaptação que representou a reatualização dos registros 

clássicos. O elemento caracterizador da adaptação medieval veio através da 

religiosidade e do imaginário cristão. Assim, para Le Goff (1983, p. 57):  

Toda a tomada de consciência na Idade Média faz-se por e através da religião – no plano 
da espiritualidade. Poder-se-ia definir quase uma mentalidade medieval pela 
impossibilidade de expressar-se à margem de referências religiosas (tradução nossa).  

 

 A primeira consequência é óbvia: o conceito de literalidade é bem 

diferente do que temos hoje. Nesse sentido, Bruyne (1988, p. 15) afirma: 

Não se deve esperar que a Idade Média oferecesse definições novas ou originais; os 
medievais […] davam-se por satisfeitos com o que encontravam nos textos antigos, pois 
[…] não só transmitiam o pensamento dos Antigos, mas eram a evidência do sentido 
comum, que representava, ademais, o bom senso (tradução nossa). 

 Na Idade Média, o texto singular responde a uma alteridade, o que faz 

que esteja sempre definido com relação aos outros, de forma que é tão 

importante a assimilação quanto a transformação, a imitação quanto a 

originalidade. Por isso, o Medievo é uma “cultura textualizada” na qual é tão 

real a realidade vivida como a realidade lida, o mundo das coisas como o 

mundo dos signos. 

 Deve-se salientar neste ponto a importância de abordar o estudo dos 

textos históricos – de qualquer domínio discursivo, não apenas os literários – no 

seu contexto. Nesse sentido, poderiam ser aplicadas aqui as considerações a 

propósito da bissexualidade psíquica e narratológica aludidas por Joachim (2012, 

p.52) quando, para falar em feminilidade, revisita as preocupações apontadas 

por Michard-Marchal & Ribery: 1) O sexo do/da narrador(a) tem ou não 

incidência sobre o modo de narrar? 2) Uma personagem do sexo feminino 

imaginada por um autor, e não por uma autora, representará autenticamente 

uma mulher, sua situação, sua psicologia? 
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O imaginário medieval da mulher: glorificação transcendente nos milagros, 

de Berceo 

 Os Milagros de Nuestra Señora (1246–1252) são uma coleção de 25 

maravilhosas histórias inspiradas em outras similares latinas e francesas, de 

grande popularidade na Europa. O objetivo dessas histórias e de Berceo era 

claro: aumentar a devoção mariana. O fenômeno religioso supõe que a Virgem 

chegasse a atingir em certos momentos mais importância que o próprio Cristo-

Deus.  Cristo aparece na arte e na vida medievais não só como o homem sofrido 

e atormentado, mas também como o Cristo-Rei, transposição do grande senhor 

feudal. Assim, Maria, mãe de Cristo, advogada dos miseráveis, é benigna 

rainha dos céus, contrapeso das iras do seu filho e nossa intercessora.  

 No processo de adaptação medieval nas interfaces dos eixos espiritual / 

mundano, destaca-se do primeiro momento a utilização ao modo divino que os 

Milagros dão para todos os elementos clássicos que conformam o jardim erótico 

(BLANCO AGUINAGA et al., 2000), como pode  apreciar-se nos versos:  

 

Yo maestro Gonçalvo de Verceo nomnado,  
yendo en romería caeçí en un prado,  
verde e bien sençido, de flores bien poblado,  
logar cobdiçiaduero pora omne cansado.  
  Davan olor sovejo las flores bien olientes,  
refrescaban en omne las [carnes] e las mientes;  
manavan cada canto fuentes claras corrientes,  
en verano bien frías, en ivierno calientes. 

        

 Berceo se utiliza de árvores e flores, de pássaros cantores, de todos os 

elementos necessários para, mais tarde, explicar seu sentido não erótico, mas 

cristão: o prado é a Virgem; as flores, os diversos nomes das invocações da mãe de 

Jesus; as quatro fontes, os quatro evangelistas inspirados por ela, etc. Além disso, 

introduz um dos clássicos tópicos medievais, o locus amoenus ou lugar 

paradisíaco, onde resulta difícil expressar, através das palavras, as agradáveis e 

prazerosas sensações que recebe o visitante. 

 Outro elemento caracterizador e não menos importante no fragmento 

acima é a figura retórica da alegoria, desvendada pelo próprio autor. Subjaz nela 
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a existência de duas realidades: a que aparece na superfície (fácil de ser captada 

pelos sentidos) e a que transcende os próprios sentidos além das aparências (o 

que exige certo esforço). Berceo convida o leitor-ouvinte a prescindir do 

aparente em favor do essencial que subjaz nele, que transcende a realidade: 

“tolgamos la corteza, al meollo entremos”, expressão que resume uma posição 

filosófica referente ao secular debate sobre a essência e a aparência do ser. 

 A Virgem se corresponde com o sentido alegórico do prado verde, que 

mantém sua cor, no sentido literal, em toda época do ano. O sentido alegórico 

representa a Virgem, a mulher da doutrina, como símbolo da honestidade 

(virgindade), antes, durante e depois do parto, revelando-se, ademais, como um 

dos mistérios da doutrina: 

En esta romería avemos un buen prado   
en que trova repaire tot romero cansado: 
la Virgin Glorïosa, madre del buen Criado, 
del qual otro ninguno  egual non fue trovado. 
Esti prado fue siempre verde en onestat,   
ca nunca ovo mácula  la su virginidat, 
post partum et in partu fue virgin de verdat, 
Ilesa, incorruta  en su entegredat  

       

A ambiguidade: realidade e transcendência em Juan Ruiz 

 A questão fundamental que se debate no Libro de buen amor, de Juan 

Ruiz, é a distinção entre o aparente e o real (SPITZER, 1955) – algo que já 

aparece em Berceo, mas através de outro olhar, mais pragmático, abordando 

aqui o problema do amor e seus enganos. 

 A abordagem de Juan Ruiz é completamente ambígua, não alegórica, 

pois retrata por igual as duas faces do problema – o aparente, o mundo no qual 

vivemos, e o real, o sentido transcendente que já anunciava Berceo, mais de 

acordo com o ideal religioso: “Ca , segund vos he dicho en la otra consseja / lo 

que en sí es torpe, con amor bien semeja, / tiene por noble cosa lo que non val´ 

una arveja: / lo que semeja non es: ¡oya bien tu oreja!”. Esse jogo de ambiguidades 

sempre presente mostra, por um lado, a linha de pensamento ortodoxa 

esperada: “Como dize Salamo e dize la verdat: / que las cosas del mundo todas 
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son vanidat, todas son pasaderas, vanse con la hedat, ssalvo amor de Dios, 

todas sson lyviandat”. 

 Porém, não há empecilho para, ao mesmo tempo, Juan Ruiz expressar-se 

de forma mundana e, por exemplo, oferecer-nos um retrato físico, não de uma 

virgem, mas de uma mulher real, de carne e osso, conforme o modelo de beleza 

peninsular da época: 

Sy quisyeres amar dueñas o otra qualquier muger, 
muchas cosas avrás antes a deprender, 
para que te ella quiera en amor acoger: 
sabe primeramente la muger escoger. 
Cata muger donosa e fermosa e loçana, 
que non sea muy luenga, otrosí non enana; 
sy podieres, non quieras amar muger villana, 
ca de amor non sabe e es como bausana. 
Busca muger de talla, de cabeça pequeña, 
cabellos amariellos, non sean de alheña, 
las cejas apartadas, luengas, altas en peña, 
ancheta de caderas: esta es talla de dueña [...] 
Si dis´que los sobacos tiene un poco mojados 
e que ha chycas piernas e luengos los costados, 
ancheta de caderas, pies chicos, socavados, 
tal muger non la fallan en todos los mercados. 
En la cama muy loca, en la casa muy cuerda: 
non olvides tal dueña, mas della te acuerda: 
esto que te castigo con Ovidio concuerda; 

 

 Ao lado dessa descrição mundana da mulher entendida como modelo de 

objeto do desejo por parte do homem – embasada, por sua vez, na tradição 

clássica greco-latina (Ovídio), junta-se uma valoração pejorativa do feminino 

ligada a uma interpretação espiritual: a mulher como causadora do mal para o 

homem – relacionada com a ideia do pecado original. Há apenas um passo 

entre a identificação de um tipo de mulher que desenvolve certos 

comportamentos maliciosos relacionados com a magia e com Satã: é assim que 

se chega até a personagem de Trotaconventos: 

Puña en quanto puedas que la tu mensajera 
sea bienrrazonada, sotil e costumera: 
sepa mentir fermoso e siga la carrera, 
ca mas fierbe la olla con la su cobertera […] 
Son muy grandes maestras aquestas paviotas, 
andan por todo el mundo, por plaças e por cotas, 
a Dios alçan las cuentas, querellando sus coytas: 
¡ay! ¡quánto mal que saben estas viejas arlotas! 
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 Essa personagem feminina que interfere nas relações amorosas de forma 

nem sempre adequada à ortodoxia possuía já um antecedente na literatura em 

língua castelhana, no Libro de Apolonio (s. XIII), representado na mulher que 

aconselha a filha do Rey Antioco, a qual jaz em pecado com seu próprio pai, 

viúvo, cujo nome nunca será revelado na obra, nem mesmo após a morte dela 

causada por um raio, o que deve ser entendido como castigo divino. 

 

A misoginia: o sermão no Corbacho 

 Ainda cabe analisar como, nos termos medievais, a mulher é vista em seu 

interior, e não apenas pela aparência externa, o que podia conduzir – como 

avisava Juan Ruiz – até a perdição pelo amor louco, através da intermediação 

de mulheres do tipo representado por Trotaconventos. Falamos agora da 

condição da mulher. Em 1498 aparece o Corbacho, de Alfonso Martínez de 

Toledo, Arquipreste de Talavera, obra que é um sermão contra a luxúria, 

mistura do conto tradicional e as interessantes observações do próprio autor, ao 

que parece, grande conhecedor das mulheres, apesar da sua condição de 

religioso. 

 Na esteira dessa perspectiva, surge uma literatura antifeminina, de larga 

tradição latino-cristã e hebraica. Não podemos esquecer que na Bíblia, Eva é a 

culpada pela perda do Paraíso para o ser humano. Desenvolve-se assim uma 

concepção acerca da mulher relacionada não apenas ao físico – o homem se 

perde pela luxúria que a mulher desperta nele – mas também a como a mulher 

(Eva) é capaz de confundir o homem através da sua astúcia. O homem deve 

estar prevenido diante do discurso distorcido da mulher: 

E sy por aventura su vezina tan fermosa fuese que desalabar su fermosura non puede, 
que es notorio a todo el mundo, en aquel punto comiença a menear el cuello, faziendo 
mill desgayres con los ojos e la boca, diziendo asý: […] “Fermosa es por cierto la que es 
buena de su cuerpo. Pues yo sé que me sé, e de esto callarme he. ¡Quién osase ora fablar! 
¡Pues yo rebentaría, por Dios, sy non lo dixese! Yo la vi el otro día, aquella que tenéys por 
fermosa e que tanto alabáys, fablar con un abad, reyr e aun jugar dentro de su palacio con 
él, pecilgándole e con un alfilel punchándole, con grandes carcajadas de risa. Pues, do 
esto en ora mala se fazía, non quiero dezir más, que la color quel abad tenía non la avía 
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tomado rezando maytines […] ¿Aquélla me decís fermosa? ¡Pues, suya sea su fermosura! 
[…] Fermosa es Santa María! 

 

 Esse conceito sobre a mulher, embutido no gênero sermão, está em 

sintonia com a visão que nos exemplos, Don Juan Manuel intercala em El conde 

Lucanor. O recurso do exemplo – aqui, conto exemplar – já aparecia, porém não 

de forma tão explícita, no Libro de Apolonio, e, sobretudo, no Libro de buen amor, 

além do próprio Corbacho. Como é evidente, muito além de uma visão da 

mulher, o que a obra de Don Juan Manuel busca – numa época de transição ao 

Renascimento e à vida da cidade frente ao campo, onde a nobreza à qual ele 

pertencia desenvolvia sua atividade de forma secular – é explicitar de forma 

inequívoca quais são/eram os princípios sociais de referência, modelo de 

conduta e comportamento para a aprendizagem de todos: 

–Perro, danos agua a las manos! 
El perro non lo fizo. Et él encomençóse a ensañar et díxol más bravamente que les diesse 
agua a las manos. Et el perro non lo fizo. Et desque vio que lo non fazía, levantóse muy 
sañudo de la mesa et metió mano a la espada et endereçó al perro. Quando el perro lo vio 
venir contra sí, començó a foýr, et él en pos él, saltando amos por la ropa e por la mesa et 
por el fuego, et tanto andido en pos dél fasta que lo alcançó, et cortól la cabeça et las 
piernas et los braços, et fízolo todo pedaços et ensangrentó toda la casa et toda la mesa et 
la ropa […] 
Et desque cató a una parte et a otra et non vio cosa viva, bolvió los ojos contra su muger 
muy bravamente et díxol con grand saña, teniendo la espada en la mano: 
–Levantadvos et datme agua a las manos. 
La muger, que non esperava otra cosa sinon que la despedaçaría toda, levantóse muy 
apriesa et diol agua a las manos. Et díxole él: 
–¡A!, ¡cómo gradesco a Dios porque fiziestes lo que vos mandé, ca de otra guisa, por el 
pesar que estos locos me fizeron, esso oviera fecho a vos que a ellos! 

 

 

A glorificação idealizada não cristã: Diego de San Pedro 

 A novela sentimental pertence a outra grande vertente que, com relação à 

mulher, era representativa do pensamento medieval: a glorificação num 

contexto artificioso e idealizado na concepção das personagens. Pode-se dizer 

que, no pré-renascimento, dá-se outro tipo de idealização, não ao divino, como 

em Berceo, mas ao humano. 

 Inclusive, Cárcel de amor inclui um capítulo destinado a contradizer a 

“todos los que dizen mal de mugeres” e outro a descrever “veinte razones por 
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que los ombres son obligados a las mugeres”: “La veintena y postrimera razón 

es porque somos hijos de mugeres, de cuyo respeto les somos más obligados 

que por ninguna razón de las dichas ni de cuantas se puedan dezir”. 

 A dama sempre é nobre, é a dama perfeita e dela emana a perfeição – 

mas perfeição em sentido humano. Daí que o amante sempre se considere 

inferior à dama. Também, por isso, sua submissão feudal a ela. Pelo geral, não 

se trata de buscar matrimônio, mas de conseguir manter relações sexuais, 

contato. Porém, às vezes, o amor chega à frustração, provocada pela 

impossibilidade do logro sexual ou pela tragédia subsequente ao logro.  Em 

resumo, a novela sentimental oferece um esplêndido documento de 

espiritualização do mundano que consuma o Gótico tardio com a passagem do 

cavalheiresco ao cortesão. 

 

Considerações finais 

 O imaginário da mulher na sociedade medieval tipicamente masculina 

oferece duas vertentes: a da sua glorificação e a do rebaixamento do feminino 

até extremos incríveis.  

 Ambas as posições podem chegar a convergir numa mesma obra, como é 

o caso de El libro de buen amor, no qual se descreve magistralmente, num jogo de 

equívocos, por um lado, a mulher objeto do desejo carnal do homem, causadora 

do pecado e, por outro, o verdadeiro e bom amor, de transcendência divina, na 

linha da devoção mariana e do símbolo da virgindade apontada em Berceo 

(Milagros). Os sermões que acerca dos pecados capitais têm como sujeito 

exemplar a mulher, conduzem-nos ao Corbacho, de Alfonso Martínez de Toledo, 

na mesma linha dos exemplos de El Conde Lucanor, os quais ensinam as 

consequências nefastas de o homem não dominar a mulher desde o primeiro 

momento. Além de defender a posição dominante do homem com relação à 

mulher, justifica-se no fato de a mulher ser maldosa por natureza. 

 Que a bruxaria e seus vínculos com Satã são coisas de mulher no ideário 

medieval se demonstra no papel desempenhado, primeiro, pela Trotaconventos 
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de Juan Ruiz e, mais tarde, pela celebérrima Celestina da Tragicomédia de Rojas. 

Por fim, a novela sentimental retorna à primeira vertente de glorificação da 

mulher, com traços renovados, como o artifício da aventura e um estilo  

caracterizado pela minuciosa descrição dos sentimentos, a idealista exaltação 

das personagens, e certa doçura feminina desenvolvida em meio a um ambiente 

cavalheiresco e lírico, desenhado magistralmente em Cárcel de amor, de Diego de 

San Pedro, no pré-renascimento. 
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O LEGADO DAS “BESTAS”: UM APANHADO HISTÓRICO-

LITERÁRIO ACERCA DOS BESTIÁRIOS MEDIEVAIS 

1. Introdução 

 Embora tenham sido populares na Idade Média, os bestiários não mais 

ocupam uma posição privilegiada entre os estudiosos. Desde o século XX, 

estudos acerca dessa literatura não retornam à mesa acadêmica com a mesma 

frequência que as sagas islandesas e os ciclos arturianos. Entretanto, ainda hoje 

é possível identificar a influência que os bestiários exerceram sobre signos 

sociais, como foi o caso da composição de brasões. Visando ao incentivo de 

pesquisas nesse campo, este resumo aclarará alguns aspectos históricos e 

literários acerca dos bestiários medievais. 

 “Bestiário” advém de bestiarium, o qual deriva do latim bestia (animal). 

Os bestiários dizem respeito à uma coleção de narrativas de caráter moralista, 

na qual a descrição de atributos físicos, realistas e extraordinários de animais e 

criaturas mitológicas se faz presente sem distinção entre si. Essa literatura tem 

como propósito ensinar as doutrinas da Igreja Católica por meio de alegorias e 

analogias estabelecidas entre o mundo natural e o cristianismo, fazendo das 

histórias uma didática à conduta humana, de forma compatível com os 

ensinamentos cristãos. Em sua maioria, tratam-se de textos híbridos por 

disponibilizarem texto escrito e iluminuras, estas independentes da narrativa 

escrita por exercerem per se uma litterature laicorum (Varandas, 2006). Outra 

peculiaridade a seu respeito envolve seu período de produção: apesar da 

contínua influência na literatura, na arquitetura e na construção simbólica 

posteriores, os bestiários iniciaram-se e extinguiram-se na Idade Média. John R. 

Allen e Angélica Varandas alegam que eles tenham circulado já no século VIII; 

quanto à sua extinção, Varandas indica que “o Bestiário propriamente dito 

havia já desaparecido na transição da época medieval para a renascentista” 

(2006, p. 37). 
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 Produzidos em mosteiros e geralmente destinados a um público clerical, 

os bestiários não tinham como objetivo elucidar as características do mundo 

natural, mas propagar a ideologia cristã. Ao considerar o contexto neoplatônico 

que vigorou nos mosteiros responsáveis pela reprodução das obras, como 

fizeram os beneditinos e os cistercienses, não é de se surpreender que os 

bestiários fossem desprovidos de uma preocupação observacional acurada, por 

mais que, atualmente, possam aludir a um modelo inicial de enciclopédia 

naturalista. Especialistas, como Varandas, defendem que não se pode associar 

nenhum caráter científico à literatura em questão, uma vez que o intuito de 

reprodução pertencia ao âmbito religioso em vez do científico. Verger (1999, p. 

43) também corrobora com a autora ao afirmar que “enciclopedistas genéricos 

se limitavam a compilar seus predecessores antigos, preferindo acumular as 

interpretações alegóricas a relatar os dados de observações reais”. 

 Devido ao extenso número de cópias ainda existentes e também à ampla 

influência posterior difundida nas mais diversas áreas (literatura, arquitetura, 

brasonaria...), estudiosos como Allen (1887), Kuhns (1896) e Varandas (2006) 

alegam que os bestiários foram consideravelmente populares na Idade Média, 

especialmente entre os membros clericais. 

 

2. Influências e origens 

 O desenvolvimento do bestiário medieval deveu-se à contribuição de 

várias obras, entre elas: Collectanea rerum memorabilium (Gaius Solinus), Historia 

naturalis (Plínio, o Velho), De universo (Hrabanus Maurus), De naturis rerum 

(Alexander Neckam), Speculum naturale (Vincent de Beauvais), De proprietatibus 

rerum (Bartholomeus Anglicus). Entretanto, a obra que mais influenciou o 

surgimento desse tipo de literatura remonta à Alexandria da Grécia Antiga, 

aproximadamente no século II d.C., cuja autoria é desconhecida: o Physiologus. 
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 Apesar de o manuscrito original dessa obra grega ter se perdido, 

restando somente obras traduzidas, considera-se que seu conteúdo fosse 

exclusivamente descritivo em relação aos animais, de modo que a moralização 

tenha sido acrescentada a partir das autorias cristãs que o reproduziram. De 

qualquer forma, seu sucesso mostrou-se evidente não só pelo extenso número 

de cópias, mas também pelas versões nas mais diversas línguas vernáculas, tais 

como o islandês, o galês, o armênio e o siríaco, por exemplo. Quanto às versões 

latinas, a origem exata permanece obscura, mas suspeita-se que se tenha dado a 

partir do século V (Varandas, 2006), pois, em 496, o Liber Physiologus encontra-se 

no rol de obras consideradas apócrifas pelo Decretum Gelasium – lista de censura 

resultante de um sínodo que envolveu o Papa Gelásio I. Nela, diz-se o seguinte 

a respeito do Physiologus de Santo Ambrósio: Liber Physiologus ab hereticis 

conscriptus et beati Ambrosii nomine praesignatus apocryphus (Dobschütz, 1912, p. 

12). Contudo, essa censura não abalou a popularidade de tal obra, que 

continuou a circular e, posteriormente, influenciou diretamente o surgimento 

dos bestiários. Allen (1887) afirma que a necessidade de se comentar a respeito 

dos animais citados na Bíblia, assim como a tendência de moralização de 

histórias, adveio do intuito de se aprimorar as práticas ascéticas atrelado à 

influência literária das Fábulas de Esopo, o que possibilitou a manutenção dos 

bestiários nos séculos posteriores, atribuindo, inclusive, um caráter de exemplum 

(narrativas curtas que ilustram uma moral) aos animais descritos. 

 Varandas (2006, p. 6) também aponta a relevância da obra Etymologiae, de 

Isidorus Hispalensis (mais conhecido como Isidoro de Sevilha), no 

amadurecimento dos bestiários ao constatar que “a divisão dos capítulos, a 

importância atribuída à etimologia dos nomes dos animais, o tipo de descrição 

da criatura e sua respectiva moralização baseiam-se em Isidoro”. Pode-se dizer, 

portanto, que os bestiários, no seu auge de reprodução, que, segundo James 

(1932, p. 7), datam dos séculos XII e XIII, são frutos de ambas as obras citadas. 
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 Além do Physiologus e do Etymologiae como referências, tanto a produção 

quanto a compilação do conteúdo dos bestiários contaram com a contribuição 

de fontes gregas e orientais, escritas e orais, narradas por viajantes (Kuhns, 

1896). Porém, em uma época quando o rigor científico não predominava, a 

imaginação e a interpretação do autor interferiam irrestritamente na 

manufatura da obra, o que resultou em diversos erros de tradução e 

classificação animal (Allen, 1887). Animais bíblicos foram erroneamente 

associados a criaturas mitológicas gregas, como dragões e sátiros, por exemplo. 

 

3. Características gerais e o exemplo do pelicano 

 Segundo Verger (1999, p. 144), “no decorrer da Idade Média, a maior 

parte das escolas e das universidades do Ocidente foram instituições 

eclesiásticas ou controladas pela Igreja”. Como a Igreja detinha poder sobre o 

conhecimento alfabetizado e sua circulação, a maioria dos escribas medievais 

era de ordem monástica. Assim, a reprodução dos bestiários serviu também 

como método proselitista da religião cristã, pois, graças à atribuições 

simbólicas, os escribas estabeleceram analogias entre o mundo natural e os 

vícios e virtudes do mundo dos homens, de maneira a refletir os ensinamentos 

bíblicos. Dessa forma, os símbolos e alegorias contidos nos bestiários foram 

empregados para transmitir as doutrinas e os mistérios da Igreja (Kuhns, 1896). 

Essa prática pode ser ilustrada pela descrição do pelicano a seguir, abordada 

em “Le Bestiaire” (British Library MS Royal 12 C XII), o bestiário francês mais 

reproduzido, escrito em 1210 por Guillaume Le Clerc de Normandie (Reinsch, 

1890): 

 Del pellican vos devom dire, 

 Ou mult a raison e matire, 

 N'orreiz plus bele mes oan. 

 Damne Deu dist del pellican 
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 Par la boche del bom Davi, 

 Qui de sa grace ert repleni, 

 Qu'il esteit fet a lui semblable. 

 Pellican est oisel mirable, 

 Si habite en la region 

 D'un fluive, qui Nilus a non. 

 El rivage del Nil habite, 

 E ceo me dit l'estoire escrite, 

 Qu'il en i a de deus maneres: 

 Cil qui habitent es riveres 

 Ne manguënt se peisson non; 

 Cil qui ne manguënt peisson, 

 Habitent en la desertine 

 E ne manguënt fors vermine. 

 Del pellican est grant merveille: 

 Car onques nule mere oeille 

 N'ama tant son petit aignel 

 Com il fet son petit oisel. 

 Quant ses pulcinez a esclos, 

En els norrir e char e os 

Met tote sa peine e sa cure. 

Mes mult fet male norreture: 

Car quant il sont crëuz e granz 

E alques sages e puissanz, 

Si becchent lor peres el vis 

E tant lor sont fels e eschis, 

Que lor peres de fin coroz 

Les occient e tuent toz. 

Al terz jor vent li pere a els, 

Si le commoet pitez e dels. 

Tant les aime d'amor parfite, 
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Que donc revent, si les visite. 

Od son bec perce son coste, 

Tant qu'il en a del sanc oste. 

De cel sanc, qui de lui ist fors, 

Lors remeine la vie es cors 

De ses pulcins, n'en dotez mie, 

E en tel sens le vivifie. 

 

Seignors, or oëz que ceo monte. 

Ja entendriez vos un conte 

D'Arthur ou de Charle ou d'Oger. 

Ci a a beivre e a manger 

A l'alme de chescun feeil, 

Qui voelt aveir de Deu conseil. 

Deus est le verai pellican, 

Qui por nos traist peine e ahan. 

Oëz qu'il dist en prophecie 

Par le bon prophete Ysaïe: 

J'engendrai, fet damne Deu, fiz; 

Quant les oi crëuz e norriz, 

Il me despistrent e haïrent 

E mes comandemenz desfirent. 

Certes, seignors, c'est verite, 

Nuit e tenebres aime ades, 

Ben est semblant qu'il est malves. 

 

En cest oisel sont figure 

Li fals Jueu malëure, 

Qui ne voldrent Deu esgarder, 

Quant il vint ça, por nos salver. 

De Deu, qui est verai soleil, 
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Ne voldrent creire le conseil, 

Ainz le refuserent partot 

E contre lui furent de bot 

E tot plenerement diseient, 

Que nul rei fors Cesar n'aveient. 

Donc se mustra Deus a nos genz, 

Qui esteiom las e dolenz, 

En tenebrose region, 

En l'ombre de mort seeiom, 

Quant la lumere nos nasqui, 

Qui de la seinte virgne eissi. 

Idonc fumes enluminez, 

Donc fu li termes afinez 

De la peine, de la dolor, 

Qui nos aveit tenu meint jor. 

Devant ceo esteiom nos tristre, 

De nos dist Deu par le psalmistre 

Davi, qui tant fu ben de luí: 

Li poeples, que jo ne conui, 

Fet nostre sires, me servi 

E en oiance m'obeï, 

E fiz estranges me mentirent 

E clocherent e enveillirent. 

Por ceo veillirent e clocherent, 

Que mes comandemenz lesserent. 

Li Jueu sont en obscurte 

Ne veient pas la verite: 

Les tenebres amerent plus 

Que le verai soleil la sus. 
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 De acordo com Guillaume, o pelicano é uma ave impressionante que 

habita uma região próxima ao rio Nilo, e seu aspecto mais célebre trata do amor 

paternal que devota à sua cria. Quando os filhotes nascem, a ave genitora 

dedica todo o cuidado possível para alimentá-los. Entretanto, ao crescerem, os 

filhotes mostram-se ingratos, pois bicam a face do próprio pai. Este, por sua 

vez, impetuoso perante o ato que lhe ocorrera, assassina-os. No terceiro dia, ele 

retorna ao ninho e, profundamente movido por piedade e tristeza, bica seu 

próprio peito, perfurando-o e fazendo seu sangue jorrar sobre sua cria. Por 

meio desse sangue, a ave paterna lhes devolve a vida. Como aponta Guillaume, 

da mesma forma que Jesus Cristo, o pelicano sacrifica-se a fim de resgatar os 

filhos, conforme também elucida Allen (1887, p. 8): 

The pelican is a type of Christ, who cherished us, and whom we struck. When He was upon the 
cross He opened His side and allowed blood and water to flow out. The 
water is that of Baptism, and the blood that of the cup of the New 
Testament, by which we have eternal life. 

 

 Em todos os bestiários, o processo descritivo é similar: primeiramente, há 

a iluminura do animal a ser abordado, seguido de sua descrição física e hábitos. 

Significações espirituais e lições de moral seriam incorporadas em tais relatos 

ao final do texto. 

 As descrições dos animais também foram de extrema valia para a 

composição de brasões, uma vez que determinadas criaturas seriam adotadas 

como emblemas heráldicos graças aos valores que portariam de acordo com os 

bestiários. Dinastias, como a Casa de Plantagenet (século XII-XV) e a Casa de 

Hohenstaufen (século XII-XIII), optaram por serem representadas pelo leão e 

pela águia em seus escudos e em suas cotas de armas. De acordo com James 

(1932, p. 6-7), “it was something in the character or habits of these creatures as 

described in the Bestiary which was the reason of their being put where they 

are and adopted as ensigns of noble families”. As características atribuídas aos 
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animais, consideradas nobres ou admiráveis na época, mostrariam-se relevantes 

na adoção simbólica, pois seus portadores seriam associados à elas. 

4. Considerações finais 

 Apesar de não se apresentar sob a perspectiva de produção científica, o 

bestiário reflete, em suas diversas edições, as concepções do homem medieval 

acerca do mundo. As alegorias e as iluminuras (algumas entre as mais bem 

elaboradas imagens do período medieval, segundo Varandas) em sua 

composição revelam uma preocupação espiritual mais forte do que o 

racionalismo fortalecido pela onda aristotélica, que permeou o Renascimento. 

 O legado das “bestas” não apenas revela-se presente no imaginário 

medieval (James, 1932, p. 7), mas também perpassa representações ao longo do 

século XXI, como ocorre na vexilologia, nos emblemas de clãs familiares e 

universitários, por exemplo. Todavia, a conscientização a respeito de suas 

origens e simbolismo apresenta-se escassa. Torna-se necessário dedicar especial 

atenção aos bestiários e respectiva construção simbólica a fim de que se possa 

compreender os símbolos de bases institucionais da cultura ocidental. 
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A REPRESENTAÇÃO FEMININA NO FABLIAU “OS CALÇÕES 

DO FRANCISCANO” 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise da 

representação feminina no fabliau“ Os calções do franciscano”. Compararemos o 

discurso do narrador ao de textos do período, a exemplo dos religiosos e 

filosóficos, os quais veiculavam uma imagem de inferiorização da mulher, 

comumente apresentada como um ser pútrido, dissimulado e enganador, entre 

outras características negativas. Para a análise do texto em questão nos 

ampararemos em teóricos que contemplam a questão da mulher na Idade 

Média, a saber: Howard Bloch (1995), Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt 

(2006), Klapisch-Zuber (2006), Norris Lacy (1995) e da teóloga Uta Ranke-
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Heinemann (1996). A nossa intenção também se concentra em observar a 

relação entre personagens masculinos e femininos no fabliau proposto, bem 

como se há propagação do discurso misógino medieval. 

Na Idade Média, muitos foram os discursos que inferiorizaram a mulher, 

discursos religiosos e filosóficos que colocavam a mulher como um ser impuro, 

demoníaco, causador de discórdias na humanidade. Nos discursos religiosos 

Pilosu (1995, p. 29) destaca que o principal papel que cabe à Mulher (EVA), 

principalmente no Testamento é o de instrumentium diabli, ou seja, de um 

instrumento diabólico que causa perdição do gênero humano, resgatado depois 

pela descida do Salvador. Essa personificação da mulher aparece desde 

primeiras páginas do Gênesis e fundamentará o próprio núcleo da religião 

mosaica, e o topos da mulher enquanto instrumento diabólico será uma 

componente presente na religião judaica e depois cristã. Essa visão acabou por 

fomentar o celibato, as mulheres acabaram por se tornar um perigo moral e 

uma ameaça para os padres e aos celibatários, segundo as lideranças da Igreja. 

A fobia à mulher era tanta, que os celibatários não conseguiam lidar livremente 

com elas. O status e estilo de vida foram baseados na diferenciação e oposição 

ao casamento e à feminilidade para que não vissem as mulheres como negação 

de existência celibatária e uma ameaça a ela. (HEINEMANN, 1996, p. 134). 

Essa aversão às mulheres proporcionou espaço para a difusão do 

discurso misógino. A misógina medieval segundo Heinamam (1996, p. 191) foi 

fundamentada no período da Alda Escolática pelos teólogos Alberto Magno e 

seu discípulo Tomás de Aquino. Alberto Magno foi um grande depreciador das 

mulheres, colocava–as como menos qualificadas que o homem no que diz 

respeito ao comportamento moral. As mulheres eram vistas como inconstantes 

e curiosas por terem mais líquidos que o homem, e os líquidos se moviam com 

facilidade fazendo que tivessem essas qualidades. A mulher não sabia o que era 

fidelidade, portanto, não se devia dar confiança a ela. Um homem medíocre e 

degenerado, com natureza imperfeita e deficiente em comparação com a dos 
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homens, assim a figura feminina era apresentada. Ardilosa, a ponto de tentar 

obter através de mentiras de diabólicas aquilo que não podia conseguir.  

Os discursos de inferiorização da mulher permearam todos os espaços da 

Idade Média, entre eles o da literatura, embora neste espaço haja avanços que 

não são percebidos nos textos religiosos. Como exemplo, citamos os fabliaux, 

textos que surgiram no século XIII no norte da França e permaneceram até 

meados do século XIV. Eram textos anônimos, de caráter mais popular, e em 

sua maioria escritos de forma jocosa. Também traziam relatos de devotos e da 

vida de santos, dos padres e da igreja, alguns deles eram acentuadamente 

anticlericais. Havia também entre os fabliaux diversos textos morais e sociais, 

nos quais os homens denunciavam as espertezas femininas. Por serem 

populares, os fabliaux poderiam ser vistos como uma das principais fontes de 

disseminação dos ataques às mulheres. 

Como destaca Lacy (1995), neste tipo de literatura poucos são os 

personagens femininos apresentados como inteligentes ou virtuosos. De forma 

geral, a visão sobre a mulher é de condenação pela sua lascívia e enganação. 

Também há críticas aos homens, mas estas em quantidade bem menor, 

principalmente nos fabliaux em que aparecem personagens masculinos que 

confiam na mulher e permitem que elas os dominem, geralmente tratados como 

bobos ou, no caso do adultério, como cornudos. 

Poderemos observar essas considerações no fabliau abaixo intitulado “Os 

calções do franciscano” 

A narrativa trata de um letrado que amava uma burguesa, a qual era 

cortês, prudente e sabia muito sobre esperteza e estratagemas. Casada com um 

burguês, a mulher desejava intensamente o letrado. O marido, negociante, sai 

para tratar de negócios e a mulher encontra uma brecha para colocar o letrado 

em casa. Para realizar o seu desejo de deitar-se com o amante, a burguesa usa 

de muitos artifícios, entre eles mentir para encobrir sua desonra, logo após o 

marido retornar à casa e desconfiar que algum homem havia se deitado em sua 

cama.  
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A esperteza da mulher era tanta que, para não ser descoberta pelo 

marido, o qual vestiu por engano os calções deixados pelo letrado em sua cama, 

foi à procura de um frade menor para pedir-lhe em nome de Jesus Cristo que 

dissesse ao seu marido que os calções pertenciam ao frade e que ela os havia 

colocado sob o colchão para conceber um filho ou filha. Esta ação se deu por 

causa de um sonho que a burguesa teria tido e assim ela pede ao frade que 

minta para o marido, contando-lhe que tudo foi devido ao sonho, o que faz com 

que ela escape intacta do castigo que lhe seria aplicado e o marido saia como 

enganado e cornudo, segundo o fabliau (SCOTT, 1995, p. 51). 

O fabliau acima citado nos leva a perceber a representação típica do 

discurso misógino, no qual a burguesa aparece como adúltera, consegue 

enganar o marido e acaba se safando sem que nada lhe aconteça, enquanto o 

marido é ridicularizado ao final como “cornudo” que, além de ser traído, ainda 

desfila pelas ruas com os calções do franciscano pendurados na cintura, 

acreditando que estes lhe trariam um filho ou uma filha, conforme o sonho 

contado pela esposa. 

Agora a mulher está bem à vontade para fazer o que quer com o letrado, que por seu 
amor se empenha e gasta com abundância. A burguesa soube 
recolocar a carga nos ombros do seu burguês. Agora o outro poderá ir 
e vir por todos os cantos e recantos e o cornudo nunca na vida ousará 
mencionar o fato. A burguesa saiu-se bem. (SCOTT, 1995, p.58 – grifo 
nosso). 

 

Em todo o enredo a mulher sempre busca uma forma de enganar o 

marido e colocar dentro de sua casa o amante, e a este sempre é dado tudo 

aquilo que ela jamais deu a seu marido. O burguês (o personagem masculino) é 

o enganado, inocente, pouco amado pela esposa e fácil de ludibriar. Aparece 

também como aquele que coloca sua dama acima de tudo, o cornudo, o 

injustiçado. O frade menor aparece como cúmplice da mentira, pois aceita 

prontamente enganar o marido encobrindo a traição e ri ironicamente do 

burguês mesmo sabendo que ele havia sido ludibriado.  

Como os fabliaux são encarados como canal de expressão das camadas 

populares e tidos como fonte de informações do dia-a-dia das cidades, podemos 
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através deles ver as relações da Igreja e a população, as relações dos homens e 

mulheres da Idade Média. Este período é marcado pelo historiador Georges 

Duby (2011) como a Idade Média, a idade dos homens, isso por que durante o 

medievo a mulher era considerada um ser cheio de fraqueza e qualidades 

negativas: por natureza, a mulher só podeia ocupar uma posição secundária, 

procurar o apoio masculino. Homem e mulher não se equilibram nem se 

completam: o homem está no alto, à mulher embaixo. (KLAPISCH-ZUBER, 

2006, p.139).  

Esta regra se aplicava até mesmo no casamento como forma de moderar 

a luxúria. Assim, a mulher, passiva deve deixar toda iniciativa ao homem, e que 

este último conforme-se com o modo de conjunção que é próprio da espécie, 

pois o resto é invenção da incontinência e reduz a chances da procriação. É 

necessário tornar mais racional a mulher, particularmente sujeita ao desejo 

(úmido, fria, frágil, aberta, e voluptuosa, portanto mais próxima da 

animalidade), dotada de capacidade de gozo repetitivo que supera em muito, o 

do macho. Ela é insaciável (supõe-se que mesmo vítima de uma violação a 

mulher sente prazer). Cabe, pois, ao homem não se entregar a carícias 

imoderadas a fim de evitar um estado de agitação impossível de refrear, ainda 

que convenha satisfazer a mulher engravidando-a. (LE GOFF, 2002, p 479). 

Na tabela abaixo podemos visibilizar como o homem e a mulher são 

representados no fabliau “Os calções do franciscano”. 

 

OS CALÇÕES DO FRANCISCANO 

         Mulher              Homem 

- Esperta em estratagemas - Inocente 

- Conhece voltas e contravoltas para 

escapar do perigo 

- Enganado 

- Sabe mentir para encobrir sua 

desonra 

- Pouco amado pela esposa 

- Hábil em artimanhas - Cornudo 
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- Cheia de audácia  

 

Podemos concluir que para além do efeito de divertir a sociedade 

medieval do século XIII e XVI, e ter como fruto o riso, os fabliaux através das 

narrativas do cotidiano medieval, podem nos dar testemunhos das experiências 

passadas de um período marcado por transformações econômicas, políticas, 

culturais e tecnológicas e principalmente religiosas. E, principalmente essas 

transformações religiosas que acabaram por idealizar no imaginário citadino a 

concepção cristã, que coloca Deus como centro de todas as coisas sendo, o 

homem, uma criação singular de Deus e por isso criado à sua imagem e 

semelhança. À mulher caberia à segunda intenção da natureza sendo ela um ser 

inferior. Essa visão religiosa acabou por corroborar com os discursos de 

inferiorização feminina em vários espaços na Idade Média inclusive na 

literatura popular, os fabliaux.   
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A MULHER NO MALLEUS MALEFICARUM: ENSAIO SOBRE A 

(DES)CONSTRUÇÃO DO FEMININO 

         O período que, comumente, conhecemos por Idade Média não pode ser 

retratado a partir de um recorte histórico no qual se perceba, em seu contexto, 

uma única perspectiva de cultura, ainda mais como sendo um sistema limitado. 

Os problemas que suscitam a utilização do termo “cultura” neste respectivo 

período são tão grandes quanto os quase mil anos que se estenderam durante 

essa fase da história. Um, entre muitos, problemas para essa difícil apreensão é 

que o significado de cultura não pode ser visto sob uma perspectiva 

homogênea, pronta e acabada, na verdade, seu signo vai sendo reconstruído de 

acordo com os valores de cada geração.  

         Com esse cuidado, salientamos que o recorte temporal a qual vamos nos 

deter neste ensaio que remonta ao período do século XV ao XVIII, trata-se de 

um momento cuja forma de cultura passou a não privilegiar as minorias, de 

modo particular, as mulheres. Acredita-se, que as crises que se abateram sobre a 

Europa, no século anterior, a exemplo da peste negra e da guerra dos cem anos, 

http://www.redalyc.org/home.oa
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provocou o surgimento de uma sociedade marcada pelo medo e o desespero. 

Sendo assim, esta possível “ira de Deus” que recaiu sobre a terra incitou de 

acordo com Richards (1993), um pensamento muito distinto do que havia sido 

antes proposto por santo Tomás de Aquino e santo Alberto Magno. Ou seja, “a 

promoção da fé acima da razão encorajou a busca individual de Deus e 

diminuiu ainda mais o papel do clero” (Richards, 1993, p. 29).  

         Nesse contexto, cujo ordenamento ideológico e religioso da sociedade 

haviam sidos ameaçados, como era de se esperar, a contraofensiva da Igreja não 

tardou. A necessidade de restabelecer a ordem, fez com que a Igreja criasse 

estereótipos negativos, como uma forma de dar sentido ao clima apocalíptico 

que havia se estabelecido. Neste caso, judeus, hereges e bruxos; assim como, 

prostitutas, leprosos e homossexuais, entendidos enquanto grupos sociais, 

passaram a fazer parte de duas categorias: religiosas e sexual, entendidas como 

minorias. E ainda, esta mesma criação lhe foi de grande utilidade para que a 

mesma pudesse estigmatizar estes mesmos grupos como sendo os portadores 

do mal instaurado pelo Diabo em detrimento da edificação e da moralidade 

cristã.       

         Considerando que o controle sobre a sexualidade era uma das propensões 

da Igreja, o fato de serem as mulheres a legítima procriadora bilógica da família, 

não as livraram de serem incluídas, de certo modo, como parte integrante 

destas minorias. “Não tendo sido marginalizadas ou segregadas em razão do 

sexo, algumas o foram por pertencerem a grupos mal enquadrados ou 

rechaçados em bloco pela sociedade dominante” (Macedo, 2002, p. 47). Numa 

perspectiva não muito diferente, Jacques Le Goff em sua obra O maravilhoso e o 

cotidiano no Ocidente medieval inclui as mulheres nestas categorias minoritárias, 

porém, sob a insígnia de “desprezadas”.  

         Portanto, em um contexto marcado por lutas ideológicas no qual, a derrota 

dos grupos minoritários parece ser total, “é a mulher que irá pagar o tributo 

mais pesado por isso. Por muitos e muitos anos” (Le Goff; Truong, 2014, p. 52). 
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Desse modo, em um período que se estende do séc. XIV até meados do séc. 

XVIII as mulheres se tornaram vítimas da paranoia masculina, paranoia essa 

bem planejada, diga-se de passagem, e isto contando com o apoio das classes 

dominantes e da própria Igreja Católica. Ou seja, nestes séculos dar-se início a 

“caça às bruxas”. E por que tudo isso? Rose Muraro (2009), nas páginas 

introdutórias do Malleus Maleficarum responde a esta pergunta de uma forma a 

não deixar dúvidas sobre o real interesse por trás deste “expurgo” do feminino, 

no caso, a centralização do poder. 

         Assim, a tessitura que foi se desenvolvendo numa Igreja teocrática, não 

tardou a permitir que os inquisidores relacionassem a transgressão sexual como 

uma forma de transgressão da fé e, consequentemente, purgassem as mulheres 

por essas transgressões. Por este caminho, as teses a que podemos chegar a 

partir da leitura do Malleus Maleficarum são por demasiadas extensas, porém, de 

forma sucinta, buscaremos, neste ensaio, expor algumas dessas ideias. 

Primeiramente, buscaremos compreender como o feminino se viu ao longo das 

eras em um processo de condenação ante a sua condição de igualdade ou, até 

mesmo, de superioridade perante o masculino. Em um segundo momento, nos 

prenderemos de uma forma estrita ao Malleus Maleficarum e ao seu discurso 

contrário à bruxaria e ao próprio feminino.               

O discurso institucionalizado cristão: a estigmatização do feminino 

         Nas raízes da história, encontramos entre o masculino e feminino uma 

relação contraditória. Tal diagnóstico se verifica quando percebemos que a 

atitude masculina em relação ao feminino tem, ao longo dos tempos, oscilado 

entre atração/admiração e repulsão/hostilidade. Com relação ao primeiro caso, 

encontramos nas representações artísticas femininas, que remontam ao 

paleolítico e ao início do neolítico, evidências que segundo alguns 

pesquisadores podem apontar para indícios de um possível matriarcado ou, até 

mesmo, para a existência de uma Deusa-Mãe. Da mesma forma, o classicismo 
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grego elevou Atenas a condição de divina sabedoria. O feminino, portanto, ao 

que parece, pode ter sido, durante muito tempo, objeto de veneração. 

         Contudo, como lembra Jean Delumeau, “Essa veneração do homem pela 

mulher foi contrabalançada ao longo das eras pelo medo que ele sentiu do outro 

sexo, particularmente nas sociedades de estruturas patriarcais” (Delumeau, 

2009, p. 463). Sendo assim, durante a Idade Média as palavras 

“Masculino/Feminino” passaram a assumir conotações bem diferentes destas 

épocas anteriores. Em especial, entre os séculos XV e XVII, período em que se 

percebe que o antifeminismo se tornou um traço consolidado e bem 

fundamentado, a partir da pena dos primeiros escritores cristãos e dos doutores 

da Igreja. Dessa maneira, convém lembrar que “o medievalista que se questiona 

sobre as categorias e as relações sociais dos sexos, não pode ignorar o 

antifeminismo da época” (Klapisch-zuber, 2006, p. 137). 

         As minúcias decorrentes deste período, ou seja, depois da afirmação do 

patriarcado enquanto cultura dominante, revelam um profundo incômodo ou 

até mesmo medo da figura feminina. Não é por acaso, que no começo da Idade 

Moderna, influenciada pela literatura cristã, a primeira atitude masculina – 

clero e juízes leigos – foi o de identificar a mulher como uma agente de Satã. Daí 

o sentido das “Caças às Feiticeiras”. Nessa atmosfera marcada pela diabolização 

da mulher, a Igreja por meio dos seus teólogos não perdeu tempo e logo 

procurou reforçar esta imagem por meio do seu discurso e, principalmente, 

através de uma produção literária que frequentemente se fazia hostil às 

mulheres.  

A ação antifeminista de O martelo das feiticeiras, [...], viu-se reforçada no final do século 

XVI e no começo do século XVII por um discurso eclesiástico de múltiplas facetas. E de 
início os teólogos demonólogos não deixaram de repetir O martelo das feiticeiras 

(Delumeau, 2009, p. 489). 

         A própria natureza da mulher passa a ser reduzida de tal forma que 

sexualidade e corpo se tornam a representação mais atribuída para a mulher. 

Esta perspectiva redutora do sexo feminino se tornou um instrumento 
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conceitual de grande valia para os pais da Igreja. Santo Agostinho no século V e 

Tomás de Aquino, já no século XIII, tiveram em seus escritos e comentários 

bíblicos um forte fundamento teórico que no decorrer dos séculos têm, com 

frequência, sustentado as bases de um discurso que tenta de todas as formas 

possíveis justificar a subordinação feminina. 

         Sendo assim, as inflexões teológicas de cunho naturalista aliadas aos 

preconceitos do senso comum e largamente fortalecidas pelo discurso oficial da 

Igreja Católica no final do séc. XV até o início do séc. XVIII, tornaram as 

mulheres, cada vez mais, inclusas em uma condição, imposta, de 

marginalizadas. Ou, bem pior do que isto, demonizadas. Porém, vale salientar 

que tal condição, na verdade, não representava, de uma forma unânime, aquilo 

que de fato era o pensamento da sociedade medieval com relação ao feminino.  

         Contudo, vale salientar, que tal pensamento que se manifestou no bojo do 

renascimento é um pensamento que a Igreja vinha nutrindo durante as décadas 

anteriores. Convém também, lembrar que o “discurso oficial” das autoridades 

eclesiásticas, por meio da literatura, não se resume ao Malleus Maleficarum, esta 

foi apenas a expressão maior ou talvez a mais famosa de um ideal. 

Uma nova cruzada: o Malleus Maleficarum contra a bruxaria 

         Durante os séculos que precederam a composição do Malleus Maleficarum a 

bruxaria foi colocada, com enfeito, “sob o signo dos ‘fantasmas’ (fantasmata), ou 

ainda das ‘ilusões’ (illusiones) diabólicas” (Schimitt, 2006, p. 426). Aos olhos da 

Igreja, as crenças populares, assim como as suas próprias crenças, estavam 

voltadas para a superação de outros equivalentes de natureza um pouco mais 

elevada, como é o caso dos vestígios existentes dos deuses pagãos, a exemplo 

do deus Pã ou da deusa Diana. Contudo, entre os séculos XV e a primeira 

metade do XVIII a bruxaria veio a cumprir um papel considerável no bojo deste 

período. 
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          A Igreja, portanto, mudou sua posição com relação à bruxaria. “Em 1484, 

a Igreja deu uma completa e dramática meia volta. Uma bula papal daquele ano 

inverteu, por completo, a antiga posição e reconheceu oficialmente a suposta 

realidade da bruxaria” (Baigent; Leigh, 2001, p. 122). Deste modo, em 05 de 

dezembro de 1484 o Papa Inocêncio VIII, por meio da bula Summis desiderantes, 

reconhece a realidade da bruxaria e confia aos cuidados dos teólogos e 

inquisidores dominicanos Heinrich Kramer e James Sprenger a missão de 

varrer este mal da terra. Dois anos depois, 1486, foi publicado aquele que 

passou a ser considerado como o livro mais demoníaco e cruel da história 

humana, o Malleus Maleficarum (Martelo das feiticeiras).  

         Trata-se de um volumoso manual cujo propósito se faz notar logo em seu 

inicio: “Se crer em bruxas é tão essencial à fé católica que sustentar 

obstinadamente opinião contrária há de ter vivo sabor de heresia” (Kramer; 

Sprenger, 2009, p. 49). Mesmo sendo o Malleus Meleficarum, considerado em sua 

totalidade, como um instrumental que visa a resguardar a fé católica das 

depravações heréticas cometidas por pessoas de ambos os sexos como sugere a 

própria bula papal, a misoginia acaba por se revelar de uma forma explicita na 

questão VI da primeira parte da obra. “É um fato que maior número de 

praticantes de bruxaria é encontrado no sexo feminino. Fútil é contradizê-lo: 

afirmamo-lo com respaldo na experiência real, no testemunho verbal de pessoas 

merecedoras de crédito” (Kramer; Sprenger, 2009, p. 112). 

         O medo das mulheres personificado no medo das feiticeiras demonstra 

que, na verdade, o Malleus Maleficarum pode ser considerado uma obra cuja 

militância beira a demência ou até mesmo a psicopatologia. “A mulher lhe é 

‘fatal’. Impede-o de ser ele mesmo, de realizar sua espiritualidade, de encontrar 

o caminho de sua salvação. Esposa ou amante, é carcereira do homem” 

(Delumeau, 2009, p. 467). Entretanto, Carlos Amadeu B. Byington vai dizer que 

mesmo que este seja um livro delirante, sádico e puritano, não está aí a essência 

da patologia do Malleus. Seu fundamento maior consiste no “objetivo de 
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defender e de enaltecer Cristo, o que o transforma, loucamente, num código 

penal redigido por criminosos eruditos, doutamente referenciados no que havia 

de melhor na teologia cristã” (Byington, 2009, p. 21). 

         A fim de compreender os verdadeiros pilares do Malleus Maleficarum, a 

análise de Carlos Byington (2009), que por sua vez, prefaciou a obra em 

questão, nos oferece uma síntese bastante esclarecedora. Segundo este autor 

cada parte do livro pode ser visto da seguinte forma: a primeira parte cuida de 

enaltecer o Demônio com poderes divinos extremos e ligar suas ações com a 

bruxaria. A segunda ensina a reconhecer e a neutralizar a bruxaria nas 

vivências do dia a dia da população. A terceira, e última parte, procura 

descrever os julgamentos e as sentenças atribuídas às bruxas.  

         De acordo com esta análise, a composição literária do Malleus Maleficarum 

pode abrir um amplo leque de objetivos específicos. Suas três partes, na qual, 

cada uma delas é composta por uma série de questões, não dão margem para 

que a culminância central do texto passe despercebida. Neste caso, disseminar o 

medo na sociedade por meio de um discurso bem elaborado que depreciava a 

bruxaria como uma prática vinculada ao Diabo, cujo maleficium se fazia uma 

ameaça ao cristianismo, ao que parece, foi a forma mais eficiente encontrada 

pela Igreja para fortalecer a fé cristã e, ao mesmo tempo, reafirmar o seu poder 

perante uma sociedade que dada a proliferação de outras crenças, tendia a fugir 

do seu controle. 

         Temos, então, um breve registro daquilo que foi o real pensamento da 

Igreja durante os quase quatro séculos na Europa de caça às feiticeiras. 

Percebemos, também, que neste pensamento a mulher não deixa de se 

constituir em um elemento central, pois segundo Kramer e Sprenger (2009) a 

mulher é perversa por natureza, mais propensa a hesitar na sua fé e, 

consequentemente, mais propensa a abjurá-la, fenômeno que confirma a raiz da 

bruxaria. Ou seja, “mesmo se existissem feiticeiros, os culpados seriam, antes de 

tudo, as mulheres; é a mulher que é visada, com exceção de uma única, a 
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virgem Maria, que os autores chamam de ‘Mulher imensa’” (Schimitt, 2006, p. 

434).  

Considerações finais 

         De todas as formas humanas de poder, o cultural, pode ser o mais vital e, 

ao mesmo tempo, o que consegue estabelecer em determinados modelos de 

sociedade o padrão de organização social. Ademais, vale lembrar que esta 

organização é determinada pelos homens. Desta forma, não podemos deixar de 

entender que o discurso cristão, estabelecido nos limites do período que 

abordamos neste ensaio, tinha por propósito legitimar a autoridade masculina 

da Igreja por meio de um conjunto de enunciados e formulações teológicas que 

foram, em alguns casos, reinterpretados e, posteriormente, difundidos pelo 

clero em sua versão antifeminina. 

         Sendo assim, a insurgência de uma sociedade que começou a ter, em 

alguns de seus grupos sociais, tidos como minoritários, uma aproximação com 

possíveis elementos mágicos, cuja compreensão se fazia além da natureza 

humana, trouxe um incômodo para a Igreja. Dessa maneira, a urgência para se 

encontrar culpados foi o motivo que levou os membros da Igreja a forjar, na 

natureza feminina, os elementos necessários para que recaísse sobre esta todos 

os arroubos que ameaçavam a moralidade e a idoneidade cristã. O estereótipo 

negativo da mulher se fez, portanto, enquanto uma personificação da feiticeira 

cujo interesse era não outro, senão, causar infortúnios que eram facilmente 

percebidos no cotidiano das pessoas e, de modo particular, no cotidiano dos 

homens.    

         Dessa forma, desenvolveu-se no Malleus Maleficarum uma concepção que é, 

sem dúvida, de uma natureza mais misógina do que propriamente intelectual. 

Sua principal contribuição foi dar forma à bruxaria num período em que, até 

então, sua real aceitação ainda estava presa ao imaginário da sociedade. 

Contudo, Heinrich Kramer e James Sprenger conseguiram com grande maestria 
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transformar esta obra num baluarte a serviço da ideologia da inquisição contra 

a bruxaria. Assim, o feminino que antes ocupara à condição de Deusa-Mãe, 

neste período, teve sua essência reduzida como uma condição necessária para a 

afirmação de um postulado patriarcal. Postulado este, que até os nossos dias 

insiste em se fazer supremo, porém, sem sucesso, já que as “bruxas do século 

XXI” não podem mais serem queimadas nas fogueiras da congregação para a 

doutrina da fé.               
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UMA LEITURA DAS “CORRESPONDÊNCIAS DE 

ABELARDO E HELOÍSA” E A “NOVA HELOÍSA” DE JEAN-

JACQUES ROUSSEAU 

Introdução 

Apesar de conhecido e reconhecido principalmente pelo seu pensamento 

educacional, social e político, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – considerado 

por ele mesmo “inimigo dos romances” – mas que a experiência pessoal o fez 

repensar sobre sua postura em relação a estes. Até então celebra a Nova Heloísa 

com tratados que serão desvelados posteriormente, tal obra iniciada em 1757, e 

em alguns intervalos de tempo foi abrindo espaço para que o nosso autor 

desenvolvesse outras obras. Por volta de 1762 saíram duas de suas obras mais 

importantes: o ensaio politico “Do Contrato Social” e o tratado pedagógico 

“Emílio, ou da Educação”, cujas preleções estão registradas principalmente na 

primeira parte do romance (que trataremos em seguida).  

A Nova Heloísa constitui-se em uma conversação proibida dos 

envolvidos, pois tal romance que começava a desvelar-se era proibido devido às 

exigências sociais, pois, ele, Saint-Preux vivia dando aulas e não tinha um lugar 

fixo para morar e ela, Júlia, pertencia a uma família da mais alta aristocracia. 

Assim como o tio de Heloísa convida Abelardo para residir na casa onde 

morava com a jovem, o pai de Júlia convida Saint-Preux para que este oriente a 
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jovem Júlia nos estudos de filosofia, literatura, politica e outras matérias 

importantes para a sua formação.  

Entretanto, Saint-Preux se vê loucamente apaixonado pela sua aluna e na 

carta que abre o romance afirma: “É preciso fugir-vos senhora, sinto-o bem: deveria 

ter esperado bem menos ou, antes, teria sido preciso nunca vos ter visto” (Carta I, p. 44. 

2006). Com o recebimento desta carta, Júlia responde afirmando que não vê 

problemas neste pretenso romance, portanto Saint-Preux pode continuar com 

suas aulas e levar uma vida normal.  

Até o momento percebemos no desvelar do romance, a preocupação do 

filósofo genebrino está em abrir espaço para o romance. Em alguns momentos 

Rousseau deixa claro, através dos personagens, reflexões que partem 

inicialmente dos padrões morais e reflexões sobre o amor, aqui no âmbito da 

maneira de como eram concebidas as relações cujos envolvidos constituíam 

classes sociais distintas. 

O filósofo das luzes e o romance filosófico 

Rousseau parte das suas influências antigas, das suas leituras dos 

filósofos clássicos, a começar pelo próprio Platão e do filósofo estoicista Epicteto 

(50-120 d.C.). Sobre Platão, Rousseau faz um comentário citando como 

referência para a educação uma das principais obras da filosofia clássica 

ocidental – A República. Para a maioria dos leitores de filosofia é vista como uma 

obra política, alegórica, mas poucos a veem como uma obra educacional. No 

entanto, a leitura de Epicteto será decisiva para as discussões da “Nova 

Heloísa”. Temáticas como: a conduta moral do indivíduo, o auto controle e auto 

domínio, o não temer pelo que não está sob o nosso controle, evidenciam a 

influência estoicista do nosso filósofo. Conforme lemos no Euchiridion 

(Manual) do filósofo Epicteto; 

Das coisas existentes, algumas são encargos nossos, outras não. São encargos nossos o 
juízo, o impulso, o desejo, a repulsa– em suma: tudo quanto seja ação nossa. Não são 
encargos nossos o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos – em suma: tudo 
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quanto não seja ação nossa. Por natureza, as coisas que são encargos nossos são livres, 
desobstruídas, sem entraves. As que não são encargos nossos são débeis, escravas, 
obstruídas, de outrem [...] (EPICTETO, p. 15). 

Contudo, para tornar possível o romance, Rousseau buscou partir dos 

seus contemporâneos Voltaire e Montesquieu fundamentos para uma investida 

contra os romances, mas percebe ‘tardiamente’ a influência que tivera dos 

mesmos. Apesar de ter investido não a favor dos romances, mas sempre contra 

eles, Rousseau procura redigir um romance como uma maneira de discutir e 

criticar problemas da época das luzes do qual o romance epistolar também se 

compromete em discutir o sentimentalismo e a separação sofrida pelos 

envolvidos devido às exigências sociais. Desta forma afirma DE MATTOS; 

[...] o romance epistolar é a forma mais eficaz para os propósitos do filósofo-romancista. 
[...] se a narrativa é melhor que os “arrazoados abstratos” quando se trata de “verdades 
morais”, a carta, por sua vez, é superior à narrativa. [...] (DE MATTOS, 2004. p.37). 

Portanto, o uso do romance como ferramenta para os propósitos do 

filósofo-romancista parte do englobamento da conversação proibida, a 

diferença da classe social entre os envolvidos, o debate de ideias [opostas], além 

das diversas atrocidades que envolvem os personagens, seja os primários ou os 

secundários. O filósofo-romancista se utiliza de todas as ferramentas que estão 

ao seu alcance para finalmente dar vida à obra. 

Todavia, com a influência clássica do nosso autor, a crítica do seu tempo 

e o sentimentalismo, o filósofo das luzes deve notavelmente as influências das 

famosas cartas de dois amantes – Abelardo e Heloísa – que foram separados 

pelo destino, mas que só na morte ficaram juntos. Ele cônego e respeitado 

professor de lógica e pelo movimento filosófico que se tornou um dos mais 

importantes da filosofia medieval – os universais. O amor [im] possível está 

registrado na famosa obra Correspondências de Abelardo e Heloísa.  

Júlia e Saint-Preux: paixão e separação 

Rousseau apresenta-nos o “Vale de Cima” – lugar visitado por Saint-

Preux na sua estadia pelos alpes suíços como  a que melhor se aproxima ao 
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estado de natureza e às práticas virtuosas, estas que tornam possível o 

conhecimento e elevação da alma, isto é, o “conhecendo a si mesmo” que age 

com o desprezo à superficialidade e a aproximação do belo em si, isto é, a 

amizade que abre espaço para a “harmonia de almas”. Todavia, os termos 

referentes aos valais de baixo e/ou de cima fazem alusão a maior proximidade 

com a natureza, o primeiro refere-se ao centro urbano, lojas de conveniências, e 

grandes espetáculos, dentre outras distrações que fazem dos envolvidos 

pessoas dissimuladas e ‘protegidas’ com máscaras. E o próximo nos é 

apresentado como a sociedade que não visa interesses materiais, mas o respeito 

ao próximo através da própria hospitalidade e por meio desta Saint-Preux sente 

a felicidade presente naquela comunidade. 

Entretanto, é em meio ao “valais de cima” onde estão situados os Alpes 

que é o palco da troca de cartas entre os amantes, que existe essencialmente as 

práticas virtuosas e a harmonia entre o homem e a natureza, proporcionando o 

regresso à mesma, sendo, portanto, o lugar escolhido por Rousseau, onde 

através desta observação percebemos um ponto importante na filosofia 

rousseauniana, partindo para o conceito de  “natureza humana”, o que procura 

se estabelecer pela necessidade do homem em se socializar, mas é nesta 

socialização que ocorre a corrupção.  

Abelardo e Heloísa: amor e sofrimento 

Publicado em meados do século XII, as Correspondências de Abelardo e 

Heloísa trata de cartas de dois amantes cujo romance se desenvolve em meio a 

um [im] possível amor com todas as atrocidades que envolvem o romance e do 

amor [im] possível de ambos. Sua estrutura também tem no cerne das cartas a 

base para a construção e comunicação entre os dois amantes. Sob este olhar 

comenta Paul Zumthor; 

o conjunto do texto é uma espécie de romance epistolar, com fins morais, de autoria do 
próprio Abelardo; a coletânea das cartas que ela havia trocado com Abelardo foi, em vista 
de sua difusão, coligida e sem dúvida corrigida por Heloísa após a morte de seu esposo; 
[...] (p. 09-10). 
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Como se trata de uma história de amor de um aspecto consideravelmente 

excepcional no que diz respeito à própria organização da mesma, muitas lendas 

surgiram posteriormente como forma de colocar-se uma intrínseca consistência 

aos fatos como comenta Paul Zunthor; “Segundo uma lenda tardia, quando por sua 

vez morreu, em 1164, ela pediu para ser enterrada  na  mesma  tumba  que  Abelardo:  

no momento  em  que  seu  corpo  nela  foi deposto,  o cadáver de Abelardo estendeu os 

dois braços para recebê-la” (Prefácio às Correspondências, p.53). 

Desta forma, a narração dos fatos torna-se cada vez mais verossímil e, 

portanto, com inúmeras interpretações que chegaram a servir de enredo para 

outras histórias que surgiram posteriormente, além da própria comunicação 

que Abelardo assim como Júlia se lamenta dos danos causados pelo amor, a ele 

custou-lhe a castração e a separação da sua amada, além do distanciamento dos 

estudos e o abandono da universidade em que lecionava, mas contribuindo 

notavelmente para um gênero poético que surge repentinamente – a cantiga de 

amor cortês, e a ela – Júlia teve que estar longe de Saint-Preux – seu professor e 

amante e se casar com outro homem, mas mesmo com o matrimonio Júlia e 

Saint-Preux nunca deixam de se comunicar. Entretanto, afirma Abelardo;  

Essa paixão voluptuosa me tomou por inteiro. Cheguei a negligenciar a filosofia a 
abandonar minha escola. Dar os meus cursos provocava em mim um tédio violento e me 
impunha uma fadiga intolerável: com efeito, consagrava minhas noites ao amor, meus 
dias ao estudo. Fazia minhas lições com negligência e torpor; não falava mais 
inspiradamente, mas produzia tudo de memória. Eu me repetia. Se conseguia escrever 
qualquer peça em versos, me era ditada pelo amor, não pela filosofia. Em várias 
províncias, vós o sabeis, ouve-se frequentemente, ainda hoje, outros amantes cantar meus 
versos... (Correspondências p.77-78) 

Na Nova Heloísa, este sentimentalismo é registrado como se o romance 

fosse culpa de ambos, mas, ao mesmo tempo, percebemos que as personagens: 

Heloísa e Júlia vivem em meio de uma perigosa relação em que a todo o 

momento seria necessário não viver da maneira em que ambas se encontravam. 

O amor é o culpado por todo sofrimento ocasionado, e na vida não basta outra 

coisa além do estar com o ser amado. Desta forma comenta Júlia; 
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O amor é privado de seu maior encanto quando a honestidade o abandona; para sentir 
todo seu preço é preciso que o coração nela se compraza e que nos eleve, elevando o ser 
amado. Retirai a ideia da perfeição, retirai o entusiasmo, retirai a estima e o amor nada 
mais é. [...] o amor não será mais para eles [Abelardo e Heloísa] do que uma vergonhosa 
relação, terão perdido a honra e não terão encontrado a felicidade. . (Carta XXIV. p. 89) 

Portanto, o amor apesar de ser considerado o responsável pelo 

sofrimento dos personagens, não deve servir ou ser apenas o responsável pelo 

sofrimento, mas, amar deve ter como objetivo viver dignamente e 

honradamente, sem que o desejo de amar e tudo o que envolve tais relações 

possam custar caro para ser vivido. Pois, sabemos que estamos tratando de um 

dos mais belos sentimentos, mas à preocupação de Júlia e de Heloísa era: como 

pode um sentimento tão belo causar tanto sofrimento. A saudade do ser e de se 

ser amado se apresentam nas Correspondências pelas mãos de Abelardo, que 

sabe que Heloísa esta transtornada pelo fato de ter que seguir a carreira 

religiosa, e tornar-se próxima do seu amado apenas por meio dos seus escritos e 

da espiritualidade. Assim Abelardo comenta; 

Desde que abandonamos o século para nos refugiar em Deus, é verdade que 

ainda não te escrevi para consolar tua dor nem para te exortar ao bem. Entretanto, esse 
mutismo não se deve à negligência, mas à enorme confiança que tenho em tua sabedoria. 
Não pensei que tais socorros te fossem necessários: de fato, a graça divina te cumula com 
tanta abundância de seus dons, que tuas palavras e teus exemplos são capazes de 
esclarecer os espíritos em erro, de fortificar os pusilânimes, de reconfortar os tíbios, como 
antigamente eles o fizeram já quando, sob o alto governo de uma abadessa, dirigias um 
simples priorado.  (Correspondências, p.186-187) 

Portanto, o que ambas as obras deixam claro é a demasiada vontade do 

amante em querer estar sempre ao lado do ser amado. O que nos conduz a 

refletir sobre a constante dor e o sofrimento que estão sempre ao lado do amor. 

O desejo de estar sempre junto e os contratempos que sempre fazem parte do 

romance.  

Considerações finais 

O pensamento de Rousseau que é apresentado em suas demais obras, 

este significativamente discutido nas seis partes que constituem o romance, este 

cuja estrutura remete à técnica dos filósofos que escreveram através de cartas 
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para melhor expressar seja uma critica ou o próprio sentimentalismo como foi o 

caso das Correspondências de Abelardo e Heloísa, publicadas no século XII e 

tiveram uma forte influência no século XVIII. Contudo, a Nova Heloísa foi 

influenciada, mas também influenciou, servindo de modelo para Os sofrimentos 

do jovem Werther (1774).  

No entanto, o principal propósito desta investigação foi o de mostrar a 

partir da primeira parte da obra, como Rousseau se posiciona diante de uma 

sociedade que procura sempre o uso eloquente de bens materiais, que de nada 

expressa o verdadeiro caráter das pessoas. Rousseau critica e ridiculariza todo e 

qualquer adorno que vise esconder a verdadeira essência do indivíduo, mas 

que teve uma notável ajuda do sentimentalismo apresentado nas 

Correspondências publicadas anteriormente.  

As preleções estabelecidas através das cartas constituem, sobretudo um 

precioso registro que abrange sua intenção como crítico a frente de sua época e 

sua vida como um habitante da região que cerca os Alpes. Rousseau busca 

inspiração na sua herança sentimentalista e graças a esta temos um dos mais 

belos romances de sua época e de todos os tempos – Júlia ou a Nova Heloísa – que 

reúne cartas de dois amantes de uma cidadezinha ao pé dos Alpes. 

Jozelma Oliveira Pereira (Graduanda na UEPB) 

jozelmafilo@gmail.com 
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NOS DOMÍNIOS DE SEVENWATERS: UMA ANÁLISE DA 

PERSONAGEM SORCHA DO ROMANCE FILHA DA 

FLORESTA DE JULIET MARILLIER 

             A mitologia e a cultura celta vêm despertando cada vez mais interesse 

na contemporaneidade. Livros, filmes, músicas, body art, entre outros, vem 

buscando resgatar toda a magia e o mistério que envolve esse povo muitas 

vezes incompreendido. Não seria diferente com a literatura, principalmente a 

de língua inglesa, por ter em sua origem histórica vasta influência cultural, 

mitológica e lingüística dos povos germânicos, célticos, vikings e escandinavos.  

             Obras como O Senhor dos Anéis, As Brumas de Avalon, ou recentemente a 

série Harry Potter, todas publicadas nos últimos cinquenta anos, vem atestando 

a mitologia celta como uma de suas fontes inspirativas.   Por serem narrativas 

de amplo alcance comercial, cativam o interesse e a curiosidade dos leitores em 

relação às suas bases mitológicas, culturais e históricas.  Faz-se, portanto, 

importante investigar como esses romances dialogam com a literatura medieval 

tradicional relativa à temática celta.   Nesta análise, pretendemos observar como 

a protagonista, ou como coloca Erin F. Danehy (2007), a “female hero” é 

apresentada e como ela transcende e/ou se insere dentro de uma tradição de 

mulheres que não se restringem em apenas serem coadjuvantes, mas também 

são condutoras das narrativas nas quais aparecem, como por exemplo, as 
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muitas mulheres que aparecem nas sagas escandinavas e têm um papel 

extremamente significativo e decisivo. 

            O romance, Filha da Floresta (Daughter of the Forest), da escritora 

neozelandesa Juliette Marillier, foi publicado em 1999 e traduzido para o 

português em 2012 por Yma Vick, fazendo parte da série Sevenwaters. Na 

presente análise, iremos nos deter apenas neste primeiro romance, que tem 

como base o conto “Os seis cisnes” (ou ainda “Os cisnes selvagens” em algumas 

traduções), coletado pelos irmãos Grimm em suas antologias de Contos de 

Fadas. Enredo esse que vem sendo recontado por muitos outros escritores, 

dentre eles Hans Christian Andersen. Temos, portanto, a temática do conto 

popular germânico unida a outros contos de base celta e ao contexto da Irlanda 

medieval. Como bem observa a própria autora em nota à tradução brasileira: 

Com a imagem dos cisnes e o cenário da floresta, a história germânica se encaixa 
perfeitamente na paisagem irlandesa e apresenta até mesmo alguns traços de influência 
celta, bastante comum nos contos europeus a partir do século 13. Em alguns contos 
irlandeses como “As Crianças de Lir” e o de Aengus Og, pessoas se transformam em 
cisnes e depois retornam à forma humana em um passe de mágica. (Marillier, 2012, p. 9)             

           A transformação dos irmãos de Sorcha em cisnes será o motivo condutor 

de todo o romance, constituindo o grande desafio da personagem.                          

1  

Figura 1: Os filhos de Lir.  Escultura localizada em Dublin, Irlanda, no Garden of 
Remenberance. Fonte: https://c2.staticflickr.com/2/1271/577748119_51b228f754.jpg 

         O enredo narra a saga de Sorcha, a sétima filha de um sétimo filho, que se 

vê diante de um desafio: quebrar uma maldição na qual os seus seis irmãos, 

Cormack, Conor, Padriac, Finbar, Liam e Diarmid, foram transformados em 

cisnes pela madrasta Lady Oonagh, segunda esposa de seu pai, o senhor de 

https://c2.staticflickr.com/2/1271/577748119_51b228f754.jpg
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Sevenwaters, Lord Colum.  A protagonista, que também é a narradora da 

trama, enfrentará toda uma série de contratempos e sofrimentos para conseguir 

fazer com que o encanto quebre e seus irmãos voltem à forma humana. É 

interessante observar que Sorcha inicia como uma menina de onze anos de 

idade, pura e inocente, até se tornar uma mulher sábia, forte e experiente ao 

final da narrativa. Observamos, portanto, como a personagem em questão 

transgride os papéis convencionados a mulher medieval: ao adquirir força e 

experiência que a permitem não mais ser a donzela frágil a ser salva, mas ser 

aquela salva os outros, no caso os irmãos e todo o reino de Sevenwaters. 

2  

Figura 2: Sorcha. Detalhe da capa da tradução brasileira do romance. Fonte: 
http://lumakimura.net/blog/2014/meme-5-personagens-que-eu-gostaria-de-ser/  

          Como podemos observar na foto acima, Sorcha não se apresenta como 

uma guerreira no sentido comum, ou seja, com espadas ou lanças e escudo, mas 

sim como uma adolescente usando um manto e segurando um ramo de alguma 

planta talvez medicinal. Temos aí, não um herói como protagonista tão comum 

às narrativas de cunho épico, mas uma heroína, ou ainda, como coloca Erin 

Danehy (2007, p. 6) uma “female hero”.      

            Ao discutir a questão das heroínas na literatura de fantasia juvenil,  

observa que: 

As far back as stories stretch, we find tales of heroes performing great deeds and saving 
their people. Very often however, women have been left out of the venerable heroic 
tradition. Often when women are included, they serve functions more often than they 
embody individual character. (Danehy, 2007, p. 4) 

                 Quando não, apenas terminam se casando com o protagonista ou 

ainda podem vir a ter um final trágico. De qualquer maneira, sempre acabam 

http://lumakimura.net/blog/2014/meme-5-personagens-que-eu-gostaria-de-ser/
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sendo inseridas dentro dos papeis convencionados a mulher. Na narrativa 

temos uma heroína que em vez de ficar circunscrita aos domínios do lar, decide 

partir em busca de salvar seus irmãos, com os quais, por sinal, tem uma forte 

ligação: “Éramos tão ligados uns aos outros, os sete, que nenhum sofrimento, 

fosse físico, emocional, real ou imaginário que um de nós tivesse passava 

despercebido ou ficava sem consolo”. (Marillier, 2012, p.42)  

                 Vale lembrar que narrativas contemporâneas como Filha da Floresta, 

guardam em suas origens, forte ligação com os poemas épicos greco-latinos e os 

romances medievais; no entanto, suas heroínas desafiam a supremacia dos 

heróis: “Their quests are challenging, the odds against them intimidating, and 

the characters are active, engaging and realistically fascinating.” (Danehy, 2007, 

p. 6)  

               Sorcha inicia sua aventura ao se dar conta de que seu mundo 

conhecido já não era mais o mesmo. As mudanças começam a se tornar 

evidentes a partir do momento em que percebe que seus irmãos haviam 

crescido e que, cada um, a sua maneira, estava trilhando seus próprios 

caminhos: “Fiquei ali por um bom tempo, observando o quarto e meus objetos 

nele. Era o fim de um período de minha vida e eu não queria que terminasse. 

Mas não havia o que fazer.” (Marillier, 2012, p. 42) 

             A percepção mais clara que nem tudo ia bem inicia com a prisão de um 

bretão, povo considerado inimigo pela túath do povo de Sorcha. Neste 

momento, a personagem toma contato com o outro lado de sua família que ela 

não conhecia: o lado cruel. Simon, como era chamado o bretão, é torturado até 

quase a morte, quando Sorcha e Finbar o salvam e o levam para a floresta para 

que seja cuidado pelo Padre Brien. Nota-se aí, a convivência entre povos pagãos 

e cristãos, o que localiza historicamente a narrativa após a cristianização do 

Norte. Sorcha é designada para tratá-lo com ervas medicinais, visto que ela era 

curandeira e parteira, ofícios esses exercidos por muitas mulheres na Idade 
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Média e que, em muitos casos, serão considerados indícios de bruxaria pela 

Igreja Católica e a Santa Inquisição. 

               Sorcha empreende assim toda uma jornada desafiadora, passando por 

muitos obstáculos, que constituem a aventura mitológica do herói. De acordo 

com Joseph Campbell (2004), o “percurso padrão da aventura mitológica do 

herói é uma magnificação da fórmula representada nos rituais de passagem: 

separação-iniciação-retorno – que podem ser considerados a unidade nuclear do 

monomito.” (p.36) Temos então,  na narrativa em estudo, os momentos em que 

Sorcha vivencia cada ritual de passagem mencionado acima.   

                A separação ocorre no momento em que, à beira do lago, Sorcha e seus 

irmãos invocam a intercessão da Dama da Floresta, identificada aqui com a 

divindade celta Deirdre, para proteger Sevenwaters das maldades de Lady 

Oonagh. Entretanto, são interrompidos pela madrasta que lança a maldição 

sobre eles: “A névoa começou a formar garras e envolver o corpo de meus 

irmãos rapidamente, um a um, e vir em minha direção.” (Marillier, 2012, p.172) 

Sorcha consegue fugir, mas tem agora um desafio pela frente: costurar sete 

camisas com os fios tecidos com uma planta tóxica chamada estrela d’água 

(“starwort”) e ficar em silêncio absoluto, não mencionando a ninguém o que 

estaria fazendo ou mesmo quem é.  

                A Dama da Floresta a incita a iniciar a jornada em busca de seus 

irmãos: “Ouça, e com atenção. Você tem que fazer a escolha agora. Pode fugir, 

se esconder e passar o resto da vida aterrorizada, imaginando que pode ser 

encontrada a qualquer momento. Ou tomar a decisão mais difícil e salvar os 

seus irmãos.” (Marillier, 2012, p.177). Sorcha opta pelo resgate. Ela recebe o 

chamado para a aventura: “São típicas as circunstâncias do chamado da floresta 

negra, a grande árvore, a fonte murmurante e a repugnante e subestimada 

aparência do portador da força do destino. “(Campbell, 2004, p. 61) Os desafios, 

no entanto, fazem Sorcha questionar se é capaz de realizar a tarefa. 
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                 Ao ver seus irmãos transformados em cisnes e iniciar sua 

peregrinação pela floresta, uma voz sussurra ao pensamento de Sorcha, voz 

essa que não sabemos ser sua própria voz ou a de Lady Oonagh : 

Por que não desiste? Veja suas mãos, inchadas e machucadas. Você chora dia e noite e para quê? 
Olhe o resultado de seu trabalho: esse fio fino e frágil e em tão pouca quantidade que mal daria para 
cobrir uma borboleta, que dirá fazer uma camisa para um homem. É uma tarefa impossível. Além 
do mais, quem garante que a Dama da Floresta não mentiu? (Marillier, 2012, p. 190, Grifos da 

Autora) 

                Aqui temos um momento de dúvida, talvez de negação do chamado 

da aventura. É a iniciação. Os sofrimentos se apresentam de forma mais 

evidente, não só quando ela começa a tecer as camisas, mas também ao ser 

estuprada por um grupo de bretões que encontra na floresta. O medo, o terror e 

a vergonha tomam conta da personagem. Sobre o momento da iniciação, 

escreve Campbell: “Tendo cruzado o limiar, o herói caminha por uma paisagem 

onírica povoada por formas curiosamente fluidas e ambíguas, na qual deve 

sobreviver a uma sucessão de provas. Essa é a fase favorita do mito-aventura.” 

(2012, p.102) Provas que Sorcha deverá enfrentar com força e coragem. 

             Ao encontrar Red, ou Lord Hugh, o bretão que a resgata de uma queda, 

ela se depara com um dilema: não podia falar sobre e ao mesmo tempo devia 

esconder a confecção das camisas. Levada a Harrowfield, localidade bretã, ela é 

acusada de bruxaria, mas consegue se salvar. No meio de tudo isso, Sorcha se 

apaixona por Red, que se tornara seu protetor. 

         Ao final da narrativa, Sorcha é libertada, consegue desfazer a maldição que 

envolvia seus irmãos e retorna a Sevenwaters:  

Então percebi, com uma força que quase fez parar o meu coração, que tinha feito isso 
porque acreditava que a única coisa que eu desejava era voltar para casa com meus 
irmãos. Como podia saber que o amava quando eu mesma não sabia? Tentei devolver-lhe 
a aliança e o magoei. Então, ele cumpriu a promessa e me deixou partir. E eu jamais 
voltaria. Como podia deixar a floresta? Assim como a sereia, não conseguiria sobreviver 

longe do lugar a que pertencia. (Marillier, 2012, p.572, Grifos Meus)  

           Notamos na citação que há certa hesitação, ou como ainda ressalta 

Campbell, há uma “recusa do retorno”. Ela agora decidiria se deveria voltar ou 



 

                       Notícias Asgardianas n. 8, 2014, Dossiê: Mito e Literatura Página 116 

 

não ao seu lar, visto que estava terminada sua busca. Portanto, além de vencer 

os desafios da jornada, “o aventureiro deve ainda retornar com o seu troféu 

transmutador da vida.” (Campbell, 2004, p. 195) No caso, o troféu seria a 

quebra do encantamento de seus irmãos.  Mas ela volta e se casa com Red, o 

que marca a união entre os dois povos.  

          Observamos, pela própria estrutura da narrativa, que temos uma 

“coming-of-age story”, característica de muitos romances infanto-juvenis,  como 

afirma Danehy: “The natural event of growing up is reflected in rituals and 

significant events and milestones in the lives of young people of all religions, 

ethnicities, and nationalities.” (2007, p.09) Sorcha vai amadurecendo, portanto, 

à medida que vai vivenciando cada rito de passagem que marca sua trajetória 

de heroína no romance. Tem-se aí o ciclo monomítico de Campbell 

demonstrando que o romance está estruturado conforme o mesmo e se insere 

dentro dos moldes das narrativas heróicas, não apenas como mero 

entretenimento. 

             Quanto a Sorcha, esta transcende o papel funcional da mulher na 

narrativa heróica, sobre o qual nos falou Danehy (2007), para se tornar sua 

protagonista. Enfrentando todos os obstáculos, muitos deles aparentemente 

impossíveis de serem transpostos, rompe com o modelo tradicional de 

representação feminina nas aventuras, ou seja, como ser frágil a ser resgatado, e 

consegue salvar seus irmãos e restaurar a paz em Sevenwaters. 

 

Profa. Ms. Fernanda Cardoso Nunes (UECE) 

fernandacardosonunes@yahoo.com.br 
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O AMOR NA PERSPECTIVA DE ISABEL DE ARAGÃO NO 

ROMANCE MEMÓRIAS DA RAINHA SANTA 

O nosso estudo busca observar como o amor é constituído no romance 

histórico Memórias da rainha santa (2009), de María Pilar Queralt del Hierro. 

Percebemos que o romance discorre sobre a temática amorosa na figura de 

Isabel de Aragão. Ela casou-se ainda criança com o rei D. Dinis, e apaixonou-se 

por ele apesar das poucas vezes que ele a procurava. Não tinha seu amor 

correspondido e sofria ao saber do envolvimento do esposo com diversas 

amantes com quem teve vários filhos bastardos os quais deixou aos cuidados de 

Isabel.  

O amor no romance não corresponde ao modelo cortês medieval, em que 

o homem apaixonava-se pela mulher e era extremamente fiel apresentando-se 

submisso à amada. Apesar de Isabel ser casada com D. Dinis, famoso pelos 

versos que escreveu, que além de rei era trovador, não dedicava atenção à 



 

                       Notícias Asgardianas n. 8, 2014, Dossiê: Mito e Literatura Página 118 

 

esposa. O que importava para o rei era o casamento por interesses e para 

negociações, ocasionando dessa forma, o sofrimento de Isabel. Assim, enquanto 

a rainha sofre por não ter seu amor correspondido, D. Dinis envolve-se com 

diversas barregãs.  

Para tanto, o aporte teórico que dará sustentação a este trabalho tem 

como teóricos e críticos principais Denis de Rougemont (1988), George Duby 

(1993) e Octavio Paz que discorrem acerca do amor cortês e Célia Fernandes 

Prieto (1998) que tece considerações sobre romance histórico. A análise nos 

mostra que o amor apresentado na obra apresenta-se à margem, tornando-se 

muitas vezes, platônico por parte de Isabel.  

 

1.1 Considerações sobre romance histórico 

 O romance histórico surge com o romantismo tendo como principal 

representante Walter Scott, que foi considerado pela crítica como o primeiro a 

escrever sobre esse gênero. Os romances Waverly (1814) e Ivanhoe (1819) trazem 

em seu conteúdo de forma híbrida ficção e história se complementando. 

Condições sociopolíticas como a revolução francesa, a ascensão e queda de 

Napoleão e as convulsões do século XIX, contribuíram, para o aparecimento do 

romance histórico que deram início a Idade contemporânea. Portanto, no 

âmbito literário, os textos mais críticos apresentavam reflexões e análises, 

possibilitando à ficção um lugar no campo do saber histórico.  

Uma das características que torna o romance histórico scottiano diferente 

dos romances do século XVIII é a preocupação de estudar o passado não como 

algo remoto, longínquo, tal como se via nos romances do século citado, mas 

estudar as especificidades desse passado manifestadas nos objetos do cotidiano, 

ou seja, estabelecendo uma relação entre os costumes, e os indivíduos, e como 

essas relações são apresentadas no presente do romancista. Desse modo, “la 

novela histórica da lugar a una nutrida producción de textos críticos, de 

reflexiones y de análisis teóricos sobre la novela, un género todavía en busca de 

su lugar bajo el sol de la poética oficial”. (Prieto, 1998, p. 75). 
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O romance histórico romântico, chamado também de tradicional, 

obedecia aos seguintes princípios: a ação deveria ocorrer em um passado 

anterior ao presente do escritor e na trama ficcional deveria haver um episódio 

amoroso, geralmente problemático, em que o desenlace, na maioria das vezes, 

terminava na esfera do trágico. Consequentemente, a partir da metade do 

século XX, há a preocupação de uma releitura crítica dos fatos históricos, agora 

recontados e refletidos pelos autores de ficção. Nesse sentido, há a necessidade 

de uma releitura bem construída desse passado e dos personagens nele 

envolvidos, possibilitando, assim, inovações relacionadas ao romance histórico 

tradicional.  

Por conseguinte, essas inovações proporcionam o aperfeiçoamento do 

romance histórico romântico para o pós-moderno ou contemporâneo. Essa nova 

proposta romanesca proporciona o estudo de fatos ou personalidades históricas 

com um olhar mais subjetivo, elaborando-se diversificados pontos de vista 

acerca dos acontecimentos do passado reesignificando-os a partir da criação de 

novas versões. Nesse sentido, 

 

La nueva novela histórica se centra precisamente en el cuestionamiento de la 
historiografía y esto determina la estructura, la semántica y la pragmática de los textos 
que se presentan como novelas de metaficción historiográfica. (Grifo da autora). (Prieto, 

1998, p. 159). 

 

A narrativa de metaficção historiográfica, conceito atribuído pela 

estudiosa canadense Linda Hutcheon, confere ao romance contemporâneo uma 

recuperação crítica de fatos passados, questionando versões estabelecidas pela 

historiografia procurando preencher lacunas deixadas pelos historiadores ao 

longo do tempo. Para constituição do seu discurso, o romancista utiliza recursos 

como a paródia e a ironia, a fim de problematizar e ampliar nosso 

conhecimento de Histórias passadas. Nesse sentido, busca-se reescrever o 

passado dentro de um novo contexto. Para Hutcheon, a metaficção 

historiográfica “parece disposta a recorrer a quaisquer práticas de significado 

que possa julgar como atuantes em uma sociedade. Ela quer desafiar esses 
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discursos e mesmo assim utilizá-los, e até aproveitar deles tudo o que vale a 

pena.”. (Hutcheon, 1991, p. 173). 

 

1.2 Concepções sobre amor cortês 

 O amor cortês surge no sul da França por um grupo de poetas, chamados 

troubadours. Era um amor refinado que tinha a mulher como centro, ocupando 

uma posição dominante. O amor cortês nasceu numa sociedade cristã, 

entretanto, divergiam em muitos pontos ensinados pela igreja. Os eclesiásticos 

reprovaram esse código do amor, pois inverteu as posições tradicionais com 

relação à mulher, já que se tornou consagrada pelo homem e este seu vassalo.  

Outro ponto, divergente dos ideais defendidos pela igreja foi a 

condenação do casamento por parte desse código, que via neste, uma forma de 

aprisionamento, um vínculo que na maioria das vezes era contraído sem a 

vontade da mulher, por razões de interesse material, político ou familiar. Os 

homens envolviam-se em muitas relações extraconjugais e, consequentemente, 

tinham muitos filhos bastardos. A mulher, nesse caso, permanecia subjugada ao 

homem e à margem das relações sociais.  

Portanto, a partir do desenvolvimento do amor cortês, a mulher na 

maioria das vezes casada, buscava realizar seus anseios amorosos fora do 

casamento, pois este a escravizava. Por isso, a igreja católica era contrária às 

atitudes dessa doutrina do amor por atentar contra o matrimônio e defender 

que o amor extraconjugal era sagrado, e conferia aos amantes, liberdade e 

elevação espiritual. Conforme Duby (1993), 

 

A prática do amor cortês foi em primeiro lugar, [...] um critério de distinção numa 
sociedade masculina. Eis o que conferiu tanta força ao modelo proposto pelos poetas e 
que o fez impor-se até modificar no decorrer da vida a atitude de certos homens 
relativamente às mulheres. (Duby, 1993, p. 337). 

 

 Nesse caso, a mulher passava de submissa à senhora, ocupando o centro 

do molde desse amor, e os homens tornavam-se seus vassalos. De acordo com o 

ritual do amor cortês nas considerações de Paz (1994), havia quatro graus do 
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“serviço” amoroso: “pretendente, suplicante e aceito. A dama, ao aceitar o 

amante, o beijava e com isso terminava o serviço. Mas havia o quarto grau: o do 

amante carnal”. (Paz, 1994, p. 81). Portanto, quanto a esse último grau, na 

maioria das vezes, não era aceito pelos trovadores, pois não aprovavam que 

chegassem à copulação. O homem deveria conter seu desejo, a fim de mostrar-

se valente e que tinha controle do próprio corpo. Muitas vezes, o homem não 

tinha seus anseios correspondidos, até porque, o amor propagado pela poesia 

dos trovadores era, 

 

A exaltação do amor infeliz. [...] o amor perpetuamente insatisfeito; enfim, há apenas dois 
personagens: o poeta, que oitocentas, novecentas ou mil vezes repete seu lamento, e uma 
bela, que sempre diz não. (ROUGEMONT, 1988, p. 63). 

 

A partir disso, observamos que cabia à dama aceitar ou não o cortejo 

masculino, já que, exigia-se um homem com muitas virtudes para ser digno do 

seu amor. O amante devia ser generoso, fiel e sério, pois o amor devia ser 

conquistado e precisava sobreviver perante os obstáculos. Entretanto, é 

conveniente observar que nos poemas compostos pelas trobairitz, trovadoras 

femininas, ocorria o inverso, pois a mulher lamentava pelo sofrimento que o 

amado causava ao desprezá-la. Esse aspecto encontramos no amor descrito por 

Isabel, como narradora, no romance em análise. 

Portanto, é pertinente salientar que conforma Duby (1993), o amor cortês 

não conferiu às mulheres, direitos sociais ou políticos, mas de certa forma, 

promoveu a condição feminina no papel de inferioridade em relação ao homem 

no domínio do amor, e isso, provavelmente, foi um passo em rumo à igualdade 

dos sexos. 

 

1.3 O sofrimento amoroso de Isabel de Aragão em Memórias da rainha santa 

Na História, Isabel é mencionada como uma rainha diplomática, uma 

pessoa bondosa que ajudava os necessitados do reino e que dedicou sua vida a 

ações altruístas. Além de ser benevolente ao cuidar dos bastardos do esposo. 
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Por outro lado, D. Dinis aparece nos estudos de cunho historiográficos como 

um rei inteligente, progressivo e famoso como trovador. Além de todas essas 

virtudes exaltadas em seu caráter, também era apontado como um homem que 

gostava de diversões e se envolvia com diversas concubinas com quem teve 

vários filhos bastardos, aos quais entregou aos cuidados de Isabel.  

 Isabel casou com D. Dinis quando tinha doze anos de idade e ele tinha 

dezenove. O casamento realizou-se observando as alianças políticas e 

territoriais que beneficiariam Aragão e Portugal. Portanto, foi um casamento 

estratégico visando estabelecer-se uma fusão entre os reinos, a fim de fortificar-

se.  

Assim, a partir dos dados históricos, os romancistas por meio de 

romances históricos, aprimoram o discurso historiográfico, possibilitando a 

inserção da ficcionalidade em suas narrativas questionando o passado de forma 

crítica e criando novas versões para episódios da vida de personalidades 

históricas. Nesse sentido, María Pilar Queralt del Hierro aborda no romance 

Memórias da rainha santa (2009) a história de Isabel de Aragão sob uma nova 

perspectiva, já que traz a narrativa em primeira pessoa, apresentado Isabel 

como narradora de sua história. Nesse caso, dá voz a uma figura histórica que 

por muitos, historiadores e romancistas, foi silenciada ao longo do tempo.  

O sofrimento amoroso de Isabel é relatado no romance no momento em 

que há o seu primeiro encontro com D. Dinis para a consumação do casamento. 

Ao vê-lo fica deslumbrada com sua beleza e compostura, nasce em sua vida um 

sentimento desconhecido que posteriormente, descobrirá que é amor. No 

encontro com o rei, Isabel diz: 

 

Algo dentro de mim dizia que o que me inspirava naquele homem forte e bonito que 
tinha perante mim não era um sentimento infantil. [...] Era um sentimento novo, 
desconhecido para mim, que me fazia sentir tremendamente perturbada e orgulhosa de 
que, de alguma forma, aquele homem, que não o soberano, me pertencia. (Del Hierro, 
2009, p. 88). 
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 Como podemos perceber, a rainha desenvolve uma atenção especial pelo 

rei, porém ele não mostra nenhum interesse especial pela futura esposa, apenas 

cumpre com o protocolo de recebê-la e logo, retira-se sem dar-lhe atenção. A 

partir desse momento, o romance traz a figura de D. Dinis como um homem 

que apenas estava cumprindo seu dever, ou melhor, com o acordo de 

casamento firmado entre as famílias.  

O amor fortalecido pela rainha não será correspondido, já que o rei 

raramente a procurava, apenas quando se exigiu um herdeiro para o trono 

aproxima-se dela para ter um relacionamento mais íntimo, porém para fins de 

procriação. É tanto que tiveram apenas dois filhos, Constança e Afonso IV, o 

que para época era contraditório, já que geralmente, as mulheres tinham muitos 

filhos para futuros acordos políticos. Para Duby (1993), os homens não 

desejavam a mulher com quem contraia casamento, desejavam apenas se 

estabelecer e conquistar independência. 

Portanto, apesar dos sofrimentos amorosos passados ao lado do esposo, 

Isabel assevera que foi muito feliz no casamento e ficava ansiosa à espera do 

amado na sua alcova. Apesar das poucas vezes que tiveram um relacionamento 

mais íntimo, cada encontro tornava-se inesquecível para ela. Por isso, salienta: 

 

Nos braços de Dinis, fui feliz, muito feliz... nunca esquecerei aquelas noites em Coimbra 
quando o Mondego nos cantava a canção da água, e as suaves colinas circundantes 
vigiavam os nossos encontros com delicadeza, sem alvoroço, embalando-nos com o leve 
murmúrio das folhas ao vento, e de como nos abraçávamos para procurar a intimidade 
que tanto desejávamos. (Del Hierro, 2009, p. 101). 

 

 Com base na citação acima observamos a construção desse amor que 

chega a ser platônico, pois apesar de consumado não foi vivenciado por ambos 

de forma intensa, recíproca. É um amor idealizado construído pela romancista 

de forma notável conferindo à narradora a exposição do seu interior de forma 

comovente. Nesse sentido, o amor “é a vida que ascende por degraus de êxtase 

para a origem única de tudo o que existe, longe dos corpos e da matéria, longe 
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do que divide e distingue, para além da infelicidade de ser o que se é e de ser 

dois no próprio amor”. (Rougemont, 1988, p. 50). 

 Isabel ama o rei de forma tão intensa que quando D. Dinis está morrendo 

pede perdão por tê-la feito sofrer e ela o perdoa. A partir do momento da morte 

do esposo ela ingressa numa vida religiosa no convento de Santa Clara, 

conforme observamos: 

 

Reuni nos meus aposentos as minhas donzelas, as minhas camareiras e as pessoas da 
minha máxima confiança. Com voz serena e firme, escondendo a minha dor, disse-lhes:  
- Um amanhecer me trouxe a este mundo, outro me despede dele. Haveis perdido o rei, 
fazei de conta que também a rainha vos deixou.  
Cortei os cabelos loiros já grisalhos, vesti o hábito de Clarissa e ingressei na Ordem 
Terciária de São Francisco. [...] A rainha tinha morrido com o rei. A irmã Isabel, religiosa 
[...], acabava de nascer. (Del Hierro, 2009, p. 181). 

 

Portanto, observamos que apesar de todo sofrimento que passou por não 

ter sido amada e ainda sofrer com as sucessivas traições do esposo e dos filhos 

bastardos que cuidou, Isabel perdoa o esposo, e de certa forma, morre com ele, 

havendo nesse caso, uma morte simbólica. A partir do momento que entra no 

convento inicia-se para ela uma nova vida, dedicada a orações, jejuns e a ajudar 

os mais necessitados. 

Enfim, a partir dessa breve análise é preciso observar que essa é apenas 

uma versão da História que nos leva a pensar criticamente esses fatos do 

passado e recuperá-los no presente. Nesse romance, Isabel amou de forma 

idealizada, pois apesar de ter o rei próximo de si, ele não compartilhava desse 

sentimento. Por isso que, nesse caso, “O amor é o ponto de combustão da vida; 

como a vida é dolorosa, assim é o amor. Quanto maior o amor, maior o 

sofrimento”. (Campbell, 1990, p. 215). 

 

Simone dos Santos Alves Ferreira (PPGL-UFPB) 
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BEST-SELLER DO SERTÃO? A DIFUSÃO DA CANÇÃO DE 

ROLANDO NA LITERATURA DE CORDEL DO NORDESTE 

BRASILEIRO NOS SÉCULOS XX E XXI 

I. Introdução 

A obra deLeandro Gomes de Barros, bem como as semelhanças entre a 

Literatura de Cordel e a Biblioteca Azul, já foram amplamente estudadas. O que 

talvez não tenha aindasido suficientemente investigada é a atividade editorial 

de cordelista paraibano, uma vez que ele foi, além de autor e cantador, o 

difusor e vendedor de sua própria produção literária. A partir dessa 

perspectiva, acreditamos que seja possível estabelecer um paralelo entre a 
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atividade de Gomes de Barros e a de duas famílias de editores franceses, os 

quais se notabilizaram pela difusão de certa literatura popular, no século XVII: 

os Oudot e os Garnier, da cidade de Troyes. 

Além disso, esta comunicação buscaespecificamente investigar a 

apropriação que Gomes de Barros fez de um clássico da literatura francesa, 

pertencente ao chamado ciclo da cavalaria na Literatura de Cordel, a Canção de 

Rolando (La chanson de Roland). Como se sabe, este poema épico francês conta a 

história da luta dos cristãos católicos, comandados por Carlos Magno e os Doze 

Pares de França, contra os árabes muçulmanos.  

II. O polivalenteLeandro Gomes de Barros 

Ele nasceu em 19 de novembro de 1865, no município de Pombal (PB). 

Ainda menino, mudou-se para Teixeira, berço da literatura popular nordestina, 

acompanhando o Padre Vicente Xavier de Farias, que cuidou de sua educação. 

Mais tarde, foi morar no Recife, onde fundou uma pequena gráfica, no ano de 

1906. Considerado o pai do cordel, Leandro foi o primeiro a publicar, editar e 

vender seus poemas, tendo sobrevivido e mantido sua família com esta 

atividade comercial.Publicou cerca de mil folhetos, em mais de dez mil edições. 

Esse inesgotável manancial “jorrou” ininterruptamente durante a vida 

deGomes de Barros.Depois de sua morte, em 4 de março de 1918, seu genro 

Pedro Batistatornou-se responsável pela edição e impressão da obra do sogro. 

Em 1921, a viúva vendeu os direitos autorais para João Martins de Athayde, o 

qual, por sua vez, revendeu os direitos autorais para José Bernardo da Silvaem 

1945. Por causa das sucessivas trocas de detentores dos direitos autorais, a obra 

de Leandro sofreu alterações, tanto na forma, através de acréscimo ou 

diminuição de estrofes, quanto na própria autoria, através da supressão de seu 

nome da capa dos folhetos, bem como dos acrósticos, uma estratégia literária e 

editorial de que se serviu Gomes de Barros para “assinar” suas obras. 
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De acordo com Irani Medeiros, quando os folhetos de Leandro surgem 

no Nordeste brasileiro, entre o final do século XIX e início do XX, as 

circunstâncias eram semelhantes às encontradas na Europa de décadas 

anteriores. A oralidade imperava e o acesso às letras mantinha-se privilégio das 

elites econômicas e políticas. Com os folhetos de Leandro, a massa passa a ter 

contato com um universo ampliado, disseminado por violeiros e cantadores 

(alguns semialfabetizados), em qualquer ambiente com meia dúzia de ouvintes, 

que se multiplicava com a velocidade do pensamento.Com base nessa 

informação, podemos propor uma aproximação entre os fatos que se passavam 

no Nordeste brasileiro no período aludido e o que acontecia na França nos 

séculos XVII e XVIII, no plano editorial e em relação à chamada literatura 

popularapenas. No Brasil, Leandro Gomes de Barros editava, publicava e 

vendia seus poemas, exercendo a função de difusor de literatura popular, ao 

passo que na França as famílias Oudot e Garnier,da cidade de Troyes, exerciam 

funções semelhantes, com a diferença que não escreviam aquilo que 

comercializam, como Leandro.Para fazer esse paralelo, iremoscomparar 

características em comum.  

III.  A atividade editorial de Leandro Gomes de Barros e os editores 

franceses da “Biblioteca Azul” 

A literatura de cordel começa efetivamente com o surgimento de 

pequenas tipografias em cidades interioranas e capitais nordestinas, no final do 

século XIX. Como se sabe, uma das características da literatura de cordel é a 

linguagem simples, acessível às camadas populares, e o baixo custo, uma vez 

que os folhetos eram impressos em papel rústico e vendidos em feiras, 

praças,mercados, rodoviárias e ferrovias. Vale lembrar que os cordéis são 

geralmente compostos em sextilhas (estrofes de seis versos), podendo também 

ser encontrados em septilhas e décimas; esses impressos contêm em média 8,16 

ou até 32 folhas, mas há registros de outros mais volumosos.  
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Na França do século XVII, os Oudot inventaram uma fórmula 

editorialque consistia em imprimir brochuras em grandes tiragens, as quais 

eram destinadas ao público popular e vendidas por ambulantes. Essas 

publicações são conhecidas como Biblioteca Azul, por causa da cor das capas. A 

estratégia editorial dos Oudot, bem como de seus rivais Garnier, consistia em 

adaptar ao gosto e à linguagem popular obras consagradas, bem como clássicos 

da literatura, entre outros. Esse fenômeno editorial não é exclusivamente 

francês, pois há registros de publicações semelhantes em outros 

paíseseuropeus, nos séculos XVII e XVIII. Na Espanha, eram conhecidos como 

de “Pliegos de cordel”; na Inglaterra, de “Cocks ou Catchpennies”, quando 

eram estórias imaginárias, e de “Broadsiddes”, quando tratavam de feitos 

históricos. Na França, eram conhecidos como ”littérature de colportage”. 

Segundo Roger Chartier (2004), “A Biblioteca Azul possui formas 

próprias e organiza os textos de acordo com dispositivos tipográficos 

específicos. O que é contemporâneo do leitor não é o texto, mais ou menos 

antigo, mas a forma que ele aparece para a leitura, e o que é popular também 

não são os textos que pertencem a todos os gêneros da literatura erudita, mas os 

objetivos tipográficos que os apresentam, usados na dupla exigência do menor 

preço e de uma leitura que não é forçosamente excelente”.Uma das 

características tipográficas das brochuras da Biblioteca Azul era a multiplicação 

dos capítulos, em função do aumento de parágrafos, tornado menos densa a 

distribuição do texto na página; outracaracterística eraa simplificação da 

linguagem. 

Os livretos variam muito, tanto em extensão quanto nos recursos gráficos 

(imagens). Grande quantidade de livretos possui imagem na capa, as quais 

substituem a marca dos impressores, em outras edições. Dentre os 32 

diferentestítulos da Biblioteca Azul, somente 38% possuíam pelo menos uma 

ilustração. Quando existe apenas uma imagem, ela geralmente se encontra nas 

primeiras páginas ou na últimado livreto. Quando a ilustração é colocada no 
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começo, ela induz a leitura, pois a imagem pode ajudar a compreender ou 

propor uma analogia que ajudará na compreensãodo texto. Quando a ilustração 

é colocada na última página, a imagem permite a fixar a leitura, fornece a 

memória e a moral do texto. O que unifica o conjunto de impressões troyenses é 

sua aparência e seu preço. O preço médio girava em torno do equivalente a um 

centavo o exemplar. Mesmo se o preço sugerido pelos ambulantes ou livreiros 

fossem um pouco mais elevado, o livro azul não deixa de ser um objeto barato, 

ao alcance de todos. Apesar de serem dominantes, os editores de Troyes não 

tinham o monopólio das vendas; em várias cidades, outros impressores 

imitaram a fórmula e fizeram concorrência. Nos anos de 1600 e 1780 houve uma 

popularização e ruralização da leitura dos livros baratos. “No início do século 

XVIII, as edições troyenses tinham conquistado as aldeias da Lorraine: elas 

oferecem materiais para a aprendizagem da leitura e servem de suporte a 

práticas culturais múltiplas, desde a memorização até a recitação”.  

Foi no século XVIII que os livros azuis saíram das cidades em direção aos 

burgos e vilarejos. Esses livretos chegaram na região rural através dos 

vendedores ambulantes que se abasteciam em Troyes, junto aos Oudot e os 

Garnier. Nem todos os revendedores se abasteciamnesta cidade, e nemtodos 

eram ambulantes; alguns se abasteciam junto a impressores de Besançon ,com 

impressores parisienses, troyenses ou suíços. A difusão desses livros foi feita 

por vários revendedores, sedentários ou ambulantes, que atingiam todas as 

clientelas possíveis. 

De acordo com as informações apresentadas relativamente às famílias de 

editores Oudot e Garnier e a atividade editorial de Leandro Gomes de Barros 

fazia no sertão Nordestino, parece-nos possível compará-los, evidenciando suas 

semelhanças e dessemelhanças. 

Semelhanças: 

●Ambos exerceram a mesma função de difusores de uma literatura popular; 
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●Comercializam folhetos de baixo custo destinados a um novo público 

consumidor, criando, de certa maneira, assim um mercado novo; 

●Difusão através de vendedores ambulantes, no caso francês, e revendedores 

“autorizados”, no caso brasileiro; 

●Linguagem acessível; 

●Vulgarização de obras consagradas (romances de cavalaria, novelas, livros de 

horas, livros de devoção, etc.); 

●Forma de apresentação gráficas dos folhetos: material de baixo custo, alguns 

com ilustrações na capa, na parte inicial ou final; 

●Público alvo semelhante; 

●Tanto os Oudot e Garnier quanto Gomes de Barros sobreviviam da venda de 

seus impressos. 

Dessemelhanças: 

●Épocas diferentes, na França os livretos surgiram entre os séculos XVII e XVIII, 

no Brasil surgiu entre os séculos XIX e XX; 

●Lugares e idiomas diferentes; 

●Diferentemente de Leandro, as famílias de editores Troyes não eram 

escreviam os livretos que imprimiam; 

Em relação aos direitos autorais, há singularidades. Para uma 

determinada obra fazer parte da Biblioteca Azul, tinha que esperar acabar o 

privilège(exclusividade de impressão e comercialização) do primeiro autor, ou 

seja, cada autor tinha um tempo determinado de apropriação exclusiva da obra. 

O mesmo acontecia entre as famílias Oudot e Garnier: para publicarem, tinham 

que esperar o privilège caducar.  Ainda em vida, Leandro teve conhecimento do 

plágio de suas obras e enfrentou problemas de direitos autorais. A partir de 
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1910, ele começou a colocar advertência em seus folhetos, alertando os leitores 

para a ilegalidade da reprodução não autorizada;a fim de evitar a ação dos 

criminosos, decidiu publicar seu retrato em cada exemplar.Outra forma de fixar 

sua autoria era através de acrósticos; ele também publicava o nome de seus 

revendedores, chamados de “agentes”, espalhados nas mais diversas regiões do 

país.Com as sucessivas trocas de dono de sua obra, o nome de Leandro foi 

retirado dos folhetos e trocado pelos nomes dos atuais donos do seu legado 

literário. 

IV.  A adaptação da Canção de Rolando 

Umas das histórias adaptadas por Leandro em seus folhetosfoi a de 

Carlos Magnos e os Doze Pares de França. Acredita-se que ele se apropriou das 

adaptações que o médico português Jerônimo Moreira de Carvalho fez da 

História do Imperador Carlos Magno e dos doze pares de França (1728), através de 

edições do século XIX (Lisboa, 1863), para recontar a história de Rolando 

(Roldão), Olivier (Olivério), Ganelon (Ganelão) e Ferrabrás. Segundo Câmara 

Cascudo, este livro “foi, até poucos anos, o mais conhecido pelo povo brasileiro 

do interior. De escassa popularidade nos grandes centros urbanos, mantinha 

seu domínio nas fazendas de gado, engenhos de açúcar, residências de praia, 

sendo, às vezes, o único exemplar impresso existente em casa. Raríssima no 

sertão seria a casa sem a História de Carlos Magno, nas velhas edições 

portuguesas. Nenhum sertanejo ignorava as façanhas dos Pares ou a 

importância do Imperador de Barba Florida”. 

A canção de Rolando (La chanson de Roland) foi escrita em meados do 

século XII, de autor desconhecido, embora alguns estudiosos atribuam sua 

autoriaa Turoldus, tomando como base o chamado Manuscrito de Oxford. O 

poema épico narra a luta entre os cristãos (liderados por Carlos Magno) contra 

os muçulmanos (liderados por Marsílio), tendo a batalha de Roncesvale como 

clímax. Leandro Gomes de Barros se inspirou nessa obra e escreveu dois 

folhetos intitulados A batalha de Oliveiros com Ferrabrás e A prisão de Oliveiros, 
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sendo um a continuação do outro. Diferentemente da Canção de Rolando, em que 

o personagem principal era Rolando, sobrinho do imperador Carlos Magno, no 

folheto de cordel o herói é Oliveiros, que encarna a bravura, a coragem e a 

devoção. O folheto é composto de 100 estrofes de 10 versos . No poema original, 

Olivier é o melhor amigo de Rolando. A batalha de Oliveiros com Ferrabrás é 

considerada um clássico da literatura de cordel, narra o duelo entre o cristão 

Oliveiros e o sarraceno Ferrabrás, filho do Almirante Balão. Após invadir com 

seu exército o reino de Carlos Magno, Ferrabrás desafia os Doze Pares de 

França a um duelo. 

Iniciada por Leandro Gomes de Barros, a história de Carlos Magno e os 

Doze Pares de França continua a influenciar a produção de novos folhetos de 

cordel na atualidade. A maneira de adaptar o imaginário medieval ao universo 

nordestino, exaltando a coragem, a bravura e a devoção parece ter contribuído 

para que esse imaginário permaneça vivo até hoje. 

V.  Conclusão 

Sabemos da importância que a obra de Leandro Gomes de Barros tem 

para a história e o estudo da literatura de cordel. Considerado o pai dessa arte, 

ele inovou na maneira de escrever literatura popular um dos pioneiros a reunir 

em uma só pessoa o trinômio autor-editor-vendedor. Semelhantemente às 

famílias Oudot e Garnier, Leandro cumpriu o papel de difundir a cultura 

popular, compublicações de baixo custo, como os da Biblioteca Azul. Seus 

folhetos eram lidos em praças, fazendas, alpendres de casas, feiras e mercados. 

A faceta editorial de Leandro, relativamente pouco estudada, torna 

aindamais rica e complexa a figura do cordelista. Além de entreter, a obra de 

Leandro Gomes de Barros também cumpria a função de transmitir narrativas 

tradicionais ao povo. Graças ao seu talento literário e tino comercial, ele levou 

ao conhecimento das camadas menos informadas da população o conhecimento 

de narrativas clássicas de origem europeia, como a Canção de Rolando, 
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contribuindo assim no trânsito literário entre culturas, bem como na formação 

de um imaginário nordestino, em parte nutrido por essas narrativas adaptadas. 
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO NA: 

1. Ensaios (artigos de popularização) e resenhas (de livros, filmes, músicas 

e quadrinhos de no máximo dois anos de sua publicação/lançamento): 

de três a cinco páginas, fonte Book Antiqua 12, espaço 1/5, imagens em 
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formato JPG (máximo de quatro imagens e resolução de 100 dpi), sem 

notas de rodapé ou final, com título, texto e identificação dos autores e 

vínculo institucional ao final, fotografia dos autores em JPG (somente 

para autores de ensaios e entrevistados). Citação no sistema autor/data 

(sobrenome em minúscula: ano, paginação), bibliografia ao final do texto 

(máximo de 8 referências). 

2. Entrevistas (preferencialmente com pesquisadores estrangeiros da área): 

de três a cinco páginas, mesma formatação do item 1. 

3. Notícias de descobertas ou pesquisas arqueológicas: texto em 

português com até 50 linhas, formatação idêntica ao item 1. Notícias de 

até dois meses antes da data do boletim em vigência. 

4. Notícias em geral: de participações em eventos, qualificações e defesas 

na área ou outras notícias pertinentes ao tema (incluindo atividades de 

outros grupos de estudos escandinavos): até 50 linhas, formatação 

idêntica ao item 1. Notícias de até dois meses antes da data do boletim 

em vigência. 

Todas as propostas devem ser enviadas para: 

johnnilanger@yahoo.com.br  

 

Como incluir as publicações do boletim no Lattes: 

Para ensaios e artigos: seção Texto em jornal ou revista (magazine) (Produção 

Bibliográfica); para organizadores de entrevistas, resenhas e traduções: Outra 

produção bibliográfica (Produção Bibliográfica). Para notícias: Outra produção 

técnica. 
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NEVE: NÚCLEO DE ESTUDOS VIKINGS E ESCANDINAVOS 

Blog:  

http://neve2012.blogspot.com.br/ 

Grupo no Facebook: 
http://www.facebook.com/#!/groups/gruponeve/ 

Site: 
http://ufma.academia.edu/NEVEN%C3%9ACLEODEESTUDOSVI

KINGSEESCANDINAVOS 

Página do Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/NEVE-Viking-and-
Scandinavian-Studies/340201129357809  
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