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PREFÁCIO
ANTIGUIDADE E IDADE MÉDIA
NO MARANHÃO: NOVAS
LEITURAS NA
CONTEMPORANEIDADE
É com um misto de alegria acadêmica
e emoção personalíssima que prefaciamos a
obra Antiguidade e Idade Média: Política e
Imaginário social, cuja organização cabe ao
Professor Fabrício Nascimento de Moura da
Universidade Estadual da Região Tocantina
do Maranhão, ou simples e carinhosamente
conhecida como UEMASUL.
Já faz alguns anos que o Curso de
História no campus de Imperatriz se destaca
pela promoção de eventos de cunho
interdisciplinar,
que
levam
à
cidade
pesquisadores e estudiosos nacionais e
internacionais, os quais trocam suas
experiências com os em sua grande maioria
jovens
graduandos
e
pós-graduandos
oriundos da região sul do Maranhão.
Saliente-se, nesse sentido, a Revista de
História Mythos, publicação semestral on line
do Núcleo de Estudos Multidisciplinares de
História Antiga e Medieval, sob coordenação
do professor Fabrício Nascimento de Moura,
que desde 2017 apresenta contribuições
várias de autores internacionais e nacionais,

dando ênfase aos trabalhos acadêmicos de
qualidade oriundos de graduandos e jovens
pós-graduandos, que encontram no periódico,
muitas vezes, o espaço para suas primeiras
publicações.
Estando consolidada a revista, parte-se
agora para o livro. Antiguidade e Idade Média:
Política e Imaginário social permite-nos
perceber, a partir do título, uma amplitude de
temas
a
serem
tratados,
exatamente
relacionados com as áreas de História Antiga
e História Medieval que perfazem o escopo da
Revista Mythos. Entretanto, um plus à
publicação, ao nosso ver, é que ela traz
contribuições de acadêmicos que estudam,
estudaram e atuam n o Maranhão,
pertencendo ou não aos quadros da
UEMASUL. No Brasil, no atual estágio do
desenvolvimento de pesquisas em áreas, as
quais, em um primeiro momento, podem
parecer a um leitor desavisado como
desnecessárias ou menos importantes, o livro
é uma prova inconteste de que investigações
de qualidade acerca do mundo antigo e da
época medieval podem ser realizadas
independentemente da unidade da federação.
Nesse sentido, ao lermos os títulos dos
artigos, salta-nos evidentemente aos olhos o
cuidado
com
a
indexação
daqueles
respeitando-se
a
cronologia.
Lennyse
Bandeira Teixeira apresenta aos leitores o
texto DISCUTINDO O CONTEXTO SOCIAL DA
GRÉCIA NO PERÍODO ARCAICO, em que

analisa com propriedade a época e a temática
assinalada.
Por outro lado, ainda permanecendo na
Antiguidade, Daniela Pereira da Silva e
Fabrício Nascimento de Moura escrevem o
artigo AS RELAÇÕES DE PODER E AS
ELEIÇÕES NO FINAL DA REPÚBLICA
ROMANA, em que discutem o contexto
romano e as eleições em uma época
extremamente conturbada da Urbs.
Iniciando a seção do livro que versa
sobre a Idade Média, o professor Fabrício
Nascimento de Moura em A IGREJA NA ALTA
IDADE MÉDIA: POLÍTICA E RELIGIÃO
descortina ao leitor um panorama sucinto,
porém preciso das relações entre a política e a
religião, tendo como eixo principal a igreja no
período alto medieval.
SÃO GODRIC E OS BENEDITINOS NO
NORTE DA INGLATERRA: O INTERESSE
MONÁSTICO NA SANTIDADE EREMÍTICA
NOS SÉCULOS XI E XII é o título da
contribuição de Raimundo Carvalho Moura
Filho, a qual versa sobre a interessante
temática a respeito da santidade e do
eremitismo dos monges da ordem de São
Bento, os quais viveram na Inglaterra durante
uma época crucial de sua história.
Um artigo a quatro mãos legam-nos
Antônio Marcos Lemos Santos e Fabrício
Nascimento
de
Moura
ao
tratarem
do MOVIMENTO
AVISINO:
CONTEXTO
POLÍTICO-SOCIAL
E
LEGITIMAÇÃO

SIMBÓLICA DE D. JOÃO I MESTRE DE AVIS.
No ensaio analisa-se a personagem histórica e
fundamental da história portuguesa dos
séculos XIV e XV à luz de considerações
históricas e historiográficas acerca da
construção de sua legitimação social.
Dante Alighieri é o autor e A Divina
Comédia a fonte estudada por Saulo Breno
Sousa da Silva discutidos em O SUICÍDIO:
DISCURSO E IMAGINÁRIO SOCIAL NA OBRA
A DIVINA COMÉDIA DE DANTE ALIGHIERI,
em que se discorre sobre o tema do autocídio
entre na realidade do texto escrito e no
imaginário sobre ele construído visíveis no
texto do florentino.
Kerlys Santos de Sousa, em O
IMAGINÁRIO SOCIAL SOBRE A MORTE NA
BAIXA IDADE MÉDIA, trata da morte, sempre
constante na história da humanidade e que
adquire contornos especiais no fim do
medievo.
A ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE
SODOMIA CONTRA A ORDEM DO TEMPLO
NO SÉCULO XIV, de autoria de Wekslley
Machado, fecha a publicação, e traz para o
público dois dos tópicos que despertam maior
interesse nos estudiosos do mundo medievo,
a saber, a sodomia como prática sexual
condenada e a Ordem Templária, acusada de
sua realização.
A simples listagem dos artigos acima
arrolados desperta a curiosidade científica
para aqueles que se debruçam sobre a

Antiguidade e o Medievo e que reconhecem
que tais épocas da História são perenes,
pertencendo a “longa duração”, citando
Braudel. Destarte, Antiguidade e Idade Média:
Política e Imaginário social convida-nos a
(re)ler o passado com os jovens olhos da
Contemporaneidade que contemplam com
seriedade acadêmica as fontes medievais sem
perder de vista, ao mesmo tempo, as águas do
Araguaia.
Álvaro Alfredo Bragança Júnior
Professor Associado
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Programa de Pós-Graduação em Letras
Clássicas
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DISCUTINDO O CONTEXTO
SOCIAL DA GRÉCIA NO PERÍODO
ARCAICO
Lennyse Teixeira Bandeira1

Ao tratar das conjunturas sociais das
civilidades
gregas
na
Antiguidade,
delimitamos os nossos estudos a um recorte
temporal no século VIII a.C., na transição do
período homérico para o período arcaico.
Assim, discutiremos acerca da estrutura
social, política, econômica e cultural da
sociedade grega, com ênfase na pólis
ateniense.
Como mencionamos anteriormente, o
século VIII a.C. marca as tranformações
sociais do período homérico para o período
arcaíco. Nesse sentido, se faz necessária uma
breve introdução sobre da sociedade que
antecede este período, para compreendermos
os seus desenvolvimentos e suas estruturas.
De acordo com Vasili Vasílievich Struve a
civilidade homérica, que surgia das ruínas da
sociedade micênica, não havia desenvolvido
economicamente e socialmente o suficiente
para chegar à fase de uma organização
política da Cidade-Estado. A civilidade grega
1Mestranda

pelo Programa de Pós-Graduação em História
Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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neste período era formada por grupos
familiares que viviam em tribos isoladas, cada
qual com suas formas de administração e de
governo. Seus reis eram denominados como
basileus2, possuíam um conselho de anciões e
uma assembleia popular. Cada comunidade
possuía seu território composto por plantios
de prados e vinhas e trabalhavam em função
das articulações militares em prol das
guerras. (STRUVE, 1985, p. 74 - 83).
De acordo com Moses Finley, o mundo
dos heróis gregos Agamêmnon, Aquiles e
Ulisses era composto por reis e nobres que
detinham um caráter senhorial, nos quais
possuíam as melhores terras e rebanhos.
Neste período, as invasões bélicas e guerras
locais eram frequentes. Afirma-se ainda que,
a casa da família dos nobres conhecida como
oikos, constituía o centro das atividades e do
poder. Acrescenta-se que a extensão do poder
durante aquele período dependia do valor
pessoal, da riqueza e dos vínculos de
matrimônios que o cidadão possuía. O
historiador ressalta que os papeis atribuídos
às civilidades não eram ligados ao parentesco
e as suas formas de organizações não eram

2O

rei em grego. Nos primeiros tempos das organizações
políticas gregas, quando dominava o sistema dos
conselhos, o basileus assumia-se como o primeiro entre
os seus pares, detinha poder nas áreas militares,
religiosas, administrativas e jurídicas. Entretanto, a
partir do século VIII a. C., em Atenas, passou a ser
apenas um dos magistrados eleitos. (STRUVE, 1985, p.
82)
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burocráticas, tampouco existia um sistema
constitucional. (FINLEY, 1990, p. 93).
Por outro lado, Alexandre Shigunov
Neto e Lizia Nagel afirmam que no período
homérico, a guerra era o principal meio de
acumulação de riquezas, através da posse de
propriedades conquistadas em batalhas.
Entretanto, a partir do século VIII a.C. o
espírito competitivo dos guerreiros em
enobrecer a aristocracia com a posse de novas
propriedades e batalhas vencidas, passa a
conviver com o orgulho de ser um camponês,
a quem estava destinadas as atividades do
campo, no qual exerciam a atividade de
lavrar. É então a partir desse momento que
surge uma nova categoria social, a do
agricultor, a quem cabia a função de criação
de animais e plantio para seu próprio
consumo. (NETO; NAGEL, 2002, p. 6-7).
No
aspecto
econômico
Vasili
Vasílievich
Struvea
afirma
que
a
predominância da economia natural e a falta
de desenvolvimento das relações de trocas
econômicas da civilidade homérica estavam
ligadas aos trabalhos artesanais. A Grécia
homérica, ao contrário da era micênica3, mal
exerciam a comercialização de produtos
artesanais. A divisão do trabalho no comércio
era quase inexistente, de forma que os
ferreiros ocupavam-se também da produção
Nome alternativo para o final da Idade do Bronze na
Grécia continental (cerca de 1600-1100). (CARTLEDGE,
2009, p. 515).
3
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de objetos de ouro e prata, e os carpinteiros
realizavam todo o trabalho relacionados a
obras, começando com a preparação de
madeiras e terminando com a construção da
casa. Era comum que os artesãos passassem
de casa em casa e realizassem o trabalho
utilizando o material dos próprios clientes.
Afirma-se ainda que o trabalho de artesãos na
Grécia homérica era menos prestigiado que o
trabalho dos agricultores, e faziam parte das
camadas inferiores da escada social do
periodo homérico. (STRUVE, 1985, p. 82).
Dessa forma, de acordo com JeanPierre Vernant a Grécia entre os séculos XII
ao VIII era identificada pela expressão
“obscura”, acredita-se que a razão disso é a
falta de escrita durante esse período, que só
passou a produzir linguagens plásticas em
cerâmicas e esculturas, sob a influência de
modelos orientais, no final do século VIII a.C.
(VERNANT, 2008, p. 399-400).

Da Estrutura Social Grega no Período
Arcaico
A partir da breve compreensão a
respeito do contexto social, político e
econômico do final do período homérico no
século
VIII
a.C,
identificaremos
as
transformações sociais na Grécia com o início
da sociedade arcaica que de acordo com
Pierre Vidal-Naquet, é um período de grande
relevância para a história do mundo grego.
17

Tratava-se de um período no qual se
consolidava uma maneira original de vida em
sociedade: a pólis. A monarquia não era mais
a forma de governo, os reis só possuíam
papeis simbólicos, a pólis passava a ser
governada não pelo demos, mas por homens
nobres, donos de terras que tinham também
como polo econômico o grande comércio
marítimo. Pierre Vidal-Naquet acrescenta que
as póleis no século VIII a.C., através de
decisões
coletivas,
tomavam
rumos
importantes para a economia, enviando
emigrantes para além dos mares com o
objetivo de fundar colônias na Itália e na
Sicília. (VIDAL-NAQUET, 2002, p. 15).
Paul Cartledge afirma que a pólis grega
era uma civilidade de deuses e de homens, e
este controle entre ambos impulsionou os
aristocratas a um poder mundano. No período
arcaico,
ocorreram
transformações
que
desenvolveram a transferência compulsória
do poder nas póleis gregas. Os grupos
restritos dos aristocratas passaram a dividir
um espaço com um estrato socioeconômico
mais amplo, composto por senhores de terra.
(CARTLEDGE, 2009, p. 223).
De
acordo
com
Jean-Jacques
Chevallier, a polís representava para os
gregos, exclusivamente os homens livres, um
modelo ideal de vida social. O autor faz
referência à expressão autarkéia, cujo
significado se baseia em um estado de
contentamento, quando afirma que a pólis
18

grega era considerada um ambiente sagrado
que permitia aos demos uma qualidade de
vida dependente de relações entre grupos de
outras civilidades, tendo por esta razão a
expressão de Cidade-Estado. (CHEVALLIER,
1982, p. 22).
O surgimento da pólis ou CidadeEstado pode ser resultado das colonizações
gregas. Neste momento, os gregos já se
referiam mesmo como atenienses e se
identificavam como cidadãos não apenas de
um “país”, mas de cidades politicamente
desenvolvidas. Entretanto, só homens livres
eram considerados cidadãos. Segundo Paul
Cartledge as mulheres não possuíam
nenhuma participação política, exceto nas
atividades destinadas a oikos e em
determinadas atividades religiosas da pólis.
(CARTLEDGE, 2009, p. 102).
Atenas, no século VIII a.C., sofria um
excesso populacional que a princípio não
impulsionou os atenienses a migrarem para
outros territórios para alívio da situação.
Todavia, por motivos levados às questões
políticas além das necessidades econômicas,
Atenas estabeleceu colônias nas proximidades
do mar Negro. (CARTLEDGE, 2009, p. 103).
De acordo com Moses Israel Finley,
Atenas tinha características de uma civilidade
escravocrata, pois os fatores como guerra e
questões
territoriais
propiciava
o
desenvolvimento desse sistema. Os escravos
eram adquiridos através das constantes
19

guerras para serem usados nas diversas
tarefas, fazendo com que os gregos se
dedicassem inteiramente às deliberações
públicas. (FINLEY, 1988, p. 26).
No período arcaico, a ideia da prática
igualitária e de democracia ia se instaurando
na sociedade. Entretanto, Maria Beatriz
Borba Florenzano destaca que a noção de
escravo-mercadoria e de estrangeiro aparecia
nesse período com muito mais ênfase do que
a noção do cidadão participante e membro da
comunidade. A autora afirma que escravidão
e democracia apareciam no período arcaico
como duas ideias dependentes entre si, ou
seja, na medida em que o indivíduo se
libertava das atividades relacionadas ao
campo e passava a se dedicar às atividades
políticas, era substituído por um escravo.
(FLORENZANO, 1982, p. 25-26).

Da Estrutura Familiar, o Locus
Feminino e a Criança na Sociedade
Grega Arcaica
No que concerne a estrutura familiar
na Grécia arcaica, Simon Goldhill afirma que
as cerimônias matrimoniais não contavam
com acepção de sentimentos entre o casal. O
autor afirma que na Grécia não haviam
histórias sobre amantes ou relações afetivas.
Os homens gregos que exerciam a função de
maridos, por vezes, no leito de morte
preferiam
dialogar
com
os
seus
20

companheiros. Nesse sentido, relata-se que o
eros, termo utilizado para expressar o desejo,
era o mais próximo de sentimento afetivo que
poderia haver entre o marido e a mulher.
(GOLDHILL, 2007, p. 48-49).
De acordo com Franco Cambi a família
na antiguidade se caracterizava ora como
família patriarcal, ora como relação paisfilhos, mas sempre com característica
autoritária, no qual o patriarcado era o
modelo da vida familiar, porém no aspecto
interno do oikos, a mulher responsável por
fazer o papel de esposa e mãe possuía mais
autonomia. Por outro lado, para a sociedade
essa mulher era invisível e subalterna,
destinada apenas aos trabalhos domésticos e
à criação dos filhos. O autor ressalta que fora
do oikos a mulher era vista como tentadora
para os homens, pois os desviavam de seus
afazeres. Neste caso, o autor menciona o
exemplo da feiticeira Circe e Calipso com
Ulisses citada na Odisseia para afirmar que a
feminilidade era sinônimo de perdição entre
os gregos daquele período. (CAMBI, 1999, p.
80). No que concerne ao papel masculino,
Paul Cartledge afirma que a Cidade-Estado
era caracterizada como uma espécie de “clube
masculino”. Os homens constituíam as
assembleias e tomavam decisões por toda a
pólis, eram os jurados nos tribunais e
exerciam
todos
os
cargos
públicos.
(CARTLEDGE, 2009, p. 164).
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James Redfield, em conformidade com
as concepções de Jean Pierre Vernant, afirma
que o objetivo da família era passar os bens e
os papéis sociais de geração a geração, com o
propósito de perpetuar a ordem política após
a morte dos indivíduos. Conclui-se que a
família possuía uma perspectiva política, no
sentido de que sua função era fortalecer a
civilidade por meio de uma sucessiva
transmissão de valores morais. (REDFIELD;
VERNANT, 1994, p. 151).
Ainda sobre as mulheres num
contexto social grego no período arcaico,
dentro do oikos a mulher era submissa
primeiramente ao pai depois ao marido.
Franco Cambi afirma que a mulher devia
amor absoluto e fidelidade ao marido, e
menciona o exemplo dos vãos de núpcias que
representam a imagem mítica de Alceste,
como a esposa que aceitou chegar ao “além”
no lugar do seu marido. Na sociedade, a
única função pública que a mulher exercia
eram as atividades funerárias, ou seja, na
prothesis4, nas quais eram-lhes atribuídas as
funções de fazer a limpeza do corpo dos
mortos e os lamentos fúnebres, também
eram-lhes atribuídas os coros, danças e
sacrifícios. Na vida cotidiana das mulheres, a
atividade mais comum era a tecelagem.
Franco Cambi destaca que as cenas em
Consiste na preparação do corpo do morto e na própria
exposição acompanhada da lamentação (BOARDMAN;
GARLAND, 1985).
4
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pinturas de vasos áticos retratando as
mulheres fiando e tecendo eram muito
numerosas no período Arcaico, nessas
pinturas, elas eram representadas com
concha e cesto para indicar seus empenhos
nos trabalhos, por outro lado, os homens
eram representados no ócio. (CAMBI, 1999, p.
81).
No que concerne ao locus social das
mulheres numa civilidade como a pólis grega,
que
representava
um
espaço
de
predominância do masculino, Paul Cartledge
afirma que, a cidade possuía espaços
segregados, a saber: de um lado, a esfera
política, constituída pelos homens, e do outro,
as atividades do lar, destinadas às mulheres.
Entretanto, nas esferas religiosas as mulheres
desempenhavam
atividades
importantes.
(CARTLEDGE, 2009, p. 164).
Por outro lado, de acordo com a
concepção de Nick Fisher, a atividade
feminina
constitua-se
na
prática
de
supervisionar os escravos e trabalhar com lã.
O autor ressalta que existiam casos de
mulheres de famílias pobres que tralhavam
fora de suas funções domésticas, muitas
vezes comercializando produtos com os
maridos. (FISHER, 2002, p. 289).
Ao identificar a participação das
mulheres nas atividades religiosas, Paul
Cartledge defende que é preciso compreender
que
apesar
do
fato
destas
não
desempenharem
funções
políticas,
é
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importante destacar que no aspecto religioso
elas exerciam importantes participações.
Havia
divindades
femininas,
heroínas
mitológicas, além de diversos festivais
destinados exclusivamente às mulheres 5. As
práticas religiosas destinadas às mulheres
eram consideradas uma confirmação da
participação social da mulher. Isto é, o
domínio feminino nos rituais fúnebres está
ligado à noção corrente de que a continuidade
da civilidade reside principalmente nas
mulheres, por meio dos cuidados e honras
prestados aos mortos. (CARTLEDGE, 2009,
p. 454).
Para finalizar essa breve discussão
acerca do oikos no período arcaico, em
relação às crianças dentro desse contexto,
Franco Cambi afirma que viviam a primeira
etapa da infância em família, supervisionadas
pelas mulheres e submetidas à autoridade do
pai, que neste período podiam reconhecê-las
ou abandoná-las, além de determinar o papel
social
que
a
criança
iria
exercer
posteriormente na sociedade. A infância tinha
pouca importância na cultura grega nesse
período, pois era considerada uma idade de
passagem ameaçada por doenças. Desta
maneira, se faziam poucos investimentos
afetivos. A criança crescia em casa, dominada
5As

Tesmoforias dedicavam-se às deusas Deméter e
Perséfone representavam uma progressão dramatizada
desde a abstinência de sexo e alimentos; As Agriônias
celebrados em honra à Dionísio na pólis de Orcómeno,
etc. (CARTLEDGE, 2009, p. 454).
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pelo medo que a figura do pai transmitia,
eram aterrorizadas por figuras míticas
semelhantes às phamarkides, se ocupavam
com jogos de aros ou armas rudimentares.
Havia também as crianças submetidas a
violência, estrupo, trabalhos e até mesmo
sacrifícios rituais. A criança do sexo
masculino era
considerada
como um
“delinquente” e aos sete anos de idade era
inserido em instituições públicas e sociais
para que lhes fossem concedidas uma
identidade. (CAMBI, 1999, p. 80).

Do Aspecto Político
No contexto político, de acordo com
Ernest Barker a origem do pensamento
político está ligada ao racionalismo grego. Os
gregos procuravam respostas para seus
questionamentos de acordo com o que não
compreendiam. Desse modo, provocavam a
existência da lógica. Com a mesma percepção,
os gregos pensaram nas composições e
propriedades da Cidade-Estado. Na teoria
política grega, o caminho do pensamento era
baseado na lógica a fim de dar razão aos
questionamentos sociais. (BARKER, 1978, p.
13).
Nesse sentido, ainda de acordo com
Ernest Barker, a consciência política começou
com a tentativa do homem comum de
argumentar contra as exigências do prestígio
aristocrático. A pólis era uma civilidade ética,
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e a ciência política enquanto ciência de tal
civilidade
tornou-se
entre
os
gregos
prendominantemente
ética.
O
demos
ateniense
tinha
consciência
da
individualidade da sua pólis e cada cidade
tinha uma cosciência polítizada, baseada em
uma vida moral e autosuficiente denominada
como autárkeia. Na concepção dos gregos, a
Cidade-Estado estava muito além de um
território geográfico, ela representava um
local com inspirações espirituais, cuja
sociedade fazia parte de um ambiente aberto
às discussões de interesse público a fim de
obter deliberações conjuntas pela formação de
um autogoverno comum. (BARKER, 1978, p.
16-29).
De acordo com Ciro Flamarion
Cardoso, na segunda metade do século VIII
a.C com o desaparecimento da monarquia,
surgia a constituição da pólis aristocrática
com a substituição de magistrados eleitos
pela nobreza de sangue entre seus próprios
membros, através de um Conselho. Esta
transformação resultou, por um lado, em uma
subordinação do genos6 e do oikos à
civilidade, consecutivo ao enfraquecimento
das organizações pré-urbanas de maneiras
tradicionais, por outro lado, relata-se que os
aristocratas tomaram posse das melhores e
extensas
terras.
Desta
maneira,
com
acréscimo
demográfico
e
o
processo
Os genos eram grupo de descendentes, assembleia
cívica. (CARTLEDGE, 2009, p. 514).
6
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“tecnológico”, comercial e artesanal, surgia
com mais rapidez o processo de urbanização.
Segundo o historiador Ciro Flamarion
Cardoso, a arqueologia comprova que a pólis
surgia com o crescimento populacional, a
partir aproximadamente de 800 a.C.,
possivelmente a população da Ática havia
quadruplicado entre 800 e 750 a. C.
e
duplicado entre 750 e 700 a.C. (CARDOSO,
1985, p. 21).
As Cidades-Estados gregas no período
arcaico são marcadas pela crise social e
política stásis7, ocasionadas pelo aumento
demográfico além do fato dos melhores
territórios
estarem
monopolizados
pela
aristocracia, que determinavam todo o poder
político
e
judiciário.
Entretanto,
Ciro
Flamarion Cardoso identifica um contraste
social na pólis ao afirmar que as terras
destinadas aos camponeses pobres, devido as
continuas partilhas sucessórias, chegavam a
tamanhos ínfimos. O autor destaca que uma
das características do período arcaico é o
empréstimo in natura de cereais que os
latifundiários faziam aos camponeses, do qual
resultavam em perda da terra daqueles que
não conseguiam pagar, e que a forma de
pagamento era trabalhar em parcelas,
passando a ser um arrendatário. (CARDOSO,
1985, p. 23).
Stasis (grστάσις estase;. Plural στάσεις staseis) refere-se
às guerras civis ou situações semelhantes na antiga
cidade-estado gregas (pólis). (GEMOLL, 1965, p. 30).
7
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Seguindo na mesma perspectiva de
análise, Maria Beatriz Borba Florenzano
afirma que as transformações sociais e
políticas no período arcaico foram obtidas
com grandes esforços, pois este período foi
representado por muitas tensões, e a partir
das soluções para estes conflitos a civilidade
grega foi se tornando democrática. A autora
destaca que na maioria das vezes as crises
conhecidas por stáseis, estavam relacionadas
às posses de terras e ao poder desmoderado
nas mãos de poucos. A aristocracia tinha a
posse das melhores terras, ademais estes
mesmo
proprietários
de
terras
ainda
aumentavam seus domínios graças à tradição
relacionada ao endividamento, no que diz
respeito a uma caraterística própria do
período arcaico. (FLORENZANO, 1982, p. 2627).
Ciro Flamarion Cardoso relata ainda
que Atenas no século VIII a.C. remontava um
modelo mais antigo e diferente de organização
política, cujo a monarquia é substituída por
magistrados, conhecidos posteriormente como
arcontes. Afirma-se ainda que haviam noves
arcontes, a saber: o arconte rei que estava
responsável pelas funções religiosas; o arconte
polemarco a cargo das funções militares; o
arconte epônimo que dava seu nome ao ano,
além das funções religiosas e judiciárias; os
seis tesmótetas, responsáveis em tornar
públicas as decisões obrigatórias, além das
funções judiciárias. Desta maneira, o sistema
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político de Atenas funcionava através dos
magistrados eleitos somente entre os
aristocratas, a priori em caráter vitalício, a
posteriori com duração de dez anos, até
tornar-se anual. O historiador acrescenta que
o Conselho chamava-se Areópago e atuava
como tribunal de justiça onde eram
desempenhados os papeis religiosos e
políticos na civilidade ateniense. (CARDOSO,
1985, p. 42).
De acordo com Franco Cambi, a
organização política do Estado na Grécia
arcaica mudou com a afirmação da pólis,
transformando-se em uma Cidade-Estado
com unidades espirituais mito-poéticas e
religiosas, que organizava territórios abertos
para o comercio exterior, emigração e
colonização, administradas por regimes ora
monárquicos, ora oligárquicos, ora tirânicos,
ora democráticos, mas, no entanto, o poder
era regulado por meio de assembleias e de
cargos eletivos. O autor afirma que as
Cidades-Estados viviam em luta em uma
rotina de vida comunitária, organizada em
torno de valores e interesses comuns, apesar
de distribuída em grupos e funções distintas.
(CAMBI, 1999, p. 78).
Segundo Paul Cartledge, no período
arcaico a função ligada aos assuntos jurídicos
e políticos eram destinadas somente aos
aristocratas denominados basileus. Neste
período, os camponeses eram excluídos dos
processos de decisões políticas, exceto
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aqueles que possuíam um poder aquisitivo
relevante tinham tempo e recursos para obter
julgamentos favoráveis dos basileus. O autor
destaca que havia uma única condição que
permitia que os agricultores criticassem a
justiça dos aristocratas, essa condição estava
ligada a invocação dos padrões de equidade
apoiados pelos deuses. (CARTLEDGE, 2009,
p. 134).

Do Aspecto Econômico
No contexto economico no período
arcaico, de acordo com Vasili Vasílievich
Struvea, o século VIII a.C. foi um período de
grandes transformações na história da Grécia,
pois destacou-se em diferentes aspcetos
economicos, a saber: o ramo da mineração,
atividades artesanais, na agricultura e nas
navegações. Desta maneira, as póleis se
transformavam em centros de produções e
atividades comerciais, destacando-se entre os
aristocratas e os latifundiários, a formação do
sistema referente à colonização de exploração
agrícola, no qual os gregos se estabeleciam
em países estrangeiros. (STRUVEA, 1985, p.
104).
De acordo com Pedro Paulo Funari, na
Grécia do período arcaico, a economia
baseava-se na agricultura e na criação de
animais, ou seja, as terras e rebanhos
pertenciam aos nobres, chefes dos clãs que
diziam descender dos heróis lendários. Nesse
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período, esses proprietários tinham autônima
sobre a pólis. Formavam um conselho que
administrava a justiça em nome de um direito
tradicional pautado por regras feitas por eles.
Apenas esses nobres eram suficientemente
ricos
para
obter
cavalos,
servos
e
equipamentos de guerra. O autor afirma que
além dos nobres, a sociedade grega era
composta por escravos, os servos, os
trabalhadores agrícolas livres, os artesãos e
também os pequenos proprietários. (FUNARI,
2001, p. 19).
O historiador Moses Finley afirma que
no período arcaico já existia a navegação e
uma preocupação com o comércio, a
econômica estava diretamente ligada a
importação de cobre, ferro, ouro, prata,
roupas e outros artigos de luxo. Os nobres se
sentiam insultados se o chamassem de
mercadores, pois homens dessa classe
trocavam os bens por meio de cerimônias ou
através de saques. (FINLEY, 1990, p. 94).
De acordo com Maria Beatriz Borba
Florenzano, a pólis no período arcaico
representava o quadro histórico em que a
civilidade grega passava a se desenvolver e
era
definida
como
uma
sociedade
politicamente autônoma. A pólis grega era
considerada uma Cidade-Estado, em razão de
sua independência política, entretanto, não
possuía perfeitamente todas as características
de uma pólis ideal, já que a mesma deveria
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ser autossuficiente no âmbito econômico.
(FLORENZANO, 1982, p. 24).
A Grécia era um lugar de terras pobres
e muitas vezes o pequeno proprietário não
tinha êxito em suas produções o suficiente
para o sustento de sua família. Diante disso,
o
pequeno
proprietário
recorria
aos
aristocratas na intenção de conseguir
empréstimos, os quais, não eram monetários,
mas em espécie. Nesse momento, o indivíduo
era reconhecido como um hectemoro8,
significando que ele deveria entregar ao seu
credor um sexto do que colhia. Quando o
hectemoro não conseguia quitar suas dívidas,
ele era obrigado a entregar-se ao credor de
modo a servi-lo como escravo. A autora expõe
outro problema referente à situação do
camponês no período arcaico, que se refere ao
caso da morte de um indivíduo pobre que
tinha as suas terras já pequenas, repartidas
igualmente entre os filhos. Deste modo, além
do solo ser improdutivo, em comparação ao
solo dos aristocratas, os lotes ficavam cada
vez menores e insuficientes para manter o
sustento de uma família. (FLORENZANO,
1982, p. 27).
Os problemas relacionadas à terra,
representavam um desafio no quadro
econômico das pólis no período arcaico. Havia
poucas terras, o solo não produzia o
8Camponeses

que perderam suas propriedades e não
tinham outros meios de quitar suas dividas.
(DAREMBERG; SAGLIO, 1873, p. 53).
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suficiente para alimentar uma população em
crescimento, além das terras mais férteis
estarem sob posse daqueles que usufruíam o
poder
político.
Maria
Beatriz
Borba
Florenzano afirma que os gregos utilizaram a
colonização como meio para solucionar este
conflito. A partir do século VIII a.C. passou-se
a existir os grupos de colonos, ora
economicamente fornecidos pelo Estado, estes
grupos deixavam suas casas e partiam para a
Itália do Sul e Sicília, fundavam novas póleis
a fim de plantar o que lhes faltavam na
Grécia. (FLORENZANO, 1982, p. 28).
Nessa
mesma
perspectiva,
Paul
Cartledge afirma que no século VIII a.C. o
crescimento populacional do demos resultou
no estabelecimento de colônias gregas em
territórios distantes como o da Sicília, o norte
da África e a região do mar Negro. Os gregos
cercaram o Mediterrâneo e viviam do
comercio e da agricultura do mesmo modo
que
as
civilidades
daquela
região.
(CARTLEDGE, 2009, p. 53).
A partir das colonizações, como
medida de solucionar as crises econômicas
das póleis no período arcaico, surgiram as
apoikia, colônias que se estabeleciam em
outros territórios a procura de moradia e
sustento para suas famílias. As apoikia
possuíam características autárquicas, ou
seja, não dependiam mais do que seus
membros para a sua existência. Quando
faltava
mão-de-obra,
essas
colônias
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estabeleciam laços de servidão com as
populações nativas da região, tratando-se de
um sistema de escravidão naquele período.
De maneira geral, essas colônias embora
fossem autônomas, ainda carregavam com si
os laços religiosos e de alianças com suas
metrópoles. (FLORENZANO, 1982, p. 28-29).
Outras
colônias
gregas
que
participavam deste sistema de colonização era
o emporium, estas estabeleciam laços com
regiões
que
forneciam
mercadorias
indispensáveis para os gregos como, por
exemplo, o metal. Ao contrário das apoikia,
que possuíam fins agrários, o emporion
funcionava como depósito comercial. Através
desse entreposto, os gregos organizavam e
controlavam trocas com outras civilidades.
Maria Beatriz Borba Florenzano pressupõe
que a colonização foi um meio de solucionar
os problemas econômicos dos endividados,
dos atingidos pelas partilhas de terras e
daqueles mais pobres das civilidades gregas
no período arcaico. (FLORENZANO, 1982, p.
29).
Outro
meio
encontrado
pelas
civilidades gregas para sair das crises
econômicas no período arcaico foi a
importação maciça do trigo. Os gregos
passaram a fundar colônias na região do Mar
Negro
e
estabeleciam
uma
rede
de
9
conectividades
nas regiões ricas das
O termo é encontrado e desenvolvido em CANDIDO,
Maria Regina. (Org.). Rede de Conectividade no
9
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planícies da Criméia10. A partir dessas
importações,
as
civilidades
gregas
se
especializaram na produção do vinho e do
azeite de oliva, cujos cultivos eram bem
sucedidos nos solos dos territórios gregos.
Desta maneira, os gregos exportavam esses
produtos em troca de trigo e outras
mercadorias, e para exportar os próprios
produtos, os gregos fabricavam cerâmicas que
com essa finalidade passou a ser um produto
de exportação característico das civilidades
gregas. Portanto, os vasos gregos de diversos
formatos e tamanhos, pintados ou não,
espalharam-se por todo o Mediterrâneo.
(FLORENZANO, 1982, p. 30).
O período arcaico foi marcado pelo
início do desenvolvimento comercial e
industrial das transformações na economia
grega ocasionadas pelas importações e
colonizações. De acordo com Maria Beatriz
Borba Florenzano, a primeira consequência
social dessa revolução econômica foi a
formação da nova classe de comerciantes e
industriais que lutavam pela igualdade de
direitos políticos da aristocracia fundiária, a
segunda consequência foi a invenção da
moeda, a partir do desenvolvimento da
Mediterrâneo Antigo. 1ed.Rio
&Verso/NEA-UERJ, 2017, v. 1.

de

Janeiro:

Letras

10Heródoto

refere-se à península da Crimeia, célebre
pelos penhascos em seu litoral, que contrastam com o
resto da costa norte do Mar Negro, geralmente plana.
(HISTÓRIA, IV, 20).
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produção e das trocas que, no entanto,
favorecia apenas os nobres. (FLORENZANO,
1982, p. 34).
Paul
Cartledge
apresenta
outra
abordagem a respeito das colonizações
gregas, em desacordo com a análise de Maria
Beatriz Borba Florenzano. O historiador
afirma que o termo “colonização” é um
engano, uma vez que, os gregos no período
desde o século VIII a.C. já se movimentavam
pela área do Mediterrâneo e estabeleciam
novos povoados permanentes. Paul Cartledge
afirma ainda que, o termo “colonização” é um
equívoco porque nesse período as novas bases
gregas eram independentes dos postos do
império, muito menos eram fundadas pelas
metrópoles. (CARTLEDGE, 2009, p. 87).
Acrescenta-se ainda de acordo com
Paul Cartledge que a causa da imigração dos
gregos para outros territórios variam-se entre
muitos fatores, a saber: os atrativos metais
etruscos, os lucros nos entrepostos do
Levante e do Egito, a pressão do desastre
econômico e político nas póleis gregas. No
entanto, o autor ressalta que a arqueologia
comprova a possibilidade de trocas culturais
entre os gregos e não gregos. (CARTLEDGE,
2009, p. 88).
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Da Estrutura Educacional e Cultural
Grega no Período Arcaico
De acordo com Paul Cartledge, a
cultura
grega
neste
período
era
fundamentalmente oral, a palavra “ler”
representava
“reconhecer”,
ou
seja,
reconhecer em palavras escritas aquilo o que
os gregos já ouviam dizer. Desta forma, a
maioria dos gregos ouviam mais do que liam a
sua literatura ou outros textos. Afirma-se que
o contato mais próximo dos gregos com os
textos escritos era por meio de leitura em voz
alta, geralmente cantada por aedos. Nesse
caso, o testemunho oral, na civilidade grega,
foi o principal meio pelos quais os
investigadores dos fatos obtiveram relatos
escritos da sua história. (CARTLEDGE, 2009,
p. 34).
A retórica fazia parte da cultura grega,
em concordância com António Fidalgo ela está
ligada à cultura grega não apenas porque sua
etimologia tem origem grega, acima de tudo
constitui
características
essenciais
do
pensamento grego. Afirma-se que os termos
retoriké cujo significado tem referência aos
oradores e rotoreia que refere-se ao discurso
público, conclui que o sentindo genuíno da
retórica estava ligado à maneira que a
civilidade grega distinguia seus discursos
públicos. (FIDALGO, 2008, p.1)
No aspecto cultural da civilidade grega
no período arcaico, observamos que na pólis a
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partir do século VIII a.C. a vida social
assumia uma nova forma, a saber: a palavra
tornava-se um instrumento político e
alimentava a argumentação e manifestações
da vida social ligadas a um interesse comum
do demos que assumia um aspecto
democrático, principalmente no que concerne
à cultura. De acordo com Franco Cambi, o
que tornava uma sociedade grega de vida
espiritual era os seus ritos e suas leis, que
formavam
consciência
e
moldavam
o
comportamento das pessoas através das
normas de ações e proibições. Os deuses
eram considerados cidadãos sagrados, apesar
de cultuados, protegiam a civilidade e eram
exaltados nas grandes festas urbanas por
sacerdotes oficiais do Estado. (CAMBI, 1999,
p. 79).
Franco Cambi ressalta que a religião
estava diretamente ligada à pólis e a
sociedade grega e regulava a vida da demos.
Os jogos agonísticos ou ginásticos femininos e
masculinos, além do teatro, desenvolviam
funções educativas para a pólis, e estavam
ligados às festividades religiosas. A educação
comunitária da polís grega tinha como
instrumento fundamental o teatro, a comédia
e a tragédia, que possuíam características
iguais a da sociedade, enfrentando problemas
de legitimação das normas e avaliação dos
costumes. O autor afirma que o teatro, em
Atenas, era um local no qual a comunidade
educava a si mesma, além de um lugar onde
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se apresentava as representações das
contradições da pólis e a consciências de seus
demos no que concerne às escolhas éticas,
psicológicas e políticas. Além disso, os jogos
agonísticos também educavam, a partir do
desafio de competir com o outro nas corridas,
pela capacidade da inteligência, comunicação
e imaginação. (CAMBI, 1999, p. 80).
A areté11 feminina e masculina
possuíam através dos jogos agonísticos e suas
competições, momentos de tensões que exigia
a excelência estabelecida entre o corpo e seu
domínio uma atividade espiritual. Deste
modo, nos jogos agonísticos manifestavam-se
a excelência e a raça, as conquistas
esportivas representavam a expressão da
vitória pacífica da humanidade que perpassou
desde os tempos heroicos, permanecendo no
patrimônio imaterial representado pelos
aspectos espirituais e educativos da cultura
grega, que permaneceu muito além do período
arcaico. (CAMBI, 1999, p. 80).
É importante mencionar que os jogos
olímpicos também faziam parte do aspecto
cultural das civilidades gregas no período
arcaico. De acordo com Paul Cartledge, a
oratória, o drama e o esporte possuíam os
mesmo valores entre os gregos. Atividades
esportivas como o lançamento de discos,
Significa "virtude“, expressa o conceito grego de
excelência, ligado à noção de cumprimento do propósito
ou da função a que o indivíduo se destina. (VERNANT,
1979, p. 32).
11
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saltos, arremessos de dardo, corridas e lutas,
eram realizadas nos jogos em homenagem a
Zeus, em Olímpia. O autor afirma que a
popularidade desses jogos atléticos emergia
na identidade coletiva dos homens no período
arcaico. (CARTLEDGE, 2009, p. 322).

Considerações Finais
Contudo, após o debate historiográfico
entre os autores citados acima, compreendese que as manifestações da vida social da
civilidade grega no século VIII a.C. do período
arcaico estavam diretamente ligadas ao um
bem comum do demos, no qual assumia
características de uma sociedade democrática
e religiosa. A sociedade grega possuía
aspectos de uma vida espiritual devido aos
seus ritos e suas leis, que formavam
consciência e moldavam o comportamento
das pessoas através das normas de ações e
proibições. Nesse período identificamos o
desaparecimento da monarquia e surgimento
da constituição da pólis aristocrática com a
substituição de magistrados eleitos pela
nobreza de sangue entre seus próprios
membros. Havia as cerimônias, convenções,
rituais e um código de honra que eram
efetuados nos quais os nobres reconheciam e
exerciam, tais como a comensalidade, a troca
de presentes, os ritos fúnebres e os sacrifícios
aos deuses. Na estrutura social da Grécia
Arcaica, os homens desempenhavam as
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funções políticas e econômicas e as mulheres
ocupavam o locus social responsável pela
preparação de rituais mágicos e cerimônias
religiosas.
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AS RELAÇÕES DE PODER E AS
ELEIÇÕES NO FINAL DO
PERÍODO REPUBLICANO EM
ROMA
Daniela Pereira da Silva12
Fabrício Nascimento de Moura13

Introdução
Nos dias atuais, nos processos
eleitorais
a
ideia
de
persuasão,
convencimento e de influência sobre as
pessoas para ganhar voto é mais presente do
que em outras circunstâncias. Este é um
período único para que o candidato apresente
suas propostas, divulgue suas ideias e
convença o maior número de pessoas de para
votarem nele, vencer o concorrente e alcançar
o cargo almejado.
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Diante deste contexto contemporâneo
voltaremos o nosso olhar para as Campanhas
eleitorais ocorridas em Roma, no período
republicano, no século I a. C., onde o cidadão
objetivava alcançar cargos das magistraturas
romana, órgãos que se estabeleceu com a
extinção da realeza, nos quais seus ocupantes
eram mais de um, e eleitos periodicamente,
para que o poder não ficasse restrito a um só
indivíduo. (FUNARI, 2002 p.84)
J.
Andreau
afirma
que
as
magistraturas em Roma eram mais que
somente
uma
carreira
política,
elas
determinavam não só os poderes e as
influências, mas também a dignidade e as
prioridades hierárquicas oficiais, ou seja,
organizavam grande parte da vida social.
(ANDREAU, 1992 p.45).
As campanhas eleitorais tiveram uma
frequência intensa em Roma com o Cursus
Honorum14, centro da vida pública de cada
cidadão. Obrigados a ter apoio eleitoral se
quisesse conseguir alguma colocação de
magistrado e independente do processo usado
para ganhar votos. (BOSCH, 2010, p. 104105).
Dispomos de um documento único
intitulado Breviário de uma campanha
eleitoral: O Commentariolum Petitionis, escrito

Cursus honorum: série de magistraturas que um
romano devia exercer no âmbito das instituições, antes a
atingir o consulado. (GRIMAL apud FRANÇA, S. d.p. 2).
14
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pelo romano Quinto Túlio Cicero15, dedicado
ao seu irmão Marcus Túlio Cicero16 que
objetivava alcançar o cargo de Cônsul, mais
alto das magistraturas romanas. Quinto
Cicero informa ao seu irmão sobre a
importância da campanha, além de descrever
conselhos práticos e orientações de como este
deveria agir durante o processo eleitoral. A
documentação deixa transparecer que tratase de uma representação da realidade política
e eleitoral dos últimos anos da Republica,
Diante
disso,
neste
capítulo
abordaremos as campanhas eleitorais com
base no Commentariolum petitionis, e
interpretaremos as relações de poder entre os
candidatos e Populus Romanum, a partir dos
conceitos teóricos do filosofo Michael
Foucault na obra intitulada “Microfísica do
Poder” (1979). Isto justifica-se, visto que como
afirma Paul Veyne a história é escrita com
fatos, com uma problemática e com conceitos.
Os fatos são apenas a matéria da história e
Irmão mais novo de Marco Túlio Cícero viveu entre os
anos 102 e 43 a. C., tendo sido educado em Roma e
também na Grécia. Conseguiu alguns cargos, entre os
quais o de edil, em 65 a. C., de pretor, em 62 a. C. Quinto
foi também governador da Ásia (procônsul), entre 61 e 58
a. C., e serviu como legado na Sardenha, sob Pompeio,
entre 57 e 56 a. C. (SILVA, 2010: s.l).
16 Marco Tulio Cicero viveu entre os anos 106 a 43 a. C. A
carreira política de Cicero inicia-se em 75 a. C. quando
foi eleito em seu primeiro cargo público e perdurou até 43
a. C. quando foi assassinado, Cicero conseguiu alcançar
o topo do poder romano da época o cargo de cônsul, aos
31 ano de idade foi questor, 37 edil, pretor aos 40 e
cônsul aos 43, este também foi advogado. (GIBSON,
2010:5).
15

47

para informá-los um historiador deve recorrer
à teoria política e social. (VEYNE, 1983, p.78).

As campanhas eleitorais em Roma
De acordo Maria José Bosch, as
campanhas eleitorais romanas prosperaram
na urbs e alastraram–se pela mesma até o fim
do império, as estratégias utilizadas para o
ganho, eram geralmente a persuasão,
conquista de votos fora da legalidade.
Outrossim, os meios de convencimento
coletivos haviam se consolidado nas carreiras
eleitorais. (BOSCH, 2011, p.14)
A
campanha
eleitoral
começava
oficialmente depois da leitura da lista oficial
dos candidatos (petitio) e da respectiva
exposição formal. A campanha consistia
ainda num explícito pedido de voto feito ao
eleitor. Não pedir voto era considerado uma
atitude de arrogância, fora das regras. (SILVA,
2010, p. 19).
Segundo Maria José Bravo Bosch, os
candidatos romanos que almejavam um cargo
das
magistraturas,
eram
obrigados a
convencer o populus romanun dos seus
méritos (BOSCH, 2011, p.15). A oralidade
permitia o indivíduo expor para a maioria do
eleitorado seu projeto, assim facilitava
opiniões favoráveis ao candidato que fosse um
bom orador, como era o caso de Cicero.
(BOSCH, 2011, p.17) Norbert Rouland afirma
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que o exercício da oratória era ainda mais
importante para os novos na política,
sobretudo aqueles que não haviam nascido,
não pertenciam a classe dos magistrados.
(ROULAND, 1997, p.205)
De acordo com Maria Luiza Corassin,
inicialmente o voto era oral. O voto escrito
surgiu nos fins do século II a. C. cujo objetivo
era garantir a não interferência dos
poderosos. (CORASSIN, 2006, p.280). Norbert
Rouland afirma que a introdução do voto
escrito constitui uma garantia de liberdade, o
que não deve ser confundido com voto
secreto, uma vez que numa sociedade onde o
prestigio pessoal era tão importante e os
recursos judiciais eram inexistentes contra os
poderosos, dificilmente um eleitor iria opor-se
a ordem dominante. (ROULAND, 1997, p.215)
Para Maria José Bravo Bosch, em
teoria não deveria haver propagandas
eleitorais, uma vez que o costume não
permita comícios para votos. Porém, na
política
os
candidatos
estavam
constantemente divulgando o que lhes diziam
respeito, além de obter vantagem através do
elogio aos seus antepassados. (BOSCH, 2011,
p.20)
De acordo com Maria José Bravo
Bosch, uma fonte essencial para reconhecer
as estratégias de campanhas eleitorais do
candidato em Roma é o Commentariolum
petitionis escrito por Quinto Cicero destinado
a seu irmão Marco por volta de 60 a. C., no
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qual este ensina como praticar as estratégias
eleitorais para alcançar o cargo de Consul.
(BOSCH, 2011, p.24)
O consulado estava no topo das
magistraturas. A ele era reservado o direito de
decidir os assuntos civis, políticos, militares
e, sobretudo religiosos. Os cônsules, como
herdeiros dos reis eram chefes do poder
religioso, presidiam reuniões no senado e nas
assembleias da plebe, acolhiam as decisões
tomadas e executavam–nas, emitindo leis
para serem aplicadas. (MONTANELLI, 1969,
p. 82).
Ana Maria Suárez Piñeiro assegura
que as campanhas eleitorais eram entendidas
como um pedido pessoal do voto. Quinto
Cicero aconselha seu irmão por meio de um
planejamento programático, de modo que
agradasse ao eleitorado sem a necessidade de
comprometer-se. Era necessário ser prático e
recorrer a simulação e a bajulação como
meios persuasivos. (PIÑEIRO, S. d., p.428)
Norbert Rouland acrescenta que
Quinto Cícero esclareceu o motivo da sua
iniciativa: “Desejo efetivamente que estas
páginas representem um pequeno manual de
campanha, sob todos os pontos de vista
completo.” (ROULAND, 1997, p. 457). Quinto
Cícero indica, no decorrer deste manual,
como seu irmão deveria conduzir a sua
campanha.
E por se tratar de uma
campanha eleitoral, o que prevalecia era a
força dos argumentos e, portanto, recomenda
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a importância de mostrar como são
numerosos os amigos que o rodeiam e a
classe ao qual pertencem. Contudo, fazia – se
necessário ampliar os círculos de amizade.
(ROULAND,1997, p. 459)
Vale lembrar que Cicero e seu irmão
não pertenciam a nobreza, o que fazia deles
homo novus, ou seja, não possuíam
antepassados cônsules. Portanto, seu objetivo
era obter sucesso nas campanhas eleitorais
através das estratégias, lembrando do pedido
pessoal aos concidadãos (BOSCH, 2011,
p.25). Diante disso, Quinto Cicero evidenciava
a forma de pensamento daqueles que não tem
tradição familiar no senado ou nas
magistraturas.
“Quando desceres ao Fórum, deves
refletir nesses pensamentos Sou um homo
novus, aspiro ao consulado, esta cidade é
Roma”. (CICERO [2]) Segundo Norbert
Rouland, Cicero não pertencia a aristocracia,
ele era “um homem novo” (homo novus), não
tinha laços de clientelas preestabelecidos,
nem relações com os patrícios. Ascendeu na
escala social, com sua própria força.
(ROULAND, 1997, p.457)
Maria Jose Bravo Bosch expõe que o
fórum em Roma era o centro da vida política,
jurídica e social da urbs. Diante disso, Quinto
Cicero aconselha seu irmão para diariamente
ir ao fórum e de prioridade no mesmo horário,
assim os eleitores que o procurassem sabiam
onde encontrá-lo. (BOSCH, 2011, p.25). De
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acordo com Norbert Rouland, na decida ao
fórum é o momento de ter pessoas ilustres ao
lado do candidato, senadores, cavaleiros, e o
próprio Marcus. Além destes, os clientes que
foram defendidos por eles, por deverem
favores são os que deverão seguir o candidato.
Para os demais, Cicero os considera sem
importância uma vez que o seu voto é
insignificante, não possuindo peso algum.
(ROULAND, 1997, p. 461-462)
Ana Maria Suárez Piñero aponta que
um aspecto importante para o candidato era a
ostentação. O pleiteante do cargo devia
mostrar sua força e potencial rodeando – se
de muitos seguidores. Indivíduos para
saudarem-no pela manhã, para acompanhalo na ida ao Fórum e para o acompanhamento
permanente. Os candidatos deviam mostrarse amáveis e generosos para garantir a
popularidade entre os eleitores durante a
campanha. (PIÑEIRO, S. d., p.429)
Quinto Cicero adverte ao seu irmão
Marco
a
importância
de
mostrar
a
ostensividade.
Na
verdade,
eram
os
publicanos17, os cavaleiros, os notáveis
municipais e os jovens que vinha estudar
oratória sob seu comando (ROULAND, 1997,
p.459) Neste trecho podemos observar as

Os publicanos e os “notáveis municipais” eram
indivíduos abastardo. E para a conquista das tribos, era
necessário um deslocamento, porem a maioria dos
encontros ocorria em Roma, onde todas as tribos tinham
seu lugar de reuniões. (ROULAND, 1997, p.458)
17
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relações de poder segundo os conceitos de
Michel Foucault.
Para
Michel
Foucault,
devemos
estudar o poder em sua face externa, onde ele
se relaciona direta e imediatamente com
aquilo que podemos chamar de seu objeto,
seu alvo ou seu campo de aplicação, ou seja,
onde ele se implanta e produz efeitos reais.
Portanto, não devemos questionar porque
alguns querem dominar, o que procuram e
qual sua estratégia global, mas como
funcionam as coisas ao nível dos processos
contínuos e ininterruptos que sujeitam os
corpos, dirigem os gestos e regem os
comportamentos da sociedade. Em outras
palavras, em lugar de perguntar como um
indivíduo aparece no topo, devemos tentar
saber como foram constituídos, pouco a
pouco,
progressivamente,
realmente,
materialmente os súditos, a partir da
multiplicidade dos corpos, das forças, das
energias, das matérias, dos desejos e dos
pensamentos. (FOUCAULT, 1979, p. 182).
Quinto Túlio Cicero lembra a seu
irmão a observação quantitativa e qualitativa
das amizades:
Procura que seja visível o elevado número
dos teus amigos e as categorias a que
pertencem, Na verdade, tu tens o que
poucos homens novos tiveram: todos os
publicanos, quase toda a ordem equestre,
muitos municípios devotados a ti, muitos
homens, de todas as ordens, defendidos
por ti, alguns colégios, além de numerosos
jovens ligados a ti graças ao seu amor pela
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eloquência, e a presença e a afluência
diária dos teus amigos [CICERO 3]

Cicero pretendia dar seguimentos aos
acordos e apoia-se na ordem equestre18, nos
publicanos e ainda, nos homens ilustres de
Roma. Cicero também recorre a manipulação
do sistema eleitoral das tribos e das
centúrias, procurando o apoio em todas as
classes. (ROULAND, 1997, p.458)
Segundo Norbert Rouland, os “amigos
políticos” são aqueles que se podem contar,
por serem conhecidos, por serem parentes ou
até mesmo por já se lhes prestou favores.
Assim o candidato pode pedir aos “amigos”
que
coloquem
a
sua
disposição
os
mensageiros para difundir as suas qualidades
morais do candidato, e não suas ideias
políticas. (ROULAND, 1997, p. 183) Para ele a
não exposição das ideias políticas era
justificada, uma vez que isso dividiria o
eleitorado que não concordasse com tais
opiniões, manifestar somente suas aptidões
pessoais poderia conquistar um maior
número
de
eleitores
que
possuíssem
interesses diversos e a melhor maneira de

Consistia em um grupo heterogêneo devido à
diversidade de origem geográfica e socioeconômica,
porém
adotavam o estilo de
vida senatorial,
principalmente aqueles estavam a serviço da cidadeestado, a ordem eqüestre não era uma nobreza
hereditária como a ordem senatorial, o indivíduo era
aceito na ordem devido à sua ascensão social via
enriquecimento. (COSTA, 2011 p.2431).
18
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convencer era não se pronunciando contra
ninguém (ROULAND, 1997, p.183-184).
Cicero aconselha quanto a relação
entre a aristocracia e o populus romanum:
É preciso convencê-los de que nós, no que
diz respeito à república, partilhámos
sempre os sentimentos dos aristocratas,
que nunca fomos favoráveis aos populares;
(...) termos aquele, que é muitíssimo
poderoso, ou como amigo ou ao menos
como não adversário. (CICERO [5])

Norbert Rouland afirma que Quinto
Cicero aconselhava ao irmão para aumentar
as solicitações junto a aristocracia romana
visto que diante dos cargos de magistratura
inferior, as tribos são suficientes, mas quando
o cargo almejado é o consulado ou a pretura,
ai a decisão é das centúrias e os candidatos
deverão conquistar votos principalmente dos
ricos. (ROULAND, 2011, p. 458)
Cicero prossegue avisando para a
consagração de novas alianças e conservação
de outras já estabelecidas: “Consagra todos os
teus esforços para conquistar jovens nobres
ou para conservar os partidários que já tens.
(...) Se conseguires que aqueles que não te
são hostis se interessem pela tua causa, eles
ser-te-ão muitíssimos úteis” (CICERO [6]).
Maria José Bravo Bosch alega que os jovens
que acreditavam no candidato, que tornavam
seus
propagandistas
eram
de
suma
importância para o alcance da vitória. Estes
também ganhavam durante as campanhas,
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conhecendo melhor o ciclo da vida pública
romana. (BOSCH, 2011, p.31)
Muitos jovens nobres iniciavam suas
primeiras atividades, tentando provocar a
queda de algum político notável. Tornando–se
conhecidos do público e dos administradores.
Estes
iniciavam
sua
carreira
pública
promovendo acusações, por volta dos vinte
anos de idade. (ROULAND, 1997, p.205)
Cicero recomenda Marco no que diz
respeito aos modos de agir durante a
campanha eleitoral:
E a
campanha eleitoral para
as
magistraturas comporta actividades de
dois tipos: uma delas deve consistir
assegurar os apoios dos amigos, a outra
em adquirir o favor do povo. É necessário
que o apoio dos amigos seja granjeado
através dos serviços prestados, da
fidelidade aos deveres da amizade (CICERO
[16])

Para Norbert Rouland, o candidato
devia trabalhar em três planos: no de
benefícios prestados, na esperança e na
simpatia desinteressada. O primeiro é para os
que já de algum modo foram defendidos pelo
candidato, o segundo é aquele que o
candidato deve convencer de sua utilidade
como um magistrado e o terceiro aqueles do
qual devem ser reforçados das persuasões do
pretendente a magistratura. (ROULAND,
1997, p.462)
Podemos observar a presença de uma
rede de poder no processo eleitoral romano,
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quando Quinto Túlio Cicero descreve as
relações estabelecidas com as pessoas
influentes de Roma:
devem ser criados amigos de diferentes
tipos: para as aparências, homens ilustres
pelo seu cargo e nome, os quais, ainda que
não dêem provas de solicitude para apoiar
o candidato, conferem-lhe, todavia, alguma
consideração; para obter a protecção da
lei, os magistrados, dentre eles, sobretudo
os cônsules, a seguir os tribunos da plebe;
para conseguir os votos das centúrias,
homens que gozam de influência eminente.
Aqueles que têm ou esperam vir a ter,
graças a ti, os votos de uma tribo ou de
uma centúria ou alguma vantagem, esses,
de modo particular, conquista-os e
garante-os com grande empenho. Procura
tu, por todos os meios que puderes, que
estes homens sejam teus partidários de
coração e com a maior sinceridade.
(CICERO [18]).

Norbert Rouland afirma que as
maiores dificuldades encontradas pelos
políticos era conquistar os votos das outras
centúrias19. Daí a necessidade das alianças. E
sobretudo o candidato devia desde o
amanhecer e no decorrer do dia mobilizar
indivíduos ao seu redor para que a multidão
demostrasse
a
importância
daquele
candidato. (ROULAND, 1997, p. 459) Na
prática, quase tudo acontecia na troca de
favores mútuos. A classe administradora,
seus membros faziam e desfaziam alianças
internas visando as magistraturas que todos
Suas principais atribuições eram sobretudo nos
períodos eleitorais, eleger os magistrados. (CARDOSO,
1985, p.71)
19
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os anos ganhavam novos candidatos e novos
ocupantes do cargo. Os postos de destaques
são os mantidos pelas famílias patrícias.
(ROULAND, 1997, p.180)
Diretamente ligadas com as
alianças estão os meios de comunicação. No
período republicano não haviam tais serviços,
e o político só podia contar consigo mesmo e
com mensageiros pessoais e seus escravos
libertos.
Diante
disso,
percebe-se
a
necessidade de ter relacionamentos em outras
cidades–estados. (ROULAND, 1997, p.182)
Diante descrição acima podemos observar nos
conceitos de Michael Foucault elementos das
relações de poder.
Para Michel Foucault não devemos
tomar o poder como um fenômeno de
dominação maciço e homogêneo de um
indivíduo sobre os outros, de um grupo sobre
o outro, de um segmento social sobre os
outros, mas saber que o poder é algo que se
possa dividir entre aqueles que o possuem e o
detêm exclusivamente e aqueles que não o
possuem lhe são submetidos. (FOUCAULT,
1979, p. 183)
O poder deve ser analisado como algo
que circula, ou melhor, como algo que só
funciona em cadeia. O poder nunca está
localizado num lugar, nunca está nas mãos
de alguns, nunca é apropriado como uma
riqueza ou um bem. O poder funciona e se
exerce em rede. Nas suas malhas os
indivíduos não só circulam, mas estão sempre
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em posição de exercer este poder e de sofrer
sua ação. (FOUCAULT, 1979, p.183).
Cicero sugere a Marcus as formas de
conquistar a simpatia dos eleitores: “O
terceiro tipo de zelo é a simpatia espontânea,
que
convirá
consolidar,
mostrando-te
reconhecido, adaptando seus discursos as
razões que parecerão determinar a simpatia
de cada um”. (CICERO, [23]) Segundo Maria
Jose Bravo Bosch, um meio de convencimento
do eleitorado era a da política dos gestos, que
consistia em ser zeloso com os indivíduos,
como apertos de mão que aproximam, e criam
laços de afinidades em uma sociedade carente
desses tratos. (BOSCH, 2011, p. 25) Para Ana
Maria Suárez Piñeiro as campanhas eleitorais
eram antes de tudo um pedido pessoal de
apoio por parte do candidato. Daí o valor dado
ao aperto de mão. Tudo era valido para que se
criasse uma imagem favorável do candidato
para o eleitor. (PIÑEIRO, S. d., p.428). E
novamente é notório, as relações de poder no
processo eleitoral romano.
Michel Foucault nos explica que o
poder não se aplica aos indivíduos, passa por
eles. Não se trata de conceber como uma
espécie de núcleo elementar, matéria múltipla
e inerte que o poder golpearia e sobre o qual
se aplicaria, submetendo os indivíduos.
Efetivamente, aquilo que faz com que um
corpo, gesto, discursos e desejos sejam
identificados
e
constituídos
enquanto
indivíduos um dos primeiros efeitos de poder.
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Ou seja, o indivíduo não é o outro do poder: é
um de seus primeiros efeitos. O indivíduo é
um efeito do poder e simultaneamente, ou
pelo próprio fato de ser um efeito, é seu
centro de transmissão. O poder passa através
do indivíduo que ele constituiu. (FOUCAULT,
1979, p.183-184)
No Commentariolum Petitiones Cicero
recomenda quanto a troca de favores entre
membros da elite romana:
Há, com efeito, alguns homens influentes
nos seus bairros e nos seus municípios, há
homens activos e ricos que, embora
anteriormente não se tenha dedicado a
este genero de favores, todavia podem
facilmente trabalhar de improvisio pela
causa de um candidato para quem estão
em dívida ou a quem querem agradar. È
preciso dedicares-te a homens deste
gênero, de tal modo que eles próprios
compreendam que tu vês o que podes
esperar de cada um, que és sensível ao que
recebes, que te lembras do que recebeste.
Há outros, porém, que ou não têm
nenhuma influência ou até são odiosos aos
cidadãos da sua tribo, e não tem energias
ou
recursos
necessários
para
se
empenharem
de
improviso
numa
campanha. Procura reconhecer estes, para
que colocada uma grande esperança em
alguns deles, não venhas a obter um apoio
medíocre. (CICERO, [24])

Para Michael Foucault é preciso
estudar o poder, fora do campo delimitado
pela soberania jurídica e pela instituição
estatal. É preciso estuda-lo a partir de
técnicas e táticas de dominação. (FOUCAULT,
1979, p.186).
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Quinto Cicero aconselha a construção
de amizades em virtude do processo eleitoral:
Tu podes, de modo honroso, o que não
poderias na vida do dia-a-dia, admitir na
tua amizade os que tu quiseres, pessoas
que se noutra altura, fizesses por fazê-las
tuas
amigas,
pareceria
agir
insensatamente; numa campanha eleitoral,
porém se não fizesse isso não apenas com
muitos, mas também com diligencia, não
parecerias um candidato(CICERO,[25]).

Maria Luiza Corassin diz que Cicero
adverte
ao
irmão
Marco
para
um
comportamento baseado em agradar o
populus
romanum.
Mesmo
de
origem
aristocrata o candidato para alcançar seus
objetivos devia demonstrar que conhecia e
partilhava do mesmo gosto do povo e ainda
devia adotar postura e linguagem adequada.
Além disso, devia-se mostrar solícito pelo seu
sofrimento e defender políticas adequadas a
eles. (CORASSIN, 2006, p. 287)
Quinto Tulio Cicero aconselha ao seu
irmão quanto a aliança com as Centúrias:
“Procura assegurar para ti todas as centúrias,
por meio de muitas e várias amizades”.
(CICERO [29]) Das assembleias, a mais
relevante era a das centúrias. Ela era
responsável pelas eleições dos cônsules, por
votar nas propostas do consulado, e
participava das decisões referente a guerra e
ou tratados de paz (SILVA, 2010, p.16)
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Para Indro Montanelli os comícios
curiais eram os mais antigos de Roma,
remontavam aos descendentes de Romulo,
somente os patrícios eram integrantes, aos
poucos foram cedendo os poderes as
centúrias. As centúrias eram todos os
cidadãos que haviam prestado serviço militar.
Os demais eram excluídos e passaram a
reunir-se nos comícios por tribos, os plebeus
não participavam das demais assembleias.
(MONTANELLI, 1969, p.83)
De acordo com Maria Luiza Corassin,
Roma ampliou o quadro dos cidadãos, mas
deu o controle das centúrias para os cidadãos
de primeira classe de modo que evitasse o
peso do populus. Assim o voto não era
contado por indivíduo e sim por centúria ou
tribo. Os cidadãos com maior número de
centúrias votavam e quando alcançavam o
maior número de votos, a votação era
interrompida. (CORASSIN, 2006, p.279)
Para Norbert Rouland, a organização
censitária dos comícios centuriais permitia
aos ricos domina-los sem o menor problema.
Sobretudo nas tribos rurais, um homem de
negócios residente em Roma que possui uma
pequena propriedade no campo era escrito
nas centúrias de primeira classe da tribo
adequada. E embora os clientes fossem
numerosos de nada servia nos comícios
centuriais, onde o voto dos ricos era
supervalorizado. (ROULAND, 1997, p.209) O
voto em grupo não foi introduzido por motivos
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políticos, mas com o tempo foi referenciado
pelos patrícios como forma de organizar o
voto e controlá-lo. (PIÑEIRO, S.d., p.425).
Segundo Maria Luiza Corassin, a
massa
populacional
de
forma
direta
participava muito pouco, eram excluídos dos
cargos de magistraturas. (CORASSIN, 2006,
p. 278) Ana Maria Suárez Piñeiro diz que o
voto podia ser manipulado até mesmo nos
comícios das centúrias. Um determinado
assunto podia ser esquecido sem que todas as
centúrias tivessem votado. Nas eleições, os
cavaleiros eram de primeira classe e
considerados suficientes em um resultado
final. (PIÑEIRO, S.d., p.426)
Quinto Cicero adverte quanto a
distribuição
geográfica
das
campanhas
eleitorais: “Em seguida ocupa-te da cidade
inteira, de todos os colégios, cantões e
bairros. Se conseguires captar os seus líderes
para a tua amizade, através deles ganharás
facilmente a restante massa eleitoral”
(CICERO [30]) De acordo com Norbert
Rouland, Quinto Cicero insiste com seu irmão
na importância da zona rural, e dos seus
homens ilustres, uma vez que trata-se de
uma área de ação privilegiada. (ROULAND,
1997, p.464) Os relacionamentos entre o
campo e as cidades estados era algo cuidado
por meio de uma série de relações comerciais
e pessoais visando as eleições. (ROULAND,
1997, p.175)
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Quinto Cicero lembra ao irmão quais
as medidas para conquista de aliados, para
conduzir a campanha:
Descobre em cada região homens,
conhece-os pessoalmente, vai ter com eles,
assegura-os para tua causa, providencia
porque façam campanha por ti junto dos
teus vizinhos e que sejam como que
candidato por tua conta. Eles querer-te-ão
como amigo, se virem que a sua amizade é
desejada por ti. (CICERO [31])

Maria Jose Bravo Bosch afirma que
um maior domínio, era a estratégia verbal.
Cicero adverte ao irmão que os futuros
eleitores deviam ser cumprimentados pelo
nome, demonstrando interesse pelos mesmos,
e afim de ganhar a vontade popular. Muito
embora nos finais da República dificilmente o
candidato pudesse saber o nome de todos os
indivíduos e das grandes famílias devido à
forte imigração de outras partes da Itália
(BOSCH, 2011, p. 28). Kauana Candido
Romeiro garante que as pessoas que viviam
ao redor do candidato, deviam ser as tribos,
os vizinhos, os clientes e até escravos libertos.
Os discursos apresentados e uma boa
oratória conquistava e convencia a população
na disputa eleitoral. (ROMEIRO, 2013, p. 63)
Quinto Cicero diz ao seu irmão como
deveria se comportar com aqueles que não
votavam nele: “Agora presta bem atenção a
isto, se ouvires dizer ou sentires que aquele
que te tinha prometido o voto faz jogo duplo,
como se diz, finge que não ouviste nada nem
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sabes disso”. (CICERO [35]). De acordo com
Norbert Rouland, Quinto Cicero aconselha ao
irmão que diante destas situações, este devia
fazer pouco caso, e principalmente disfarçar
mesmo sabendo que aquele individuo era um
traidor. (ROULAND, 1997, p.461)
Os elogios dirigidos as pessoas
durante as campanhas foram evidenciados
por Cicero: “È-te particularmente necessária a
adulação
que,
embora
desprezível
e
vergonhosa na vida do dia-a-dia, se torna, no
entanto, imprescindível numa campanha
eleitoral”. (CICERO, [42]). Para Kauana
Candido Romeiro, utilizar a bajulação como
meio de convencimento, conhecendo os
indivíduos pelo nome, utilizando linguagem
apropriada para falar com os homens das
cidades pequenas ou meios rurais fora uma
das formas de atrair o eleitorado. Para serem
merecedores e fazerem com que as pessoas
aderissem à sua campanha, a opinião dos
políticos mais próximos era um fator
relevante. (ROMEIRO, 2013, 62)
Michael Foucault sugere que devemos
procurar estabelecer uma continuidade,
ascendente. Continuidade ascendente no
sentido em que aquele que quer poder
governar o estado deve primeiro saber se
governar, governar sua família, seus bens,
seu patrimônio. (FOUCAULT, 1979, p.281).
Norbert Rouland afirma que os cargos
importam mais que as convicções, que os
conflitos no período republicano eram
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unicamente em torno da luta pelo poder. A
procura em ser cônsules ou pelos demais
cargos de magistrados não era pelo
acompanhamento de lictores nem pelos
títulos
e
sim
pela
oportunidade
de
enriquecimento e pelo poderio que estes
exerciam neste período. (ROULAND, 1997,
p.184-185)
Ana Maria Suárez Piñeiro assegura
que não existiam obrigações de votar. Diante
disso, o candidato devia garantir a presença
de muitos votantes. Não era fácil as
possibilidades de acesso, visto que o único
lugar de votação era Roma. E nas eleições de
magistrados, os homens rurais não tinham as
mesmas oportunidades de apresentar-se na
Urbe a votação. (PIÑEIRO, S.d., p.427) Além
disso um dos maiores problemas não era nem
o contingente de indivíduos para votar, no
século I a. C. com o surgimento do tribuno da
plebe, os candidatos também precisavam do
apoio dos tribunos. Uma vez que, para o êxito
eleitoral o apoio de uma família e sua clientela
não eram suficientes, diante da ampliação e
diversificação do corpo eleitoral (PIÑEIRO,
S.d., p.427-428)
Diante
disso
os
candidatos
empreenderam
verdadeiras
“campanhas
publicitárias” promovendo atos públicos para
melhorar suas bases de apoio. Celebravam
banquetes por motivos de jogos, triunfos ou
funerais. Eram convertidos em atos de
propagandas e acabavam por coincidir com os
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períodos eleitorais. Os participantes dos jogos
eram votantes em potenciais, daí a
necessidades em agrada-los. (PIÑEIRO, S.d.,
p.429)
Portanto, o candidato que almejava
um cargo de magistrado devia dispor de um
apoio financeiro acentuado para manter os
diversos custos oriundos da campanha.
Somente o prestígio não era suficiente para
ascender a uma magistratura (PIÑEIRO, S.d.,
p.429)

Considerações Finais
Assim, concluímos que a possibilidade
de enriquecimento, a busca pelo poder e
influência, fizeram das campanhas eleitorais
romanas verdadeiros espetáculos públicos.
Roma ganhou notoriedade, e a permissão da
candidatura dos homo novus, aumentaram
ainda mais o interesse pela ascensão na
carreira de magistrado, até alcançar o objetivo
almejado.
Por não pertencer a uma linhagem
patrística e diante da dificuldade de ascender
as magistraturas, por ser um homo novus,
Quinto Túlio Cicero da advertiu seu irmão
Marco por meio da elaboração elaborou um
pequeno Manual o Commentariolum Petitionis,
como devia ser o comportamento durante as
campanhas eleitorais, atentando-se que a
amizade era o ponto principal para se
alcançar o consulado.
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Quinto Tulio Cicero, com este Manual,
resume, portanto os meios empregados para
conquistar o eleitorado. E, sobretudo,
Commentariolum
Petitionis,
revela
os
procedimentos de manipulação do eleitorado
e as formas de alcançar a vitória de alguma
forma. (SILVA, 2010, p. 7). Cabe enfatizar os
conselhos citados por Quinto para que o
irmão lute, com vantagem para a sua
candidatura, com os eleitores que não o
apoiam. Existem três situações a considerar:
os eleitores descontentes com as ações do
candidato, aqueles indivíduos que não
simpatizam com ele sem motivo aparente e os
eleitores de oposição. (SILVA, 2010, p. 24).
Diante desses conselhos práticos, foi
possível observar a partir dos conceitos de
Michael Foucault, as relações de poder entre
os indivíduos comuns e os candidatos
durante as campanhas eleitorais. Visto que,
embora os candidatos possuíssem o direito de
tomar decisões ao chegar no topo das
magistraturas, estes careciam dos demais
para alcançar o consulado.
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A IGREJA NA ALTA IDADE
MÉDIA: POLÍTICA E RELIGIÃO
Fabricio Nascimento de Moura20

Introdução

Neste capítulo nos propusemos a
demonstrar, por meio da historiografia
especializada, os principais aspectos da
História da Igreja na Alta Idade Média sob
dois pontos principais, a saber: o religioso e o
político. É interessante salientar que estes
dois assuntos estão diretamente interligados e
não podem ser abordados de forma
dissociada.
A
História
do
desenvolvimento
religioso da Igreja é também a sua História
Política. Os dogmas e as visões de mundo se
associaram às estruturas políticas vigentes na
época e, em certo sentido, deram a estas
estruturas a legitimidade necessária num
mundo carente de autoridade superior após a
desarticulação do Império Romano do
Ocidente.

Professor Assistente de História Antiga e Medieval da
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão
(UEMASUL). Coordenador do Núcleo de Estudos
Multidisciplinares de História Antiga e Medieval
(NEMHAM/UEMASUL/CNPq).
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Desta
forma,
objetivamos
aqui
compreender a dinâmica dos acontecimentos
que tiveram lugar no Ocidente entre os
séculos V e X da nossa era e que contaram a
participação direta ou indireta da Igreja, com
destaque para a aliança com os Francos e os
primeiros embates acerca das heresias que
ameaçaram a unidade da cristandade e o
monopólio da instituição sobre a pregação da
nova fé.

Novos tempos, velhas práticas: a Igreja
e o fim do Império Romano do
Ocidente.
A Igreja foi a única instituição da
Antiguidade sobrevivente ao fim do Império
Romano do Ocidente e sua forma de
organização adotou o principal modelo de
estrutura administrativa disponível até então:
o próprio Império Romano. Este modelo
pressupunha certa centralização de poderes
nas mãos das autoridades eclesiásticas e uma
distribuição de funções ao longo da
hierarquia composta por Diáconos, Padres e
Bispos. (CALAINHO, 2014, p. 37).
A administração eclesiástica estava
concentrada nas áreas urbanas do Império e
a maior unidade administrativa era a
província,
que
abrigava
as
dioceses,
administradas pelos bispos. Cabia aos
patriarcas a administração das províncias,
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localizadas nas cidades mais importantes da
extensa região controlada pelos romanos.
(CALAINHO, 2014, p. 37).
Acontecimentos
anteriores
à
desarticulação do Império nos ajudam a
compreender o alcance da autoridade política
e religiosa da Igreja na Alta Idade Média. Um
destes eventos importantes foi a publicação
do Edito de Milão, que em 313, concedeu a
liberdade
de
culto
ao
Cristianismo,
representando um reordenamento na política
imperial em relação à Igreja: houve isenções
fiscais, doação de terras e restauração de
templos. (CALAINHO, 2014, p. 38).
Para o historiador Paul Johnson, o Edito
de Milão, documento pelo qual o Império
Romano reverteu sua política de hostilidade
ao Cristianismo e lhe concedeu pleno
reconhecimento legal, foi um dos eventos
decisivos na história do mundo ocidental. No
entanto, a história por trás desse ato é,
segundo ao autor, complicada e, de certa
forma, misteriosa, sobretudo no que se refere
à
polêmica
conversão
do
imperador
21
Constantino . Os motivos de Constantino
não eram claros. Ele era um homem
supersticioso e, provavelmente, compartilhava

Para Paul Johnson, os apologistas cristãos tomaram o
Edito de Milão como a consequência da própria
conversão de Constantino, provocada pela “intervenção
milagrosa de Deus” antes da batalha na qual Constantino
derrotou Maxêncio. Essa era, ainda segundo o autor,
uma história que o próprio Constantino gostava de
contar. (JHONSON, 2003, n. p.)
21
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da visão, popular entre os soldados romanos,
de que todos os cultos religiosos deveriam ser
respeitados, para apaziguar seus respectivos
deuses. Constantino passou por uma
experiência “milagrosa” em algum momento
de sua carreira militar, na qual suas tropas
cristãs desempenharam um papel importante.
A superstição guiou sua decisão de construir
uma nova capital, a escolha de sua
localização e muitos outros de seus principais
atos de governo. Vale lembrar que sua
“conversão” não se deu senão pouco tempo
antes de sua morte. (JOHNSON, 2003, n. p).
Seja como for, o Edito de Milão foi um ato
político inserido num contexto no qual as
altas autoridades do clero cristão já haviam
adquirido grande influência junto aos grandes
proprietários de escravos e de terras. A
reconciliação do Império com a Igreja a
colocou a serviço do poder imperial central de
tal forma que a elite aristocrática romana
passou a utilizar a doutrina da resignação
durante a vida terrena para manter as
massas de trabalhadores livres e escravos sob
estrito
controle
social.
(ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 30).
Esta associação entre as autoridades
eclesiásticas e as elites políticas foi um traço
constante dos modos de agir da Igreja na Alta
Idade Média e a aliança com os Francos, que
veremos a seguir, se insere nesta longa
tradição.
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Décadas mais tarde, o imperador Teodósio
decidiu tornar o Cristianismo a religião oficial
do Império, proibindo a realização de cultos
da antiga religião romana. Segundo Daniela
B. Calainho foi o grande numero de adeptos
que levou o Império a aliar-se à Igreja. A
autora acrescenta ainda que, num contexto
de
crise
social
aguda
geradora
de
instabilidade e insegurança, a mensagem de
uma vida melhor e de libertação da vida
terrena,
propagadas
pelo
Cristianismo,
oferecia conforto para os indivíduos atingidos
pela degradação econômica e social do
período. (CALAINHO, 2014, p. 38).
Perry Anderson acrescenta que a Igreja foi
responsável
por
uma
“transformação
formidável e silenciosa nos últimos séculos do
Império”: com o avanço da cristianização, os
clérigos latinizaram o idioma das populações
rurais, o que, segundo o autor, representou
uma continuidade social entre a Antiguidade
e a Idade Média. (ANDERSON, 2016, p. 1151152).
No final do século IV, a Igreja não se
tornara apenas a religião predominante no
Império Romano, tendendo a ser considerada
a oficial, mas a única. Também havia
adquirido muitas das características externas
apropriadas a seu novo status: posição e
privilégio oficiais, integração com a hierarquia
social e econômica e um elaborado cerimonial
destinado a atrair as massas e a enfatizar a
separação da “casta” sacerdotal. A Igreja foi
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bem sucedida em sua ambição universalista.
Tinha, por assim dizer, correspondido ao
gesto de Constantino, e encontrou o Império
no meio do caminho. O império havia se
tornado cristão. E a Igreja se tornou imperial.
(JHONSON, 2003, n. p).
Com o fim do Império Romano, a Igreja
dirigiu esforços para estabelecer alianças com
as novas forças políticas e militares do
Ocidente: os Francos. É bem verdade que o
mundo ocidental se transformou de forma
irreversível a partir do século V, mas a práxis
política da Igreja não se alterou. No mundo
novo que se iniciava a construção de alianças
com as novas autoridades políticas significou
a continuidade de uma forma de agir que
levou a Igreja a se tornar, em alguns séculos,
a instituição mais poderosa do Ocidente.

A Igreja
religião

e

os

Francos:

política

e

Do ponto de vista religioso e dogmático
uma das preocupações iniciais da Igreja nos
primeiros séculos da Idade Média foi o
Arianismo. De acordo com Daniela Calainho,
essa questão desafiava a ortodoxia católica 22 e
A palavra “ortodoxia” se refere à ideia de um “caminho
reto” associado a um pensamento fundador original. No
caso do Cristianismo, está ligada a um pensamento que
derivaria do Cristo e de seus apóstolos e dos textos
bíblicos cujas interpretações são consideradas corretas
pela Igreja. (BARROS, 2012, n. p.).
22
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a tarefa de conversão foi longa e árdua
(CALAINHO, 2014, p. 38).
Para Carlo Bússola, o Arianismo teria
se iniciado oficialmente com Ario23, mas era
uma antiga doutrina que fazia de Jesus,
segunda pessoa da Trindade, uma criatura
inferior ao Deus criador, considerado o único
Deus. Neste contexto, a grande maioria dos
cristãos era ariana. Estes se converteram ao
catolicismo por meio da força militar dos reis
a serviço do bispo de Roma. O Concílio de
Nicéia, realizado em 325, considerou o
arianismo uma heresia, mais por imposição
do imperador Constantino que por uma
posição estritamente teológica. (BÚSSOLA,
2012, p. 69).
De acordo com Henry Loyn, diante da
dificuldade teológica de associar a divindade
de Cristo com a unidade de Deus na
Trindade, Ario propôs a ideia segundo a qual
o Filho não era co-eterno com o Pai. No
Concílio de Nicéia, o debate girou em torno da
questão de saber se o Filho era “da mesma
substância” que o Pai. Atanásio24 liderou os
adeptos do ponto de vista que se tornou
ortodoxo: o Pai e o Filho eram efetivamente
“da mesma substância”, o que levou à
condenação do Arianismo. Ario foi banido
Fundador do Arianismo, foi diácono de Alexandria.
Nasceu na Líbia em 250 e morreu em Constantinopla em
336.
24 Atanásio foi arcebispo de Alexandria e um dos grandes
defensores do dogma da Trindade. Viveu entre 296 e 373
em Alexandria, no Egito.
23
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para a Ilíria e morreu às vésperas de sua
reconciliação
com
a
Igreja.
Seus
ensinamentos, porém, continuaram sendo
muito
influentes.
Muitas
das
tribos
germânicas situadas além da fronteira do
Império Romano foram convertidas por
missionários liderados por Wulfila 25, um
bispo ariano e, assim, o Cristianismo ariano
tornou-se a característica predominante de
grande número de Ostrogodos na Itália (até
meados do século VI), de Visigodos na
Espanha (até fins do século VI) e dos
Vândalos no norte da África. (LOYN, 1997, n.
p.).
Hilário Franco Júnior destaca que
uma das principais consequências da questão
ariana foi o enfraquecimento da autoridade
dos
sínodos,
que
constantemente
se
contradiziam. Essas contradições frequentes
suscitou a necessidade de um poder religioso
situado acima de todos na hierarquia
eclesiástica. Teria sido por esse motivo que o
bispo de Roma passou a se sobrepor diante
dos seus pares, utilizando, no fim do século
IV, o título de Papa, ou seja, pai de todos os
cristãos. (FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 69)
Daniela Calainho acrescenta que a
questão ariana também contribuiu para a
aliança entre a Igreja e os Francos. Segundo a
autora, a Igreja objetivava a formação de um
Ordenado Bispo por Eusébio de Nicomédia, foi tradutor
da bíblia e missionário ariano, responsável pela
conversão dos Godos. Viveu entre 311 e 383.
25
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Estado politicamente forte com o intuito de
enfrentar os Burgúndios e Visigodos adeptos
da doutrina do arianismo. O temor de que
esta crença se propagasse ainda mais
estimulou a união entre a Igreja e Clóvis 26,
que por sua vez, via na Igreja uma instituição
capaz de legitimar e consolidar sua posição
política frente aos Francos. (CALAINHO,
2014, p. 27).
Em fins do século V as tribos dos
francos reuniram-se em torno de um único
rei, chamado Clóvis. A necessidade de
reforçar a própria autoridade e de angariar o
apoio da aristocracia gaulesa e do clero levou
Clóvis a se converter ao Cristianismo católico.
Este ato foi acompanhado por todos os
Francos,
posteriormente.
(ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 79-80).
A Igreja, por sua vez, com o objetivo de
ampliar os seus domínios e seu poderio
econômico, utilizava os dogmas cristãos no
sentido de atender aos seus próprios
interesses, levando os Francos a acreditarem
que a melhor maneira de expiar os seus
pecados era doar a ela suas posses materiais.
Por outro lado, a Igreja desejava ainda que o
Estado reconhecesse a legalidade destas

Clovis foi o primeiro monarca da dinastia merovíngia e,
sob o seu reinado, os Francos mantiveram os aspectos da
confederação de tribos que havia conquistado parte dos
territórios romanos. Esta característica se manteve até o
século VI quando o poder real se distanciou da população
comum, tornando-se seu opositor. (ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 81 e 84).
26
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doações, colocando-as sob generosas isenções
fiscais. Esta política de incutir aos reis
Francos a ideia da remissão dos pecados por
meio das doações levou o alto clero a um
enriquecimento considerável. (ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 92-93).
Com a morte de Clovis, o reino dos
Francos foi dividido entre seus filhos e cada
um
governou
como
um
monarca
independente. Neste período, houve grande
alargamento das fronteiras territoriais e em
meados do século VI este já era o mais vasto
dos reinos que haviam se constituído nas
regiões do antigo Império Romano.
Em 614, com a assinatura do Edito de
Paris, houve a confirmação dos privilégios do
clero e a garantia de que as doações e
gratificações concedidas pelos reis não seriam
alteradas. Além disso, este documento
reconheceu a autoridade da Igreja dentro dos
limites
do
território
dos
Francos.
(ABRAMSON; GUREVITCH; KOLESNITSKI,
1978, p. 98).
A dinastia merovíngia se degenerou na
metade do século VI com o enfraquecimento
dos reis e a simultânea ascensão dos prefeitos
do palácio27, administradores reais, que
reforçavam cada vez mais sua autoridade.
Este contexto teve como consequência o
Eram os major domus, intendentes do poder real.
Durante boa parte do século VI concentraram em suas
mãos uma considerável riqueza em terras e tornaram-se
os primeiros dignitários do reino. (ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 99).
27
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surgimento de uma nova dinastia: a dos
Carolíngios.
(ABRAMSON;
GUREVITCH;
KOLESNITSKI, 1978, p. 100). E mais uma vez
a Igreja iria permanecer do lado daqueles que
detinham efetivamente o poder político entre
os Francos.
O novo ato político que reforçou a
aliança entre os Francos e a Igreja foi a
coroação de Pepino, o breve, filho de Carlos
Martel28. Pepino desejava abandonar o título
de prefeito do palácio e assumir o de rei e
enviou emissários ao papa Zacarias com a
seguinte questão: quem deveria ser rei?
Aquele que exercia o poder de fato ou aquele
que apenas ostentava o título sem, contudo,
exercê-lo
efetivamente?
(ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 104).
O papa, acossado pelos lombardos na
península itálica e interessado na ajuda dos
francos, deu seu apoio a Pepino que, em 751,
foi proclamado rei dos Francos. Pepino foi
ungido pelo papa e tornou-se “rei pela graça
de Deus”, iniciando assim a dinastia dos
carolíngios,
nome
originário
do
mais
importante dos seus representantes, Carlos
Magno, seu filho. Pepino, ao derrotar os
lombardos doou o exarcado de Ravena ao

Carlos Martel, vencedor da batalha de Poitiers contra
os muçulmanos em 732, promoveu, entre outras, uma
grande reforma militar e reforçou o poder do Estado.
Embora ainda com o título de prefeito do palácio, no fim
de sua vida governou sozinho, julgando desnecessário
que um rei se sentasse ao trono (ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 103-104).
28
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papa e a partir deste ato o bispo de Roma
passou a ser também a máxima autoridade
temporal do Estado Pontifício. Além disso,
Pepino tornou o dízimo um imposto
obrigatório a ser pago à Igreja. (ABRAMSON;
GUREVITCH; KOLESNITSKI, 1978, p. 105).
A partir deste ato entre Pepino e a
Igreja, os romanos passaram a estar sob a
proteção dos reis francos. Roma, portanto,
não mais pertencia ao Império Romano, mas
ao reino dos Francos. (GRIMBERG, 1989, p.
9). Pepino e seus filhos receberam do papa o
título de patricius romanorum, o qual nunca
usou por não considerá-lo de grande
importância (PIRENNE, 1970, p. 201).
O contexto da época, como vimos,
levou a Igreja a estabelecer a aliança com os
Francos. Inicialmente, Pepino, o breve,
promoveu uma reforma eclesiástica em seu
reino, vinculando o episcopado ao poder real
e, na mesma linha, regulamentou o
pagamento do dízimo dos fiéis. (FRANCO
JÚNIOR, 2001, p. 71-72).
O apoio da Igreja foi, portanto, decisivo
para a ascensão da dinastia carolíngia entre
os Francos, de maneira a consolidar as
relações entre o papado e o império. Para
Daniela Calainho, além de proteção, a Igreja
ganhava um forte aliado contra as possíveis
heresias vindas do Oriente. Os carolíngios,
por sua vez, ganharam o apoio da principal
instituição ocidental pós-queda do Império
Romano. No entanto, as relações entre o
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Império e a Igreja se estreitaram bastante no
período do reinado de Carlos Magno que
promoveu uma expansão territorial e
espiritual ao conquistar os reinos praticantes
do Arianismo e aumentar o número de regiões
administrativas clericais. (CALAINHO, 2014,
p. 41-42).
Do ponto de vista religioso, o período
Carolíngio foi marcado pelo fortalecimento da
hierarquia eclesiástica e das doutrinas e
dogmas da Igreja. Houve uma valorização dos
ritos, do canto litúrgico e, sobretudo, do culto
aos anjos e santos, que ganharam destaque
especial nas igrejas a partir do século VIII.
(CALAINHO, 2014, p. 43).
Hilário Franco Júnior revela que a
Igreja se tornou o arcabouço do Império
Carolíngio em virtude de sua capacidade de
inserção no Ocidente cristão e de seu ainda
pouco questionado prestígio moral. Além
disso, segundo o autor, apenas a Igreja
possuía legitimidade para transformar o rei
germânico Carlos Magno em imperador dos
romanos. (FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 71).
No reinado de Carlos Magno houve o
predomínio do poder real sobre o poder
espiritual. Segundo Hilário Franco Júnior, os
clérigos participavam do conselho do rei e os
bispos tinham poderes na esfera civil. O
monarca, por sua vez, presidia o conselho de
bispos,
os
punia
eventualmente
e
regulamentava com eles a liturgia, intervindo
em questões doutrinárias. Carlos Magno
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também era responsável pela nomeação de
bispos, o que era visto pela Igreja como um
dever do cargo de monarca. As conquistas
militares do imperador abriu caminho para a
conversão de diversos grupos germânicos e a
criação de novas regiões administrativas
eclesiásticas contribuiu de forma significativa
para aumentar a riqueza da Igreja. Desde fins
do século V a Igreja tornara-se a maior
proprietária imobiliária do Ocidente. A regra
de Santo Agostinho, segundo a qual todo
cristão deveria deixar “a parte de um filho” em
testamento para a Igreja, contribuiu para o
aumento destes bens imobiliários. Caso não
tivesse descendentes, o fiel deveria tornar a
Igreja a sua única herdeira. O celibato
clerical, por outro lado, impedia que os bens
eclesiásticos fossem divididos ou alienados.
Com a ampliação promovida por Carlos
Magno, o patrimônio da Igreja representava,
no século IX, um terço de toda área cultivável
do Ocidente Cristão. (FRANCO JÚNIOR, 2001,
p. 71-72).
Essa era uma das razões pelas qual
Carlos Magno se considerava o grande
protetor da Igreja e responsável pela direção
material e espiritual daquela sociedade. No
sentido de cumprir seu papel, o imperador
dedicou-se
a
incentivar
e
apoiar
o
monasticismo29, principalmente por sua
O monasticismo teve origem no Egito como forma de
protesto dos camponeses contra os elevados impostos aos
quais estavam submetidos. Em sua origem, este protesto
29
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função evangelizadora. Carlos Magno apoiou
a atuação dos beneditinos, pretendendo
inclusive proibir outras regras monásticas.
(FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 71-72).
Luis, o Pio, sucessor de Carlos Magno,
completou a reforma monástica ao impor uma
uniformidade
na
aplicação
da
Regra
Beneditina30 e sua interpretação destacava a
união entre Deus e os homens mediante a
oração e a contemplação, deixando em
segundo plano a ação missionária e a
atividade intelectual que caracterizavam os
beneditinos nos séculos VII e VIII. Assim, os
monges
passaram
a
se
dedicar
principalmente ao culto, ação na qual o clero
secular passou a direcionar o movimento de
conversão, aumentando o poder político do
episcopado. (FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 7172).
No final da Alta Idade Média, ganhou
destaque a teoria do Agostianismo Político,
segundo a qual havia uma superioridade do
poder espiritual em relação ao poder
temporal. Em outras palavras, afirmava que
os Bispos eram superiores aos reis. Esta
significava isolar-se no deserto e, posteriormente, esta
ação passou a receber também certo aspecto religioso.
Bento de Núrcia foi o responsável pelo estabelecimento
da primeira ordem monástica importante na Europa,
fundando o Mosteiro de Monte Cassino na Itália e
organizando a ordem dos beneditinos. (CALAINHO, 2014,
p. 40).
30 Conjunto de preceitos que regulam a vivência na
comunidade monástica cristã, escrito por Bento de
Nurcia no século VI. Resume-se basicamente em dois
pontos, a saber: reza e trabalha.
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teoria enfraqueceu a monarquia e levou ao
aumento da autonomia da nobreza, levando à
generalização do sistema de igrejas próprias 31.
Nos séculos seguintes a Igreja promoveu
ações no sentido de coibir este sistema e,
sobretudo, de alcançar a sua autonomia,
tornando-se capaz de dirigir a sociedade.
(FRANCO JÚNIOR, 2001, p. 73).
O projeto de poder da Igreja, portanto,
não se alterou, mas se adaptou às mudanças
circunstanciais da conjuntura política. Na
Baixa Idade Média esta instituição alcançou
seus objetivos principais, estabelecendo
controle sobre diversos aspectos da vida
cotidiana daquela sociedade. Mas essa é outra
história.

Considerações Finais

A aliança do papado com os Francos
marcou o fim do período das “invasões
bárbaras”, considerado por muitos como a
transição entre a Antiguidade e a Idade Média
e também o período no qual o Ocidente
assumiu uma nova forma. As missões
dirigidas
pela
Igreja
converteram
os
Neste sistema, quando um grande proprietário de
terras construía uma igreja ou mosteiro, mantinha esses
bens sob sua estrita propriedade, podendo aliená-los
inclusive. O latifundiário tinha ainda o direito de se
apropriar das esmolas e dízimos recebidos, além de
nomear quem quisesse como sacerdote. (FRANCO
JÚNIOR, 2001, p. 73).
31
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Germanos e os Celtas e o papado deveu sua
salvação ao apoio militar dos Francos. O
nascimento do Estado Pontifício marcou o
gênesis da cristianização da cultura ocidental,
surgindo assim a Cristandade Medieval. Por
outro lado, sob a influência da Igreja os
imperadores Francos unificaram diferentes
regiões do antigo Império Romano e
impuseram as mesmas leis à sua população,
aumentando
consideravelmente
sua
influência política. (RICHÉ, 1972, p. 132133).
As ações combinadas entre a Igreja e
os Francos na Alta Idade Média demonstram
uma intensa atividade política que procurava
atender a interesses mútuos. Os reis Francos,
por um lado, desejavam legitimidade para
exercer o poder sobre suas tribos e viram na
Igreja, a instituição sobrevivente ao fim do
Império Romano, a única capaz de dar a eles
este reconhecimento. A Igreja, ora ameaçada
pelos Lombardos, ora ameaçada pela
expansão islâmica, viu nos Francos o aliado
militar ideal para superar seus problemas
imediatos e para garantir sua sobrevivência
num mundo permanentemente em conflito.
A Alta Idade Média foi, para a Igreja,
um período de transição para a fase de maior
poderio e influência social que iria exercer.
Com o fim do Império Carolíngio não haveria
nenhuma instituição capaz de questionar sua
autoridade religiosa e, sobretudo política.
Sobrevivente à “queda” dos Impérios, a Igreja
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se tornou a principal instituição política da
Idade Média e sua influência se estenderia
ainda por muitos e muitos séculos.
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SÃO GODRIC E OS BENEDITINOS
NO NORTE DA INGLATERRA: O
INTERESSE MONÁSTICO NA
SANTIDADE EREMÍTICA NOS
SÉCULOS XI E XII
Raimundo Carvalho Moura Filho32

Introdução
São Godric de Finchale (1060-1170) foi
um santo eremita que viveu em Finchale, nas
proximidades de Durham, localidade onde
estava
estabelecido
desde
1083
uma
comunidade de monges de hábito negro, os
beneditinos. Saído do interior de uma família
de camponeses, Godric optou, ainda na sua
juventude, por seguir outros caminhos,
notadamente a atividade comercial. Em suas
viagens como mercador pela costa leste do
Mar do Norte, que ficava à leste de Durham,
ele alcançou o antigo eremitério de Inner
Farne, localidade que São Cuteberto, um
santo anglo-saxão que viveu no norte da atual
Inglaterra no século VI. A partir desse
momento, o mercador desejou seguir a vida
Mestrando e Bolsista (CAPES) no Programa de PósGraduação
da
Universidade
Federal
de
Goiás,
PPGH/UFG.
Email: raimundo.hist.cesi@gmail.com
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eremítica, doou os seus bens materiais aos
pobres e aos mosteiros. Por volta de 1112, ele
se estabeleceu em Finchale, onde permaneceu
até a sua morte, que seu deu em 1170.
No longo período em que Godric
permaneceu no eremitério de Finchale, lugar
de penitências e de conflitos com demônios
em formas visíveis, ele foi visitado pelas
pessoas da comunidade local e também pelos
monges negros de Durham. As constantes
visitas contribuíram para a produção da Vida
de São Godric (VSG) que foi iniciada, segundo
o que representado pelo hagiógrafo Reginald
de Durham, ele próprio um monge da
comunidade beneditina, quando o santo
estava vivo. Esse aspecto certamente
contribuiu
para
o
recolhimento
de
informações sobre os eventos relacionados à
trajetória do santo, notadamente os de
natureza sobrenatural, como as curas
milagrosas e os poderes de profecia que o
eremita manifestou naquele deserto-verde, ou
seja, no eremitério localizado nos bosques de
Finchale. Assim, quais os interesses que
permearam a construção da hagiografia sobre
o santo eremita? Quais as relações entre os
eventos narrados e o meio social, o
monástico, que requisitou e deu a conhecer a
trajetória pública do asceta?
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O Interesse Monástico na Confecção da
Vida de São Godric na Inglaterra no
Século XII
Os historiadores Rotha Clay (1914,
p.01-3) e Louis Gougaud (1928, p.08) foram
um dos precursores, no século XX, em os
estudos sobre a vida eremítica e anacorética
na Idade Média. Ambos os autores recorreram
a uma ampla diversidade documental a
respeito da temática dos contemplativos e
reuniram, assim, testemunhas evidenciadas
na literatura profana, como em romances e
em cartas, e também na literatura religiosa,
notadamente nas hagiografias, que são os
escritos sobre a vida de santos. No estudo de
Clay, São Godric ocupa um lugar modesto e o
breve comentário sobre a sua trajetória
atende
à
metodologia
adotada
pela
pesquisadora em abordar os eremitas a partir
de uma classificação tipológica. Ou seja, a
autora buscou considerar os contemplativos a
partir dos lugares físicos que eles escolheram
para habitar e construir as suas celas: as
florestas, as montanha, as ilhas e as
cavernas. (CLAY, 1914, p.18-9).
Outras dimensões da vida eremítica
que talvez estejam menos explicitas nos
documentos do que as descrições físicas dos
lugares a onde os eremitas se estabeleceram,
merecem igualmente atenção do historiador
que se dedica ao eremitismo. É verdade que
São Godric escolheu os bosques bravios de
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Finchale, como acentuou Clay (1914, p.23),
embora esse evento esteja permeado por
outras questões como, por exemplo, a relação
do asceta com as autoridades constituídas. A
asceta recebeu a permissão para se
estabelecer na localidade no episcopado
Ranulf Flambard (1099-1128), o bispo de
Durham. É provável, portanto, que o bispo foi
patrono e protetor do asceta. Ao prior Roger
de Durham, que permaneceu no governo do
priorado entre 1138 e 1449, Godric prometeu
moderar as suas práticas ascéticas e adotar o
silêncio.
É preciso ponderar, assim, que os
termos contemplativos e solitários, enquanto
instrumentos intelectuais utilizados pelos
historiadores modernos para apreender a
multiplicidade
que
constituiu
a
vida
eremítica, não significa que os ascetas
viveram de forma isolada. No oeste da
Francia, por exemplo, Robert de Arbrissel
(1047-1117) atuou como um pregador errante
e foi seguido por multidões que era integrada
por seguimentos diversos. São Godric foi
constantemente visitado pela comunidade
próxima que estava em busca de conselhos e
curas milagrosas. Além do mais, os monges
de Durham realizaram missas no eremitério
de Finchale e o eremita participou desses
momentos litúrgicos.
Na esteira dos horizontes apontados
por Clay, o historiador Louis Gougaud (1928,
p. 75-6) considerou que São Godric, devido ao
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seu estabelecimento em Finchale e ali mesmo
ter permanecido até a sua morte, não
integrou as estruturas formais do priorado
beneditino de Durham. Para o autor, embora
Godric estabeleceu contatos com os monges
beneditino, ele permaneceu, contudo, “secular
durante toda a sua vida” uma vez que não
ingressou na vida cenobítica, ou seja,
monástica e regulada por uma regra.
(GOUGAUD, 1928, p.08). No entanto, a VSG
bem como as cartas bispais de Durham que
foram produzidas no mesmo período que a
vita, a partir da segunda metade do século
XII, pode jogar luz sobre as relações entre o
eremita e a instituição monásticas à qual ele
passou a ser considerado (se não integrada
efetivamente)
como
um
associado
ao
mosteiro.
A constatação de que, no contexto
inglês dos séculos XI e XII, não há registros
de regras escritas para os eremitas nos levou
a questionar como se deu a intervenção de
casas monásticas nas práticas ascéticas dos
solitários que se estabeleciam em sua órbita.
São Godric era um desses casos e uma vez
que buscou uma vida religiosa austera, a
eremítica, ele não passou despercebido pelas
instituições religiosas, em particular a
monástica. Além do mais, na Inglaterra ao
contrário do que ocorreu no mesmo período
no Continente, sobretudo na Francia, o
fenômeno eremítico ali não fundou novas
ordens religiosas. Já no oeste da Francia,
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comunidades de eremitas e grupos reunidos
em torno de pregadores errantes, como Robert
de Arbrissel (1047-1117), por exemplo,
fundaram
importantes
comunidades
monásticas de base eremítica. Ao adotarem
uma regra monástica, em geral a beneditina
ou agostiniana, como foi o caso dos
grandmontinos (1073), dos fontevraudianos
(1110), dos cartuxos (1084), dos savigníacos
(1105), dos tironesianos (1106) e dos
premonstratenses (1121) as comunidades
eremíticas de redes solta tornaram-se, em um
curto ou longo prazo, as bases de grandes
instituições cenobíticas.
Na região do norte da atual Inglaterra,
por outro lado, o que houve foi uma
aproximação dos eremitas às casas já
existentes, sobretudo porque geralmente
esses religiosos se estabeleciam próximo à
instituição monástica, como foi o caso de São
Godric,
cujo
eremitério
ficava
significativamente,
como
foi
apontado,
próximo ao priorado beneditino de Durham.
No entanto, a falta de regras escritas não
significou
a
ausência
da
intervenção
monástica nas práticas dos eremitas, posto
que a vida eremítica não estava desvinculada
das formas organizacionais da espiritualidade
ortodoxa, além de exercer atração sobre os
contemporâneos devido ao rigor ascético
desenvolvido.
Assim, a vida eremítica, estava
inserida
também
nas
estruturas
de
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autoridade, daí porque, como na Francia, os
eremitas da Inglaterra também foram
pressionados a formalizar as suas práticas,
mesmo que por meios mais sutis, como a
associação de eremitas leigos a uma
instituição monástica. As comunidades
cenobíticas, inclusive o priorado de Durham,
recorreram
a
mecanismos
variados,
notadamente por meio de orientações
espirituais direcionadas aos ascetas e
também por meio da construção de celas
formais para aqueles que almejavam uma
maior reclusão.
A
VSG,
acreditamos,
também
constituiu parte das tentativas do seu autor,
Reginald e os monges beneditinos de
Durham, em controlar as práticas ascéticas
do eremita exaltando suas qualidades de
simplicidade e a devoção a São Cuteberto,
cujas relíquias estavam sob a administração
do mosteiro. A hagiografia, enquanto
narrativa que se interessa pela proposição de
um modelo de santidade a ser seguido pelos
contemporâneos, mantém estreita conexões
com os modelos culturais da época e do lugar.
(GREEN, 1998, p.09-10). Assim, ao passo que
os monges buscaram relegar a posteridade
um ideal de santidade, encarnado por aquele
asceta de Finchale, evidenciaram também o
interesse em modelar as suas práticas
ascéticas, aproximando-as dos princípios
beneditinos que eram, em última instância, o
alicerce da vida cenobítica. A vita evidencia,
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assim as dinâmicas do processo pelo qual
Godric, o eremita de Finchale, foi vinculado
ao priorado.
Antes de seguir a vida eremítica, São
Godric foi descrito como um mercador que
alcançou lucros com a atividade comercial de
longa distância, sobretudo entre a Inglaterra e
a Dinamarca. Em uma de suas viagens, ele
estabeleceu contato com Inner Farne, ilha que
foi considerada sagrada desde pelo menos a
época de São Cuteberto, santo anglo-saxão
que no século VII ali viveu como um eremita.
Na Vida e Milagres de São Cuteberto (VMSC)
hagiografia que foi escrita por Beda o
Venerável (673-735) é narrado a trajetória do
santo, bem como os sua retirada de
Lindisfarne, onde ele até então era um monge,
para Inner Farne em busca de solidão. Ao se
estabelecer na ilha, localidade que “ninguém,
antes do servo de Deus jamais se atreveu a
habitar”, Cuteberto foi,
[...] armado com o capacete da salvação, o
escudo da fé e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus, [e] todos os dardos
inflamados dos ímpios foram extinguidos e
aquele inimigo perverso, com todos os seus
seguidores, foi posto em fuga. (VMSC, Cap.
XVII). O destaque é nosso.

O desejo de São Godric em abandonar
os seus bens mundanos e seguir uma vida
eremítica nasceu a partir do contato com essa
localidade. Este é um aspecto que indica a
continuidade e vitalidade do culto cutebertino
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no norte no curso dos séculos XI e XII. Foi a
partir das viagens, entre negócios e
peregrinação que Godric,
[...] começou a ansiar por solidão e a
manter sua mercadoria em menor estima
do que até agora... E agora ele havia vivido
dezesseis anos como comerciante, e
começou a pensar em gastar em caridade,
com a honra e serviço de Deus, os bens
que
ele
havia
adquirido
tão
laboriosamente. (VSG, p.419).

O ideal eremítico almejado por São
Godric teria sido originado por meio do
contágio,
precisamente
por
intermédio
daquele santo eremita que ocupava, nas
circunstâncias do século XI e XII, um papel
de primeira importância no imaginário social
no norte da Inglaterra. Nesse período, a
ressignificação do culto cutebertino esteve
ligada à conquista normanda da Inglaterra
cujo evento característico foi a Batalha de
Hastings (1066). São Cuteberto e o próprio
São Beda, bem como os lugares do norte
associados à idade do Ouro do monasticismo
nortumbriano, como Jarrow, Monkchester e
Monkwearmouth
passaram
a
ser
revalorizados no período anglo-normando. Na
esteira do processo de conquista, a
ressignificação da cultura anglo-saxônica
também se tornou um aspecto ligado a
renascimento monástico do norte, ou seja, à
reintrodução da vida monástica na parte mais
setentrional da Inglaterra.
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Durante o curso do século X, a região
foi alvo de contínuos ataques e pilhagens
empreendidas pelos vikings, heterogêneo
grupo humano oriundo da Escandinávia. A
partir de 1066, os normandos da Normandia
que contribuíram para o processo de
conquista da Inglaterra na Batalha de
Hastings
foram
beneficiados
com
propriedades
nas
terras
conquistadas,
momento esse que incentivaram, por meio da
patronagem, a fundação de casas monásticas.
Entre essas, esteve o estabelecimento do
priorado beneditino de Durham, em 1083. O
processo de fundação da comunidade indica
alguns elementos associados à busca pela
legitimação dos normandos no norte e o papel
que a apropriação dos signos anglo-saxônicos
assumiu
nesse
processo.
Antes
do
estabelecimento da comunidade, a Catedral
anglo-saxônica de Durham era servida pela
Congragatio, um grupo de clérigos seculares
recrutados no seio das famílias locais. Além
de guardiões das relíquias do santo, o grupo
era responsável também pela preservação do
patrimônio fundiário, que se estendia
notadamente entre os rios Tees e Tyne. O
bispo Guilherme Walcher (1070-80), o
primeiro normando a ser nomeado pelo rei
Guilherme para o condado de Durham,
tentou transferir um grupo de eremitas que
estavam instalados em Jarrow. No entanto,
em 1080, como transparece na História dos
reis ingleses (HRI) atribuído ao monge
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Guilherme de Malmesbury (1080-1143),
houve uma insurreição local que levou a
morte do bispo antes dele cumprir os seus
objetivos. (HRI, Livro III, p.304).
O próximo bispo, que também foi
eleito pelo rei Guilherme I, o normando
Guilherme de Saint-Calais, deu continuidade
aos projetos de seu antecessor. Em 1083, os
eremitas Aldwin e Reinfrid, que estavam
estabelecidos no norte após abandonarem as
suas casas monásticas no sul da Inglaterra,
foram transferidos para Durham. Ali, sob o
apoio do bispo, fundaram a comunidade
monástica beneditina. Os membros da
Congragatio foram expulsos e todo o legado
cutebertino passou a ficar sob os auspícios
dos beneditinos. A busca pela legitimação
normanda no norte foi permeada, portanto,
pela patronagem da comunidade monástica
que pretendeu ser a guardiã do culto a São
Cuteberto.
O
que
significou
a
referência
registrada na VSG de que o eremita visitou e
foi inspirado por aquele santo anglo-saxão? A
confecção da VSG se deu nas circunstâncias
em que se intensificou o culto cutebertino.
Assim, buscou afirmar a legitimidade do
priorado de Durham enquanto herdeiros do
legado de São Godric que era, segundo seu
hagiógrafo, devoto de São Cuteberto.
O despojamento dos bens materiais
como parte do anseio de Godric em seguir a
vida eremítica evidencia também o que o
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antropólogo Victor Turner (1974, p.117-20)
abordou a respeito da liminaridade, a retirada
das estruturas cotidianas em detrimento de
uma permanência na fronteira. A ideia de
morte para o mundo esteve mesmo no
processo de consolidação do monasticismo
Ocidental, o que pode ser evidenciado na
Regra de São Bento (RSB), monumento
atribuído a São Bento de Nurcia (480-547).
Logo no Prólogo da Regra transparece a ideia
de nivelamento, ou seja, que a partir da
entrada no cenóbio o monge nada teria mais
de seu. Tudo seria comum a todos, o que é
manifestado mesmo na origem do termo grego
koino, que por sua vez deu lugar coenobium,
que significa vida em comum:
Escuta, filho, os preceitos do Mestre, e
inclina o ouvido do teu coração; recebe de
boa vontade e executa eficazmente o
conselho de um bom pai, para que voltes,
pelo labor da obediência, àquele de quem
te afastaste pela desídia da desobediência.
A ti, pois, se dirige agora a minha palavra,
quem quer que sejas que, renunciando às
próprias vontades, empunhas as gloriosas
e poderosíssimas armas da obediência
para militar sob o Cristo Senhor,
verdadeiro Rei. (RSB, Prólogo).

Desde a transladação das relíquias de
São Cuteberto para Durham, em finais do
século X, a localidade passou a ocupar um
papel importante enquanto centro religioso no
norte da Inglaterra. No século XII, as novas
casas monásticas, como os cistercienses e os
premonstratenses
realizaram
fundações
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próximas à Durham. Ainda assim, durante
todo o século XII, as fundações realizadas
nessa localidade eram dependentes da abadia
beneditina, exceto a fundação agostiniana em
Baxterwood. Esta, no entanto, foi dissolvida
ainda no século XII. Para afirmarem o seu
domínio, o priorado beneditino iniciou a
fundação de estabelecimentos dependentes
por diversas localidades no norte. A aquisição
do eremitério de Finchale e a posterior
fundação de uma célula dependente do
priorado na localidade é uma evidência do
interesse monástico em manter o seu
domínio.
As cartas bispais, datadas de finais do
século XII, indicam aspectos dessa dinâmica,
o interesse do priorado na aquisição do
eremitério de Finchale. Se a confecção da
Vida de São Godric buscou aproximar o
eremita do priorado a partir das orientações e
conselhos espirituais, e que após a morte do
santo as suas relíquias ficariam sob a posse
do priorado, as cartas bispais revelam o
sucesso da instituição na a aquisição do
eremitério. No entanto, após a morte de
Godric, o então bispo Hugh de Le Puiset não
reconheceu aos beneditinos a propriedade de
Finchale. São Godric teria se instalou na
localidade com a autorização e proteção do
bispo anterior, Ranulf Flambard. As áreas de
Finchale eram utilizadas, antes da chegada
do eremita, para fins de caça. Durante mais
de duas décadas após a morte do asceta, o
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bispo contemporâneo, Hugh de Le Puiset, não
confirmou
a
posse
conventual
aos
beneditinos, o que gerou tensões entre o
prelado e o priorado.
Em 1195, o bispo Hugh finalmente
atendeu às exigências do priorado de
Durham. A partir desse momento, Finchale
passou a ser uma posse conventual e deu-se
início a edificação de um estabelecimento
monástico dependente. Uma carta falsa
(2.1.Pont.8) que buscou atestar a possessão
conventual de Finchale jogar luz sobre a
importância que o eremitério assumiu para os
beneditinos no curso do século XII. O bispo
Ranulf Flambard, segundo a carta, havia
concedido Finchale a Godric para que nela ele
pudesse viver como um eremita e desenvolver
as suas práticas ascéticas. No entanto, ficou
acordado entre o bispo e Godric, com o
consentimento dos monges, que após a morte
do eremita, Finchale passaria a ser
propriedade do monges de Durham.
O priorado de Durham não foi singular
na fabricação de cartas. Outras casas
igualmente produtivas, como Westminster,
Battle e Gloucester, que estiveram conectadas
em seu processo de fundação aos normandos
recém-chegados, notadamente com os bispos
com os quais a comunidade monástica, em
um curto ou longo prazo, entrou em atritos,
relegaram cartas falsas no curso do século
XII. Assim como a fabricação de relíquias, a
falsificação de documentos, inclusive por
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aqueles tidos como centrais na conservação
da verdade, os membros da Igreja, foi comum
na Idade Média. O historiador Hilário Franco
Júnior sugere que a interpretação para essa
prática pode ser encontrada nas condições
mesmo em que tais falsificações foram
engendradas. Falsificar, assim, não seria
inventar uma mentira ou que estivesse ligado
a aspectos morais, como uma postura
anacrônica poderia propor. Registrava-se o
que era tido como verdadeiro. Como o mesmo
autor aponta, “não se acreditava em um
determinado fato porque ele era interpolado,
ao contrário, ele era interpolado porque se
acreditava nele”. (FRANCO JÚNIOR, 2010,
p.133).
Se considerarmos a data imaginada da
aquisição do eremitério evidenciado nessa
carta, que data de 1110-1116, no período
mesmo que abrange o momento da instalação
de São Godric em Finchale, a alegação dos
monges como herdeiros legítimos ganhou um
suporte caraterizado por uma anterioridade
fundante:
Carta de Ranulf Flambard bispo de
Durham, dirigido a todos os seus homens,
franceses
e
ingleses,
de
Durham,
concedendo e confirmando para Algar,
seus sucessores como prior, e aos monges
de Durham o eremitério de Finchalee, com
seus campos, pescaria e tudo o mais
adjacente, como, com o acordo dos
monges, o Bispo havia concedido ao Irmão
Godric para ser mantido por este durante a
sua vida. (2.1.Pont.8).
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A reinvindicação do legado espiritual
de São Godric e de seu eremitério evidencia a
importância que a posse das relíquias do
santo, do culto e das peregrinações assumiu
para o priorado. De um ponto de vista político
e econômico, a promoção do culto sob a tutela
do priorado, significou ganhos materiais e a
também afirmou o domínio da instituição em
relação às outras casas do norte. Entre fins
do século XI e meados do século XII, as
peregrinações ao priorado de Durham se
intensificaram, sobretudo com a promoção do
culto a São Cuteberto que, como indicado,
desempenhou um papel central na vida
eremítica de Godric:
No caminho, ele muitas vezes tocou na ilha
de Lindisfarne, onde São Cuteberto tinha
sido bispo e na ilha de Farne, onde aquele
Santo tinha vivido como uma eremita, e
onde St Godric (como ele mesmo poderia
dizer depois) passou a meditar na vida do
santo com lágrimas abundantes. Daí ele
começou a ansiar por solidão. (VSG,
p.420).

Quando a Vita de São Godric foi
iniciada, a aquisição formal do eremitério não
estava garantida, como foi apontado. No
entanto,
os
monges
buscaram
uma
aproximação com o eremita, mesmo este não
integrando
as
estruturas
formais
da
instituição.
A
escrita
hagiográfica
empreendida por Reginald de Durham buscou
difundir o culto de um santo eremita que, sob
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a tutela do priorado, fosse digno de culto no
post mortem.
As tentativas dos monges beneditinos
de Durham em cristalizar o controle sobre o
seu eremitério refletia o interesse pelo
prestigio em ter um santo eremita associado
ao mosteiro e também indica as tensões com
as casas monásticas que se difundiram no
norte da Inglaterra ao longo dos séculos XI e
XII. A promoção do culto a São Godric indicou
a maneira pela qual os monges beneditinos
pretendiam manter o seu domínio sob o
condado
de
Durham.
Assim
como
desenvolvimento do culto a São Cuteberto, o
culto a São Godric passou a atrair peregrinos
de diversas localidades à Finchale, embora
Durham continuasse a ser, no norte da
Inglaterra, o principal foco de peregrinação ao
longo do século XII.
Finchale não estava diretamente ligado
aos locais sagrados relacionados à trajetória
de São Cuteberto. Contudo, o estabelecimento
de São Godric elevou a localidade à categoria
de um potencial local de devoção popular.
Além do mais, o local onde o asceta realizou
curas
milagrosas
e
manifestou
dons
proféticos, como prever a morte e tempestades
que se aproximavam, atraiu os monges de
Durham que estavam interessados em evitar
uma futura fundação de casas religiosas
rivais ansiosas para ligar-se ao homem santo.
Outro motivo que pode estar associado ao
interesse de Durham por Finchale é o fato de
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a localidade era alvo de pessoas que
buscavam isolamento, ou seja, viver na
solidão do deserto metafórico que na Idade
Média podia ser tantos as cavernas, como as
florestas, os bosques e os pântanos. A
retirada do mundo, no entanto, não significou
um isolamento absoluto.
Os
eremitas
mantiveram
níveis
variados de relações com os contemporâneos,
embora essa constatação não desqualifique os
ascetas como aqueles que buscaram uma
maior reclusão e intimidade com o sagrado. A
partir do século XII, Godric foi visitado por
diversas pessoas em busca de orientação
espiritual e curas milagrosas. Os monges de
Durham
também
o
visitaram
e
o
estabelecimento desses relacionamentos pode
indicar o interesse em reivindicar o legado do
santo.

Considerações finais
O controle e a difusão do culto a São
Godric constituiu, assim como no mesmo
período o processo de solidificação da devoção
a São Cuteberto, uma preocupação premente
dos monges negros no século XII. A VSG,
enquanto produto do meio sociocultural foi
marcada também, além da finalidade de
tornar conhecida a vida do santo, pela
tentativa em associar a sua trajetória ao
mosteiro. Atendia, portanto, aos interesses
em divulgar um modelo de santidade, a
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eremítica, aos valores
beneditinos de
moderação e obediência.
A VSG assim como as cartas bispais
do século XII, evidencia o interesse do
priorado na memória de São Godric e no se
eremitério. Dentre as cartas bispais que no
curso do século buscaram legitimar a posse
do eremitério, aquela considerada falsa é
significa porque manifesta a preocupação em
datar da posse efetiva de Finchale. Segundo
seu
conteúdo,
confirmação
da
posse
conventual ocorreu quando da morte do
eremita, uma vez que após a morte do asceta
os monges deveriam ser o seu sucessor.
Assim, embora a vita e a carta sejam
tipologias
documentais
diferentes,
apresentam
pontos
que
podem
ser
conectados. A primeira, a partir de
representações sobre a atividade de São
Godric, como a necessidade de intervenção
dos monges em suas práticas ascéticas, bem
como a importância de conhecer os princípios
beneditinos de moderação e obediência,
buscou relegar á posteridade um modelo de
santidade eremítica alinhada às estruturas
formais de autoridade e hierarquias. Aspectos
estes que constitui a base da vida monástica.
A partir das cartas bispais, os monges
buscaram formalizar a posse do eremitério e
do legado de São Godric, sobretudo em um
período em que o surgimento de novas casas
monásticas poderia ameaçar o domínio de
casas tradicionais. Assim, é significativo que o
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mosaico religioso do condado de Durham no
século XII, ao contrário dos demais da
Inglaterra no mesmo período, não sofreu
alterações no sentido de não ter tido, durante
todo o século XII, fundação de novas casas
religiosas. Os interesses beneditinos na posse
conventual
de
Finchale
estiveram
relacionados à estratégia de evitar a fundação
de casas rivais, notadamente àquela que
esteve no auge de sua expansão no norte da
Inglaterra, os cistercienses. A fundação de
uma abadia rival no condado significaria a
disputa
por
doações
e
benfeitorias.
Constituía, portanto uma ameaça colonização
beneditina, que no curso do século XII
difundiu células por diversas localidades do
norte, entre os rios Tees e Tweed, e alcançou
inclusive áreas mais além, como a ilha
sagrada de Inner Farne, onde estabeleceu os
seus eremitas formais.
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MOVIMENTO AVISINO:
CONTEXTO POLÍTICO-SOCIAL E
LEGITIMAÇÃO SIMBÓLICA DE
D. JOÃO I MESTRE DE AVIS.
33

Antônio Marcos Lemos Santos 34
Fabricio Nascimento de Moura

Introdução
Instabilidade social e política são
comuns na história, e em todo continente
europeu, em especial na Península Ibérica
palco
de
várias
batalhas35.
Segundo
* Este texto é fruto do capítulo primeiro do meu
trabalho monográfico, (2015), originalmente intitulado
“Revolução de Avis: Contexto Político e Social.”
34
** Mestrando em História Social (UEMA), sob
orientação da Profª. Drª. Adriana Zierer/ Graduado em
História (UEMA)/ Pós-graduado em Metodologia do
Ensino Superior (UEMASUL).
35 Ricardo da Costa revela em sua Cronologia da
Península Ibérica que, esse território é disputado por
vários povos desde 409 — com a entrada de suevos,
vândalos asdingos, vândalos silingos e alanos na
Península. Em 415 — Entrada de visigodos na Península
comandados por Wallia, a pedido dos romanos para
combater vândalos silingos e alanos que pilhavam as
regiões mais romanizadas ao sul. Baquiário, presbítero de
Braga que tinha praticado o priscilianismo, escreve a
obra De fide, para se retratar da heresia. Morte de
Ataulfo, rei visigodo. Em 419 — Vândalos asdingos, que
tinha recebido terras na Galécia (provavelmente na zona
mais montanhosa do interior), atacam os suevos (que
viviam nos montes Nerbasios, na região de Orense). Esta
agressão serve de pretexto ao comes Hispaniarum Astério
33
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Raymundo Faoro a Península Ibérica formou
e constituiu uma sociedade sob o domínio da
guerra. O território assistiu as lutas contra a
dominação romana, foi testemunha das
tentativas do exército de Aníbal, e viveu a
ocupação germânica, contestada com vitória
pelos mouros. (FAORO, 2001, p. 13).
Em consonância com o supracitado,
João Cerineu Leite de Carvalho revela que a
criação do condado Portucalense,36 que foi
embrião do reino de Portugal, se insere em
um momento da Idade Média em que a
situação de guerra era constante. De acordo
com o autor, a Península Ibérica e os cristãos
daquele período se caracterizavam como uma
sociedade em conflito permanente, na qual as
ações estavam sob a tutela daqueles que
detinham a superioridade no uso das armas.
O autor informa ainda que até o século XI
todas as investidas militares na Península
eram de cunho predatório, sendo estas
dirigidas a grupos de populações islâmicas e
aos islamizados desde o ingresso dos
muçulmanos
no
território
ibérico.
(CARVALHO, 2008, p. 14).

e ao vicarus Maurocelo para atacarem os Asdingos.
Mostrando assim o autor que o referido território.
(COSTA, s.d., p.03).
36 De acordo com João Cerineu Leite de Carvalho a
fundação de Portugal teria se dado logo após ter sido
criado, pelo rei de Castela e Leão Afonso VI, o Condado
Portucalense, doado a Henrique de Borgonha como dote
pelo casamento com a infanta bastarda D. Teresa, em
1096. (CARVALHO, 2008, p. 13).
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Como
anteriormente
citado
abdversidades contribuíram para a formação
dos Estados Modernos atuais. Portugal
tornou-se o primeiro reino unificado e o
primeiro Estado Nacional europeu após vários
conflitos internos. A revolução de Avis,
ocorrida no ultimo quartel do século XIV, foi
resultado de uma série de fatores sociais e
econômicos. Com anos de más colheitas
provocando improdutividade e fome no campo
e na cidade, escassez de ouro e prata, e
consequente desvalorização da moeda. Eram
problemas que assolavam não apenas
Portugal, mas todo o continente europeu.
Porém, em Portugal e no resto da Europa os
grandes beneficiários pelos anos de fome
foram os monarcas. Este foi o marco da
centralização monárquica portuguesa e
europeia. Os monarcas tiveram o pretexto do
qual
precisavam
para
continuar
empreendendo a centralização régia. (ZIERER,
2004, p. 25). A mudança brusca que leva à
revolução37 tem sua origem no governo de D.
Fernando I (1367-1383), O Rei formoso,
último rei da dinastia de Borgonha, um
Por mais que o conceito de Revolução seja um salto de
um estágio de evolução para outro, sendo esse salto
cataclísmico causado pelo povo, provocado por uma
convergência de conflitos entre velhas instituições e
novas que lutam. (BOTTOMORE, 1988, p. 324). Este
conceito é usado por boa parte dos escritores
portugueses, por mais que alguns classifiquem esse
conjunto de fatores ocorridos em Portugal como uma
Revolta ou Rebelião por serem concebidas com o objetivo
de buscar justiça em virtude de uma condição injusta.
(RUSS, 1996, p. 251).
37
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governante que já herdou o trono em uma
conjuntura desfavorável, consistida por
tensões políticas entre as camadas sociais do
reino e desta por sua vez com o rei 38.
Raymundo Faoro aponta que D.
Fernando I não encontrou uma sociedade
unida. Segundo o autor, o setor rural vivia em
velada guerra civil que a qualquer momento
poderia ter um desfecho sangrento. (FAORO,
2001, p. 44). Ana Carolina Delgado Vieira
descreve o século XIV em Portugal como um
período que foi permeado por conflitos
internos e externos, por crises alimentícias e
epidemias diversas. (VIEIRA, 2011, p. 44).
Joaquim Veríssimo Serrão destaca que
pouco se sabia acerca da vida desse rei
português antes do mesmo subir ao trono em
1367. Sabia-se apenas que o mesmo tinha 22
anos e aptidões que o habilitavam a reinar,
além de ser um homem de bom convívio e
admirado pelo povo. Contudo tinha um
comportamento aberto aos prazeres da vida, e
era considerado o jovem rei amante das
mulheres e da vida boêmia. (SERRÃO, 1982,
p. 283).

Nobreza secundogênita e alta nobreza a primeira
insatisfeita com o rei e com as suspeitas de traição da
rainha, representada por Nuno Álvares este sendo
homem conhecido e influente faz nascer no povo de
Portugal artífices, mercadores e população em geral
desejo de mudança. A segunda aliada do Conde Andeiro,
sendo estes em sua maioria descendentes de espanhóis e
considerados despreocupados com a soberania de
Portugal. (ZIERER, 2005, p. 01).
38
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Oliveira
Martins
concorda
com
Joaquim Veríssimo Serrão ao citar que o
desprovido rei, tão bom aos amigos e tão
sagaz, tenha, porém um traço, que o
comprometia,
o
desejo
de
aventura
cortejando, várias mulheres. (MARTINS, 1972,
p. 131). Característica essa que Fernão Lopes
informa:
Reinou o infante D. Fernando, primogênito
filho d´el-rei D. Pedro, depois de sua morte,
havendo então de sua idade vinte e dois
annos e sete mezes e dezoito dias:
mancebo valente, ledo e namorado,
amador de mulheres e achegador a ellas.
Havia bem composto corpo de razoada
altura, formoso em parecer e muito vistoso;
tal que estando cerca de muitos homens,
posto que conhecido não fosse, logo
julgavam por rei dos outros. (CDF, I, cap. I,
p. 05)

De acordo com Joaquim Veríssimo
Serrão, D. Fernando I herdou uma grande
fortuna. O autor revela ainda que o referido
rei pode ser considerado o mais rico de todos
os monarcas portugueses, e que somente na
torre de Lisboa existiam 800 000 peças de
ouro e 400 000 marcos de prata, sem
contabilizar o numerário e os objetos de valor
que D. Pedro I deixara em outros castelos.
(SERRÃO, 1982, p. 284). Fernão Lopes
adverte quanto as grandes riquezas deste rei:
E não vos maravilheis d´isto e de ser muito
mais, cá os reis d´ante elle tinham tal jeito
com o povo, sentindo-o por um serviço e
proveito, que era por força serem todos
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ricos, e os reis haverem grandes e grossas
rendas, cá elles emprestaram sobre fiança
dinheiros aos que carregar queriam, e
haviam dizima duas vezes no anno do
retorno que lhe vinha. (CDF, I, cap. I, p.
08).

Raymundo Faoro concorda com
Joaquim Veríssimo Serrão ao citar que
nenhum rei antes de D. Fernando I foi mais
abonado. O rei formoso herdou os tesouros
que seus pais e avós reuniram. O autor
atenta ainda para os direitos reais dos quais
D. Fernando I também se apropriava. Com a
vivacidade da economia comercial do reino, o
chefe da coroa recebia a renda dos negócios e
enchia suas arcas, fluindo das alfândegas,
posto que o rei era animador e sócio das
exportações. (FAORO, 2001, p. 45). Tais
condições informadas pelos autores citados
podem ser constatadas na narrativa cronista
Fernão Lopes;

Este rei D. Fernando começou de reinar o
mais rico rei que em Portugal foi até o seu
tempo, cá elle acou grandes tesouros que
seu pae e avós guardaram, em guisa que
somente na torre do Haver, do castelo de
Lisboa, foram achados oitocentas mil peças
d´ouro e quatocentos mil marcos de prata,
afora moedas e outras cousas de grande
valor que ahi estavam, e mais todo o outro
haver, em grande quantidade, que em
certos logares pelo reino era posto. Alem
d´isto, havia el-rei em cada um anno, de
seus direitos reaes, oitocentas mil libras,
que eram duzentas mil dobras, afóra as
rendas da alfândega de Lisboa e do Porto,
das quaes el-rei havia tanto que aduz é ora
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de crêr, cá, antes que elle reinasse foi
achado que uns onnos por outros a
alfândega de Lisboa rendia de trinta e
cinco mil até quarenta mil dobras, afóra
algumas cousas que á sua dizima
pertencem. (CDF, I, cap. I, p. 08).

Porém, o monarca não soube fazer uso
do cabedal financeiro herdado de seus
antecessores e além de não tirar proveito
destas condições, passou a praticar políticas
que divergiam dos interesses do povo, se
envolvendo em guerras com Castela39. Por seu
comportamento dado a afeição por D. Leonor
Teles, se mostra incapaz de se opor a
influência da rainha, o que veio a fazer com
que o país se lançasse numa das maiores
crises da sua história. O seu impopular
casamento e as derrotas militares fragilizaram
a economia e empobreceram seu reino. O
39De

1369 a 1371aconteceu a primeira Guerra fernandina
entre Portugal e Castela. O motivo foi a sucessão da
coroa castelhana (durou até janeiro de 1371). De 1372 a
1373 aconteceu a segunda guerra fernandina contra
Castela. Nesse embate, Henrique II de Castela
conquistou, sem dificuldade, Almeida, Pinhel, Linhares,
Celorico da Beira e Viseu, chegando perto de Coimbra,
(23.02) ocupou Lisboa (então desprovida de qualquer
muralha), saqueando e incendiando a judiaria da cidade.
O exército de D. Fernando I de Portugal, mal organizado e
mal comandado, fugiu diante do inimigo. D. Fernando I
de Portugal, o Formoso, vencido e humilhado, assinou o
acordo de paz em Santarém: Portugal obrigou-se a cortar
a aliança com os ingleses e juntar-se à França e Castela
outra vez. Em 1381 ocorreu a terceira guerra fernandina
contra Castela :Primavera e Verão — Diversas correrias e
escaramuças quase sempre em território castelhano; em
março ataque da frota castelhana a Lisboa; em agosto foi
assinado Tratado de Elvas: D. Fernando I de Portugal e
João I de Castela fazem a paz, sem vencedores nem
vencidos. (COSTA, s.d.;s.l.).
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envolvimento de Portugal em guerras contra
Castela (1369-1370 e 1372-1373) fez com que
os portugueses tivessem uma perspectiva
negativa sobre a administração fernandina.
(SERRÃO, 1982, p. 284).
Além dos fatores supracitados, D.
Fernando I teve, no ultimo quartel do século
XIV um cenário político instável em toda a
Europa: a Guerra dos Cem Anos40 e o Cisma
do Ocidente41. O seccionamento papal não
opôs arraigadas correntes dogmáticas. De
acordo com Bruno Gianez, esta questão foi o
bastante para legitimar o ataque mútuo de
cristãos. D. Fernando I apoiou Roma e
retomou de forma tímida as concórdias com
os
ingleses,
declarando
guerra
aos
castelhanos
defensores
de
Avignon.
Prometeu-se a infanta D. Beatriz (c. 1372-

Segundo a historiadora Yone de Carvalho, a Guerra
dos Cem Anos foi um dos principais conflitos da idade
média ocorrido entre duas das principais potencias
europeias: França e Inglaterra, marcados por tréguas e
tratados de paz, iniciado em 1337 e que terminam no ano
1453. (NAVARRO apud CARVALHO, s.d.; s.l.).
41De acordo com Thomas & Morrissey, o Cisma do
Ocidente, Cisma Papal ou simplesmente Grande Cisma,
foi uma crise religiosa que ocorreu na Igreja de 1378 a
1417.O Cisma do Ocidente começou nos acontecimentos
após a morte do Papa Gregório XI, em março de 1378. O
povo de Roma estava determinado a não permitir que o
papado - que tinha estado ausente em Avignon por 70
anos e dominada pela influência francesa - a deixar
Roma após a eleição do novo papa. O resultado foi uma
forte e controversa conclave com gritos de um romano ou,
pelo menos, um papa italiano. O homem escolhido,
Urbano VI, não era um cardeal, mas ele tinha servido na
cúria. (THOMAS & MORRISSEY s.d.; s.l.).
40
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1410†) a única herdeira do trono português 42
a Edward de Langley. (GIANEZ, 2009, p. 36).
E já em seu leito de morte, D.
Fernando I mostrou-se arrependido do mau
uso que fizera de sua realeza, pois a
oportunidade tivera e também o fomento para
completar a unidade nacional e, mesmo
estando ao seu alcance, não o fizera.
(SERRÃO, 1982, p. 284). É o que revela
Fernão Lopes:
E sentindo sua morte muita cêrca, sendo
já manifestado, requereu que lhe desse o
Sacramento; e quando lhe foi apresentado
e contaram os artigos da fé, como é
costume, dizendo-lhe se cria assim tudo e
aquele Santo Sacramento que havia de
receber, respondeu ele e disse: Tudo isso
creio, como fiel christão, e creio mais que
Elle me deu estes reinos para os manter
em direito e justiça; e eu, por meus
peccados, fiz de tal guisa que lhe darei
deles mau conto.”
E dizendo isto, chorava mui de vontade,
rogando a Deus, que lhe perdoasse; e
choravam com piedade de´lle, todos os que
presentes eram. (CDF, I, cap. CLXXII, p.
180).

O historiador português Oliveira
Martins revela que logo após a morte do rei
D. Fernando I não gerou uma descendência extensa.
Antes do casamento com D. Leonor Teles enamorou-se de
uma mulher hoje ignorada pela história, relacionamento
este cujo fruto foi D. Isabel (c. 1364-1435†), senhora de
Viseu, esposa de D. Afonso, Conde de Noronha (c. 1350?1395†). Do casamento com D. Leonor Teles de Meneses,
obteve D. Pedro (c. 1375-1380†) e D. Afonso (1382†),
além de D. Beatriz, entregue a D. João de Castela.
(GIANEZ apud GOMES, 2009, p. 44).
42
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luso, no outono de 1383, o clima de
instabilidade fez com que os diferentes grupos
sociais começassem a tomar seus lugares na
cena e teve início o movimento de Avis.
(MARTINS, 1972, p. 145). A revolta popular
teve um caráter de Juízo divino. Segundo o
autor, D. Fernando I e a dinastia não
cumpriram ao papel justiceiro: morra pro ello!
Por uma série de perdas domésticas e
políticas43. (MARTINS, 1972, p. 146).
Tanto trabalhou el Rei Dom Fernamdo de
os gastar [os recursos] sem neçesidade per
vaãs guerras e sem proveito!/E nom
somente fatou todollos tesouros que lhe
dos outros reis ficarom, mas lamçou
novamente ssisas, e mudou moedas em
gramde dampno e destroiçom de todo seu
poboo; de guisa que quamdo ho Meestre
tomou carrego de rregedor e deffemssor
dos rreinos, nom tinha nehu~ua cousa
com que manteer guerra, nem de que
fezesse bem e merçee aquelles que sse a ell
chegavom pera o ajudar a deffemder (...)
(LOPES Apud ZIERER, 2004, p. 148).

D. Fernando I levara a um conflito
que pôs o reino ameaçado de perder sua
independência. Logo após a morte do D.
Uma crítica que Fernão Lopes faz a D. Fernando
aparece na Crónica de D. João I, afirmando que o rei
teria gasto os recursos amealhados pelo bom governo de
seu pai Pedro I durante as guerras contra Castela. Assim
fala Fernão Lopes: “Já vistes no rreinado delRei Dom
Pedro, quanto os reis de Portugall fezerom por jumtar
tesouros e aver rriqueza” . Estes recursos, segundo o
cronista seriam exatamente para serem gastos nos
momentos de guerra, mas D. Fernando teria gasto mal os
recursos com as guerras alem de ter aumentado os
impostos. (ZIERER, 2005, p. 148).
43
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Fernando I, o infante D. João (filho do rei D.
Pedro I com Inês de Castro), que era herdeiro
a sucessão ao trono português, foi preso em
Toledo, mas perdido entre o povo pela
mancha do ataque a Lisboa. A princípio, a
rainha viúva passou a atuar como regedora e
governadora do reino. Porém esta necessitava
que a população e os fidalgos a aceitassem
como rainha e senhora. Assim, a rainha
viúva, acreditando que era oportuno,
abandonou a sua política de vinganças para
conquistar simpatias, e passou a representar
cenas de prantos, tendo em vista que tudo
corria o risco de perder, conhecendo a opinião
popular que havia a seu respeito. (MARTINS,
1972, p. 146). É o que relata o cronista
Fernão Lopes:
Tanto que se el-rei D. Fernando finou,
partiu Ella dos paços onde pousava e veiuse a outros mais dentro na cidade, cêrca
de uma egreja que se chamam S.
Martinho, e ali estava em uma camara,
coberta de dó, que a nenhum entrava sem
lhe primeiro ser perguntado; e se
novamente chegavam alguns, posto de
parte todo fingimento, fazia seu pranto com
elles, mostrando-lhes a orphandade do
marido que perdera com soluços e grandes
lágrimas, nas quais depois de farta de
chorar, dando a entender seu coração ser
sempre em dôr, não perdiam as gentes
porém relembrar d´aquela má fama que em
vida d´ele cobrara. (CDF, I, cap. CLXXIII, p.
183).

22

A morte de D. Fernando I, ocorrida em
de
outubro
de
1383,
precipitou
124

acontecimentos e dividiu o reino português:
de um lado uma rainha viúva e seu suposto
amante, o Conde Andeiro, apoiados pela alta
burguesia, que não desejava perder seu
posto, e de outro, sua filha D. Beatriz e seu
marido D. João de Castela. Entre esses dois
grupos surgiu D. João Mestre de Avis44, irmão
bastardo de D. Fernando I e filho de D. Pedro
I, apoiado pela nobreza secundogênita
(mercadores e população pobre das cidades).
D. João foi instituído como fronteiro do
Alentejo por D. Leonor Teles, com o intuito de
afastar o perigo que ele, como possível
sucessor, oferecia a ela, pois o exército

44A

Ordem Militar de Avis é a mais antiga das Ordens
portuguesas e ocupa um singular espaço na história de
Portugal, por ter dado o nome à segunda Dinastia. A
atual Ordem tem origem na antiga Ordem Militar de
S.Bento de Aviz, cuja fundação está envolta em lendas,
que pretendem essencialmente demonstrar uma maior
antiguidade que a da Ordem Militar de Calatrava, a cuja
observancia se cingiu a partir do século XII. O autor
informa que a antiga Ordem de Avis foi criada por D.
Afnso Henriques em 13 de agosto de 1162, ou teria tido
antes origem em uma confraria de cavaleiros criada por,
ou sob a proteção de D. Afonso Henriiques, em data
posterior à conquista de Évora em 1166 sendo conhecida
como melícia de Évora tendo sido fundada em 1175, com
a finalidade de proteger a cidade contra os Mouros.
Estava submetida as regras beneditinas, pelo que o nome
S. Bento ficaria, de futuro, associado ao nome da Ordem.
O seu primeiro mestre foi provavelmente D.Pedro Afonso,
filho ilegitimo de Afonso Henriques.
PORTUGAL. Chancelaria das Ordens Honoríficas
Portuguesas. Ordens Honoríficas portuguesas: História
da Ordem Militar de Avis. Presidência da República
Portuguesa, 2011. [Online] Disponível na Internet via:
http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=179 - Acesso em
13 de Junho de 2013.
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castelhano já se dirigia a Portugal. (SERRÃO,
1982, p. 294)
Oliveira Martins informa que logo que
se organizou a regência, D. Leonor pensou na
guerra, tendo em vista que o rei de Castela já
se preparava para invadir Portugal e os
portugueses não o queriam assentado no
trono do reino. E a rainha o desejava para si.
D. Leonor não media esforços para ganhar
para si o apoio do povo, para herdar de fato o
reino. Para tanto, nomeou os fronteiros do
reino e deu ao Mestre de Avis a zona entre
Tejo e Guadiana. (MARTINS, 1972, p. 146 147).
Ana Carolina Delgado Vieira descreve
o mesmo cenário de divisão entre facções em
Portugal após a morte de D. Fernando I.
Segundo a autora, o reino se dividiu em
grupos que aclamavam D. João I de Castela e
sua esposa D. Beatriz, filha única da união de
D. Leonor e D. Fernando I, enquanto outros
tentavam sustentar a frágil regência de D.
Leonor
Teles
de
Menezes,
que
era
insustentável, pois não encontrava apoio
moral no reino. (VIEIRA, 2011, p. 74).
De acordo com Adriana Maria de
Souza Zierer, por mais que se leve em conta
os fatores já citados, como o econômico e o
social, a exemplo do casamento de D.
Fernando com D. Leonor, dama já casada,
realizado em segredo em 1371 e reconhecido
publicamente em 1372, o que foi malvisto
pela população. Segundo a autora, o motivo
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das revoltas foi provavelmente o mesmo de
outras ocorridas na Europa no mesmo
período, marcado pela peste, fome e guerras.
A exemplos da grande fome em Portugal de
1202-1204, a peste negra que chegou a
Portugal (1350 e 1361-63). Houve ainda
sucessivas
desvalorizações
da
moeda
portuguesa com um rápido e generalizado
aumento dos preços e da fome de (1369-71).
(ZIERER, 2005, p. 01).
Joaquim Veríssimo Serrão concorda
com esta perspectiva. Segundo o autor, o
reinado de D. Afonso IV deixou marcas na
lembrança dos povos, no que se refere a
calamidades, havendo no reinado do monarca
altos preços de cereais, em especial no ano de
1343. Nesse ano os cereais e frutas tiveram
preços altos e se tornaram menos acessíveis
aos mais pobres, fator que levou muita gente
a morrer a míngua, informa ainda o autor que
em tal período a mortandade foi tão grande
que faltava lugares para enterrar tantos
mortos, da tragédia que durou quase um ano.
(SERRÃO, 1982, p. 272).

Movimento de Avis e
Simbólica de D. João I

Legitimação

Neste contexto, a revolução era um
clamor do povo de Portugal que já sofrera
desde a Peste Negra de 1348 que se deu em
Portugal, durante o reinado de Afonso IV
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(c.1235-1357†) (ZIERER, 2004, p. 24).
Joaquim Veríssimo Serrão revela que, de
acordo com a versão tradicional, um terço da
população portuguesa foi vitimada pela peste
negra, mau que assolou o reino até o fim de
1348, e deixou um rastro de pobreza extrema
e pesar. Vinte anos mais tarde se falava nos
documento em terras despovoadas pelos
efeitos da peste, fazendo com que a
insegurança
no
campo
tivesse
como
consequências à migração para as cidades e
se cessasse o trabalho no campo. (SERRÃO,
1982, p. 272-273).
Em virtude desses problemas, foram
decretadas leis que obrigavam os camponeses
a aceitar o trabalho determinado pelo
conselho e que congelavam os salários.
(ZIERER, 2004, p. 24). Desta forma o século
XIV ficou caracterizado por gastos da nobreza,
peste, fome e instabilidade geral. O último
desejo que o povo português tinha era perder
sua independência, o que correu risco com a
morte de seu monarca, que não deixou
herdeiro masculino. Assim, com a conjuntura
de interregno, sem um rei, a nação portuguesa
clamava por Portugal e não se encontrava
ninguém que viesse em seu socorro, no ânimo
do povo, para assentar no trono vago. O que
Portugal não queria era que nesse trono
viesse sentar-se um castelhano. (MARTINS,
1972, p. 146).
Nesse contexto, a figura de D. João
despontou para a sucessão do trono. De
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acordo com Ana Carolina Delgado Vieira, os
partidários do Mestre de Avis entendiam que
um golpe contra o Andeiro enfraqueceria a
regente D. Leonor, uma trama que, de acordo
com a autora não pode ser concebida como
um projeto político. Foi por ironia do destino e
contra todos os tratados assinados e em
desobediência
de
todos
os
direitos
estabelecidos, que o mestre foi inserido na
posição de rei. (VIEIRA, 2011, p. 74). O
Mestre, que foi nomeado como fronteiro do
Alentejo, simulando deixar Lisboa, voltou ao
passo e organizou uma conspiração com o
objetivo de assassinar o Conde Andeiro, como
relata o cronista Fernão Lopes:
Falando algũs da morte do Conde Iohão
Fernandez, onde se começão os feitos do
Mestre allegaõ hum dito, de que nos naõ
praz, dizendo que fortuna muitas vezes por
longo tẽpo escusa a morte a alguns
homens por lhe depois azar mais
deshonrada fim, assi como fez a este
Conde Iohão Fernandez, que muitas vezes
lhe desviou da morte, que alguns tiveraõ
cuidado de lhe dar, porque depois o
leixasse nas maõs do Mestre para o matar
mais deshõradamẽte. E nos deste dito naõ
somos contente; & assi por razaõ do ~q o
matou, como da morte, que por elle nenhũ
dos outros o matar poderá, ~q lhe muito
mor deshõnra não fora. (CDJ, I, cap. II, p.
03-04).

Todos compreendiam que o ato de
assassinar o Conde era de D. João e isso
deveria ser feito em memória de seu irmão
morto D. Fernando I, pois isso não lavaria
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somente a honra do defunto, mas a honra do
povo português. Fernão Lopes revela que o
povo via esse dever como uma missão dada
por Deus a D. João, além se ser também o
pretexto para ele se tornar rei:
Mas temos que o muito alto Senhor Deus,
que em sua providência nenhuma coisa
falece, que tinha disposto de o Mestre ser
Rei, ordenou que o não matasse outro
senão ele, e isto em tempo assinalado e
com certos azos, posto que poderoso fosse
de o doutra guisa fazer. Porque o certo é
que usando o Conde já há tempos daquela
grande maldade que dissemos, dormindo
com a mulher do seu Senhor, de que
tantas
mercês
e
acrescentamento
receberam, não soou isto assim tão
ligeiramente nas orelhas dos grandes
senhores e fidalgos que lhes não gerasse
grande e assinalado desejo de vingar a
desonra delRei dom Fernando. . (CDJ, I,
cap. II, p. 04)

No entanto, D. João queria ter a
segurança de que o povo estaria ao seu lado e
ao retornar ao passo de Lisboa, juntando-se
com homens de armas, entre eles Álvaro Pais,
que era influente na região. Oliveira Martins
informa que Álvaro Pais tinha 24 anos e que
era rapaz simples e autêntico de virtude,
encarnando assim nesse momento a imagem
do povo português que ainda não tinha um
sentimento
nacionalista
firmado,
representando a crença num futuro próximo
(MARTINS, 1972, p. 147).
Assim, dando execução ao plano de
Álvaro Pais, homem de muitos recursos que
desempenhara cargo de chanceler-mor de seu
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pai, o rei D. Pedro, e de D. Fernando, e
objetivando obter prestígio, e movido pelos
ditos dele, o Mestre decide por matar o Conde
então se chegou a ele Álvaro Pais e beijou-o
no rosto dizendo:
Ora vejo eu, filho, Senhor, a diferença, que
há dos filhos dos Reys aos outros homens.
Começaraõ estonce a falar muito como se
poderia fazer, & milhor azar sua morte, &
por~q guisas, depois de grande espaço, que
em esto ouviraõ falando espedio se o
Mestre, & foy se para sua pousada. (CDJ,
I, cap. VII, p. 13).

Segundo Joaquim Veríssimo Serrão,
como parte do plano de Álvaro Pais, logo se
propalou que a vida do Mestre corria perigo.
Com isso, no momento do feito, o povo estaria
ao lado dele. A população foi amotinada e
correu em grande quantidade. A presença de
D. João tranquilizou os ânimos, mas a
antipatia que se acumulou pela rainha por
anos logo criou uma agitação popular.
(SERRÃO, 1982, p. 295). Fernão Lopes
descreve e revela que o plano deu certo:
O pagem do mestre, ~q estava à porta
como lhe dissraõ ~q fosse pella Villa,
segundo já era percebido, começou de ir
rijamente, & ao galope encima do cavalo,
em que estava dizendo a altas vozes
bradando pella rua. Mataõ o mestre, matão
o Mestre nos Paços da Rainha, acorrey ao
Mestre, ~q o matão. E assi chegou a casa
de Álvaro Paez, ~q era daly hũ grande
espaço. As gẽtes, ~q esto auvirão, shaião a
rua ver q cousa era, & começãdo de falar
hũs cõ os outros, auvoraçarãose nas
vontades, & começavão detomar armas
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cada hũ como milhor, & mais azinha
podião. Alvoro Paez, ~q estava já prestes, &
armado cõ hũa coifa na cabeça; segundo
uzança daquelle tempo, cavalgou logo à
pressa encima de hum Cavallo, que annos
havia que não cavalgara, & todolos seus
criados com elle bradando a quaesquer,
que achava, dizendo. Acorramos ao Mestre,
amigos, acorramos ao mestre, Ca filho
DelRey Dom Pedro. E assi bradavão elle, &
o pagem indo pela rua soaraõ as vozes do
arroido pella Cidade ouvindo todos bradar
que matavaõ o Mestre. (CDJ, I, cap. XII, p.
22-23).

Segundo o Cronista, a população de
Lisboa começou a se reunir que logo não se
cabiam nas ruas principais e nesse meio
tempo D. João assassinou o conde D.
Fernando. Esse ato marcou o início do
movimento de Avis:
A gente começou a se ajuntar a elle, & era
tanta, que era estranha cousa de ver, não
cabião
pellas
ruas
principaes,
&
atravessavão lugares, escusos, desejando
cada hum de ser o primeiro, &
perguntando huns aos outros, quem
matou ao Mestre? Não minguava quem
responder que o matava o Conde Iohão
Fernandez por mandado da Rainha. E por
vontade de Deus todos feitos de hum
coração com latente de o vingar, como
forão às portas dos Paços, que eram jaa
cerradas,
antes
chegassem
com
espantosas palavras começarão de dizer.
Ha matão o mestre? que He do mestre?
quem cerrou estas portas? Ally eram
ouvidos brados de desvairadas maneiras.
Então os do Mestre vendo taõ grande
alvoroço, como este, & que cada vez se
acendia mais, disseram que fosse a sua
mercê de se mostrar aquellas gentes,
doutra maneira poderiaõ quebrar as portas
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e poer fogo, & entrando assi dentro por
força, não lhe pode não depois tolher de
fazer o que quizessem. Ally se mostrou o
mestre a hũa grande janella, que vinha
sobre a rua, onde estava Alvoro Paez; &
mais força da gẽte, & disse.
Amigos,
apacificayvos cà eu vivo, E são sou a Deos
graças. (CDJ, I, cap. XII, p. 23).

Joaquim Veríssimo Serrão destaca
que, logo após o ato, o Mestre foi eleito
regedor e defensor do reino, tarefa essa
urgente, pois a todo o momento esperava-se a
invasão castelhana. (SERRÃO, 1982, p. 296).
No dia seguinte à morte do conde Andeiro a
rainha partiu para Alenquer, sufocada de
antipatia, pois seu amante era sua fraqueza e
apesar de agastada viu sua vida também
ameaçada, pois sabia ela que não era bem
falada na cidade (MARTINS, 1972, p. 149151) Depois de estar em Alenquer a rainha
ainda não se achando a salvo, passou a
Santarém, de onde escreve ao genro a pedir
que viesse em sua ajuda, o que implicava um
convite a uma invasão a Portugal. (SERRÃO,
1982, p. 295).
Segundo
Oliveira
Marques,
nas
semanas que se seguiram após a morte do
Conde Andeiro, as lideranças que apoiavam o
Mestre de Avis definiram as táticas e artifícios
possíveis. Os cavaleiros e moradores das vilas
sem ter firme posição e receosos pelo estado
que se encontrava o reino, não tiveram outra
escolha se não ceder diante da firmeza e
estado de espírito impelido a manifestar
admiração dos partidários do Mestre e dos
133

que se encontravam a serviço dele. A regência
foi oficialmente confiada ao Mestre de Avis, D.
João, com o título de regedor e defensor do
reino. Pelo Mestre e com rapidez, foram se
revoltando
os
principais
centros
populacionais do reino. (MARQUES Apud
CARVALHO, 2008, p. 23).
Bruno Gianez revela que a baixa
fidalguia, as aristocracias urbanas de Lisboa
e o povo menos favorecido rejeitaram o
domínio de Castela, representados pela
infante D. Beatriz e seu esposo D. João I de
Castela e isso assinalava uma solução
tradicional para a questão sucessória,
menores chances de mudanças e a não perda
da independência. Os lisboetas esboçavam
alçar o Mestre de Avis, que recém assassinara
D. João Fernandes de Andeiro, Conde de
Ourém, amasiado com a rainha D. Leonor
Teles, diante da eminente investida de
Castelhana. (GIANEZ, 2009, p. 48).
Para João Cerineu Leite de Carvalho, a
batalha dos Atoleiros, de 1384, assinalou o
primeiro contato entre o grupo liderado pelo
Mestre de Avis e o exército inimigo, contando
este com vitória liderada por Nuno Álvares.
Segundo o autor, a facção do Mestre de Avis
se encontrava temerosa, pois Lisboa estava
cercada pelo exército castelhano e caso D.
João I de Castela conseguisse adentrar a
cidade poderia reclamar o trono em favor de
sua esposa, D. Beatriz, e com isso efetivar a
união das duas coroas. No entanto, os
134

partidários do Mestre acabaram por serem
favorecidos com a saída dos reis de Castela
nos primeiros meses de 1385, enfraquecidos
pela peste negra e pelas derrotas militares
contra o grupo do Mestre de Avis.
(CARVALHO, 2008, p. 23-24).
Bruno Gianez nos informa que já
munido de autoridade como regedor e
defensor de Portugal, o Mestre procurou
ajuda internacional na Inglaterra, solicitou a
recolha da prataria das igrejas, nomeou Nuno
Álvares Pereira fronteiro do Alentejo, jovem
que garantiu importantes vitórias no decorrer
da guerra. Entretanto, os castelhanos
avançaram sobre terreno português, impondo
um cerco a Lisboa em maio de 1384, e
somente
quando a
peste
assolou o
acampamento castelhano, D. João I de
Castela retirou-se, deixando um triunfo nas
mãos do Mestre de Avis. (GIANEZ, 2009, p.
50).
Logo se convoca as cortes reais que
revelam um hábil jurista na pessoa do doutor
João das Regras. Nomeado chanceler pelo
Mestre, esse manejou a assembleia e concluiu
que todos os candidatos ao trono, D. Dinis de
Castro, D. João de Castro e D. Beatriz eram
ilegítimos. Apenas D. João, o Mestre de Avis
que era considerado verdadeiro português e
único que havia defendido os interesses de
Portugal protegendo o reino do invasor, e por
este foi aclamado rei pelas cortes de Lisboa
em 1385. (CAETANO, 1951, s.l.). Assim, o
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Mestre de Avis mesmo não tendo maioria,
apenas de seu carisma, foi indicado D. João I
rei de Portugal. (GIANEZ, 2009, p. 51).
Adriana Zierer concorda com Bruno Gianez.
Segundo a autora, D. João I teria obtido o
poder como rei por meio do uso da força e da
coerção, imposta por D. Nuno que teria
coagido os votantes nas Cortes de Lisboa a
apoiarem D. João, que fora vencedor do
conflito militar contra os inimigos castelhanos
na Batalha de Atoleiros de 1384. (ZIERER,
2004, p. 29).
Segundo Marcelo, Caetano o objetivo
principal dos legisladores que defendiam a
causa do Mestre de Avis nas Cortes de Lisboa
não era conceder a coroa por sucessão
legítima ao Mestre de Avis e sim destruir as
pretensões dos legitimistas, para declarar
vago o trono e conceder as Cortes a primazia
de escolher livremente um novo rei.
(CAETANO, 1951, s.l).
A tese de Marcelo Caetano se apoia em
uma questão de ordem simples: alguns dos
possíveis herdeiros do trono português eram
ilegítimos, assim como D. João Mestre de
Avis, pois tanto D. João de Castro como D.
Dinis de Castro eram frutos de um
relacionamento paralelo de D. Pedro I. Logo,
essa via era frágil, conceder a prerrogativa de
apenas esses conselhos escolherem o futuro
rei foi à alternativa mais plausível e viável
para o grupo que defendia D. João Mestre de
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Avis. Tal acordo entre a nobreza é revelado
pelo relato do cronista Fernão Lopes:
E faladas estonces muitas rezoẽs, q por
abreviar, queremos leixar, vista assaz
decerta prova a de desfazer aquello, sobre
que eraõ em desarcordo, foy antre elles
determinado por mãsa, & pacifica
concordia hũa virtuosa, & final
entençam, que elegessem Rey. (CDJ, I,
cap. CXCI, p. 405, grifo nosso)

João Cerineu Leite de Carvalho
assinala que as corte de Coimbra de 1385,
onde D. João I mestre da ordem de Avis, foi
aclamado rei tem importância, pois o episódio
marcou a evolução do direito público
português e reforçou o desejo do povo de
Lisboa que o havia anteriormente nomeado
regedor e defensor, de possuir um rei natural
e um reino independente, o que auxiliou a
fomentar
a
consolidação
do
Estado
português. (CARVALHO, 2008, p. 25). Para
Jaime Cortesão, o movimento de Avis iniciado
em 1383 proporcionou a Portugal entrar em
sua maioridade política interior, dominando
as tendências de cunho laico e civilista,
obtendo assim condição essencial para
liberdade de seu povo, atingindo, o Estado
português, a forma de organização que lhe
permitiria solucionar o problema da expansão
territorial. (CORTESÃO, 1966, s.l.).
Não concordando com a decisão das
cortes de Coimbra, o rei castelhano invadiu
novamente Portugal, como destaca Joaquim
Veríssimo Serrão. Logo que terminou a
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assembleia, começam os aprestos para a
resistência. No início de Junho deu-se a
Batalha de Trancoso, que, apesar de restrita
no material bélico, os partidários de D. João I
foram vitoriosos. No dia 10 de Agosto os
inimigos chegaram a Pombal e os exércitos
dos dois reinos confrontaram-se a 14 de
Agosto na Batalha de Aljubarrota. (SERRÃO,
1982, p. 311). A iluminura abaixo representa
esta batalha:

Figura 1: Batalha de Aljubarrota segundo iluminura da
Chronique de France et d’Anglaterre, de Jean Wavrin
(Museu Britânico). Século XV. In: Zierer, Adriana.
Paraíso, Escatologia e Messianismo em Portugal à Época
de D. João I (1383-1385/1433). Tese. Niterói - RJ:
Universidade Federal Fluminense, 2004. p. 182.
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Os portugueses, com ajuda Inglesa,
puseram em prática a táctica do quadrado 45
reforçada pela construção de covas do lobo.
Foi esta estratégia de combate e a
participação dos militares como D. Nuno
Álvares Pereira que contribuíram para a
derrota dos Castelhanos.
Mesmo
em
menor número, como revela Joaquim
Veríssimo Serrão, ao findar da tarde os
castelhanos, que eram em maioria, batiam em
retirada, deixando no terreno 3000 homens
mortos e acabando outros de serem abatidos
nos campos vizinhos ou por perecer pelo
abandono. O rei de Castela fugiu para
Santarém e foi embarcar em Lisboa, a
Helena Catarino revela que covas de lobo e fossos,
armadilhas usadas como obstáculo defensivo, fizeram
parte da estratégia militar de Aljubarrota como
dispositivos defensivos feitos pelo exercito angloportuguês.O Campo Militar de S. Jorge, é o local da
Batalha de Aljubarrota, datada de 14 de Agosto de 1385,
entre D. João I de Portugal e D. João I de Castela.
Símbolo da história militar medieval, do reforço da
emancipação de Portugal frente a Castela e do início da
Dinastia de Avis, o campo da Batalha Real foi objecto de
estudo arqueológico, em 1958, 1959 e 1960 por parte do
Tenente Coronel Afonso do Paço, que identificou um
grande fosso, com cerca de 182 m de comprimento e
outros pequenos fossos e aproximadamente 830 covas
de lobo, para além de uma vala, no terreno sul da capela,
onde estavam depositados ossos humanos. Em 1985
voltaram a efetuar-se trabalhos arqueológicos, dirigidos
pelo Dr. Fernando Severino Lourenço, incidindo na
mesma área, onde ficava o sistema defensivo do flanco
esquerdo da posição do exército português. Assim, o que
até agora se conhecia dos dispositivos de defesa da
batalha estendia-se para sul e sudeste da capela,
mandada erigir por D. Nuno Álvares Pereira e dedicada a
S. Jorge, em comemoração à vitória portuguesa.
(CATARINO, 2003, p. 253).
45
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caminho de Sevilha. Com a Batalha de
Aljubarrota terminada teve fim também a
Revolução de 1383-1385. Estava ganha a
independência nacional e, por tal motivo,
Aljubarrota permaneceu, ao longo dos
séculos, como o marco decisivo da história
portuguesa. Um tratado definitivo foi
estabelecido apenas em 1411, o que mostra
que Castela não se resignou facilmente à
perda dos seus direitos. A independência fora
salva, e era o que bastava para o destino
português. (SERRÃO, 1982, p. 310-11). Esta
batalha foi tão importante para Portugal que
Oliveira Martins chegou a afirmar que: “A
Idade Média portuguesa acaba no dia de
Aljubarrota, com o período da sua formação
trabalhosa e lenta”. (MARTINS, 1972, p. 158).

Considerações Finais

O contexto político da ascensão da
Nova Dinastia ao poder, em meio a
turbulências em todas as instâncias, fizeram
do movimento avisino momento ideal para
que D. João I, filho de D. Pedro, tomasse o
poder com o apoio popular. No tocante aos
dois grupos que disputavam o poder, um
possível reinado de D. Leonor, viúva do rei D.
Fernando, estava associado aos maus anos de
governo de seu marido e a alta nobreza
senhorial que estava ligada a um grupo
estrangeiro. Dessa forma, este grupo não
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estava preocupado em praticar uma justiça de
partilha com os menos favorecidos. Sobre esta
facção
pairava
a
sombra
de
uma
administração que havia levado Portugal a
três guerras contra Castela e a um
favorecimento em doações de terras que levou
à quebra da moeda. (ZIERER, 2012, p. 07).
A única herdeira legítima do rei
falecido em valor do tratado de Salvaterra de
Magos46, D. Beatriz, esposa do rei de Castela,
devia fidelidade aos reis castelhanos e
representava a perda da independência do
reino, que ficaria subjugado a Castela.
(CAETANO, 1951, s.l.). D. João, por sua vez,
representava a defesa da terra e dos
benefícios dos mais pobres. (ZIERER, 2012, p.
07). Para Marcelo Caetano, os partidários de
D. João, Mestre de Avis, representavam a
nacionalidade
e
afastavam
qualquer
implicância de legitimidade. Sendo primordial
a necessidade imperante da defesa da
independência
portuguesa,
essa
facção
requeria um rei que fosse português e que
estivesse ligado de forma direta à causa do
reino. (CAETANO, 1951, s.l.). Estes elementos
fizeram com que o Mestre atingisse o poder
por vontade do povo. (ZIERER, 2012, p. 07).

Segundo Adriana Zierer, após a ultima guerra entre
Portugal e o reino de Castela, ainda no reinado de D.
Fernando I ficou decidido pelo tratado de Salvaterra dos
Magos que após a morte do rei D. Fernando e na
menoridade do herdeiro de sua filha com o rei D. João de
Castela, o reino seria governado pela rainha viúva, D.
Leonor. (ZIERER, 2004, p. 27)
46
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Diante dos fatores elencados acima
podemos entender que o movimento de Avis
foi
fator
preponderante
para
o
desenvolvimento político e econômico de
Portugal que, após um momento de crise,
social, econômica, militar e dinástica, passou
por definitiva constituição como um povo, ao
desenvolver um sentido de nacionalidade 47
que ainda não havia sido criada nessa
sociedade. É nesse contexto de confronto e
defesa do país que se formou uma unidade
que o elevou ao posto de primeiro Estado
Nacional europeu.
Oliveira Martins defende que os
fundamentos da nacionalidade portuguesa
não estão ligados à unidade de sangue de
latinos, celtas, lusitanos ou moçárabes. Essa
ideia advém, segundo o autor, de uma prática
que exprime o caráter de coesão acabado de
um corpo social, pois o patriotismo pode
provir das tradições de uma descendência
comum, como das consequências da vida
De acordo com Hilário Franco Júnior, até o século X,
os conceitos de Estado e Nação tinham uma conotação
apenas étnica e geográfica, prevalecendo ainda o princípio
jurídico germânico das personalidades das leis, no qual
as
pessoas
eram
regidas
pelos
costumes
independentemente do lugar onde estavam. Assim
segundo o autor datar o surgimento do sentimento
nacional é problemático. O assunto é inevitavelmente
contaminado, ainda que de forma inconsciente. Até
princípios do século XX os historiadores tendiam de
forma geral a ver o inicio desse fenômeno apenas na
Baixa Idade Média. Algumas décadas depois se passou a
data-la do século XII. Atualmente, certos trabalhos
encontram traços de nacionalismo já na Primeira Idade
Média. (FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 50-51).
47
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histórica. Esse último fator é determinante,
segundo o autor, pois negar que por três
séculos da dinastia de Avis, o reino português
viveu de modo animado por um sentimento
enraizado na sua coesão seria um erro.
(MARTINS, 1972, p. 07).
Segundo Ana Carolina Delgado Vieira,
falar de identidade comum (sentimento de
nacionalidade) é tarefa difícil, pois para se
pensar nisto, é necessário apontar aspectos
que poderiam conferir a um povo ou um
sentimento de pertença a ele, sendo estes
aspectos uma língua comum, um reino e um
rei, e estes elementos ainda não estavam
palpáveis em Portugal no período do
movimento de Avis, pois não havia ainda uma
imagem clara das fronteiras do reino, ou
mesmo um hino que contemplasse uma
imagem concreta do que é ser português. A
autora atenta para o discurso do cronista
Fernão Lopes para justificar esse suposto
sentimento, pois o que está mais presente na
sua crônica são compatriotas unidos na
defesa do território, ao lado de D. João I.
Segundo Ana Carolina Delgado Vieira, tal
sentimento não pode ser aplicado aos que
apoiavam D. Leonor, nem aos que eram
partidários de D. Beatriz e D. João I de
Castela. Fernão Lopes marcou na sua crônica
os nomes daqueles que serviram como leais
portugueses ao Mestre de Avis, como também
aqueles que marcaram com desserviço à nova
dinastia a sua traição ao rei e ao reino.
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(VIEIRA, 2011, p. 75) Como se pode observar
no capítulo 159, os nomes de algumas
pessoas que ajudara o Mestre a proteger o
reino, no capítulo 160, os nomes de alguns
fidalgos, portugueses e Castelhanos que
foram leais ao mestre durante o cerco a
Lisboa e no capítulo 161, os nomes de
fidalgos e cidadãos que ajudaram a proteger o
reino. Fernão Lopes justifica que nomear
pessoas que ajudaram o Mestre em um
contexto tão duvidoso é uma ação justa:
Pois esta obra he compilada, segundo a
pouquidade de nosso engenho, anos
parece ser dina cousa, & boa, que aquelles,
que foraõ companheiros ao mestre em seus
grandes, & virtuosos trabalhos, ouvessem
quinham dalgũa relembrabça, que somente
ficasse em escrito, ca se o escorregamento
dos grandes tempo gasta a fama dos
excelentes Principes, muito mais alongada
idadesoterra os nomes das outras pessoas
dentro do moimento cõ elles. E porque o
Mestre ouve fidalgos, & Cidadaõs, que
p bem, & lealmente serviram, poendo os
corpos, & vida por vida do Reyno,
injuria nos parece ~q seria feita
leixados
cair
em
perpetuo
esquecimento. (CDJ, I, cap. CL, p. 311,
grifo nosso).

Por fim, Ana Carolina Delgado Vieira
conclui que a narrativa do cronista toma tais
proporções, pois com o afã de legitimação do
novo monarca, oferece ação emblemática que
é reforçada pelo Cisma, que define papeis de
cristãos aos apoiadores do mestre e de
anticristãos os seus adversários dentro e fora
do reino. Para a autora, Fernão Lopes criou
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uma comunidade imaginada: Portugal contra
Castela. (VIEIRA, 2011, p. 75-84).
Pode-se inferir também que através da
Crónica de D. João I (1440-1448) Fernão
Lopes constrói uma imagem de D. João como
o salvador de Portugal, com claro objetivo de
fixar a “boa memória” do seu reinado e
justificar a ascensão da Dinastia de Avis ao
poder. A crônica é um relato encomendado,
por D. Duarte filho de D. João I e procura
denegrir alguns e favorecer outros com um
relato pró-avisino relato vivo, movimentado, e
que busca mostrae participação popular e
uma preocupação do autor em atestar
veracidade das fontes. Fernão Lopes se
apropria do pensamento escatológico e
apresenta D. João como o Messias de Lisboa,
que vai salvar Portugal do domínio castelhano
(associado ao Anticristo). D. João é
apresentado por Lopes como uma espécie de
Imperador dos Últimos dias que vem trazer
um período de felicidade na Terra.
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O SUICÍDIO: DISCURSO E
IMAGINÁRIO SOCIAL NA OBRA A
DIVINA COMÉDIA, DE DANTE
ALIGHIERI NA PENINSULA
ITÁLICA DO SÉCULO XIV
Saulo Breno Sousa da Silva48

Introdução
Bronislaw Baczko afirma que está em
voga o estudo do imaginário associado,
principalmente, à imaginação social ao
político. O autor assegura ainda que, se nos
voltarmos para as ciências humanas, é fácil
verificar que a imaginação, acompanhada
pelos adjetivos “social” ou “coletiva”, ganhou
também terreno no respectivo campo
discursivo e que o estudo dos imaginários
sociais se tornou um tema na moda
(BACZKO, 1985, p. 297). Com isso, o autor
afirma que o imaginário é a cada dia menos
considerado como um simples ornamento
social de uma vida material real, sendo que
imaginação só é considerada irreal para as
ciências Humanas quando posto entre aspas.
Com isso, podemos analisar uma parcela da
Graduado em História pela Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão - UEMASUL
48
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sociedade medieval por meio da ótica do
imaginário criado por Dante Alighieri,
especificamente o suicídio (BACZKO, 1985).
Antes de abordar o objeto em questão,
é preciso compreender o contexto em que
Dante Alighieri se encontrava ao escrever A
Divina Comédia. Assim, vemos que a Europa
no século XIV passava por transformações
sociais, politicas, econômicas e culturais.
Após um crescimento vertiginoso nos séculos
XI-XIII a Europa passou por um período de
depressão financeira entre meados da
segunda metade do século XIII até o final do
século XV, com isso, Hilário Franco Junior
afirma que a Europa Nesses quase dois
séculos, teve crises em todos os setores da
economia, ainda que com intensidade e
elementos
desencadeadores
diferentes
conforme as regiões. (FRANCO JUNIOR, 2001,
p.59) Observa-se durante os primeiros anos
do século XIV uma pausa no crescimento,
levando a uma estagnação na produção
econômica, principalmente na produção
têxtil. (PIRENNE, 1939, p. 139). De acordo
com Jacques Le Goff as áreas mais frágeis da
economia foram as mais afetadas, com a
manufatura de tecido, nas cidades onde a
economia têxtil tinha alcançado um grande
desenvolvimento da manufatura ficaram
vulneráveis perante a perda do poder de
compra da clientela rica tanto para quem
produzida quanto para quem exportava (LE
GOFF, 1999).
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Não se deve esquecer que a Europa
passava por outras mudanças na sua
estrutura social. Hilário Franco Junior afirma
que a fase de Feudo-clericalização49 visto nos
séculos XI-XII era substituído pelo feudoaburguesamento que foi o incremento da
ideologia Burguesa na sociedade medieval
(FRANCO JUNIOR, 2001). Segundo José Luís
Romero, essas mudanças ocorreram por
causa de um novo setor que surgiu no
feudalismo: a Burguesia. Os burgueses eram
aqueles que moravam nos burgos (cidades).
Essa classe surgiu como uma ramificação da
ordem feudal e coexista com ela durante
longo tempo e parecia desenvolver uma
atividade compatível com as regras de vida
feudal (ROMERO, 1949, p.75) Essa burguesia
dentro dos muros da cidade controlava a
jurisprudência, a contratação de funcionários
nas oficinas e as cunhagens de moedas. (LE
GOFF, 1989)
Essas mudanças se cruzavam dentro
dos Burgos. Para Luís Romero “com o
aumento populacional os problema foram
agravado, como múltiplas escassezes de
alimento além das epidemias, provavelmente
causadas pela insalubridade das cidades
superpovoadas.” (ROMERO, 1949, p.76)
Por contraponto ao conceito de sociedade feudoburguesa, a fase anterior, entre 1000 e 1150, deve ser
chamada
de
feudo-clerical
para
indicar
a
complementaridade ideológica, política e social entre as
duas primeiras ordens, a dos oratores e a dos bellatores. (
FRANCO JUNIOR, 2001, p. 254)
49

152

Apesar das dificuldades para torna-se um
cidadão
efetivo
dos
burgos
muitos
camponeses preferiam viver nas cidades ao
campo, Para Jacques Le Goff, o simples facto
de se residir durante muito tempo na cidade
concretizava uma esperança fundamental:
acima de tudo, ter um lugar seguro para viver
no interior das muralhas a salvo dos
salteadores; depois, não morrer de fome, dado
que a cidade possuía reservas, capitais, uma
força suficiente para levar a porto seguro os
seus carregamentos de trigo; finalmente, a
esperança de sobreviver nos períodos de
desemprego
e
de
miséria,
graças
a
distribuição de rações, as migalhas da rapina,
do poder e da caridade, os três pilares que as
muralhas citadinas tornaram mais fortes. (LE
GOFF, 1989, p. 101) Logo, vemos que a
sociedade em que Dante Alighieri vivia
passava
por
um
período
deprofudas
mudanças em diversas áreas.
Assim, analisaremos o canto XIII do
primeiro livro, Inferno de Dante, que trata da
condenação dos violentos contra si mesmo,
suicidas, onde Dante se depara com uma
floresta com árvores retorcidas e cheias de
espinhos venenosos, “antes que Nisso tivesse
terminado de atravessar o vau do rio de
sangue, já estávamos nós em um bosque, não
verde, mas de folhagens foscas, sem frutos,
sem ramos e com os troncos cobertos de
espinhos.” (Inferno, XIII, 1-6) cercado por
Harpias, “asas têm largas, colo e rosto
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humanos, garras nos pés, plumoso e ventre
enorme, soam na selva os uivos seus
insanos.” (Inferno. XIII, 13-15) Deve-se saber
que o Inferno Dantesco tem duas divisões
básicas, a primeira que vai do segundo ao
sexto círculo são os condenados por
“pecados” inconscientes e do sétimo ao nono
circulo
os
condenados
por
“pecados”
conscientes. (MOURA apud DUARTE, 2014) A
zona dos suicidas fica na região do
consciente, provavelmente por isso o autor
imaginou tal zona cheia de Harpias. que
segundo Jean Chevalier e Alain Gheerbrant,
simbolizam as paixões viciosas, as Harpias
figuram as importunações dos vícios e as
provocações da maldade. (CHEVALIER;
GREERBRANT, 1986, p. 552) Após o suicídio
realizado, vêm os tormentos (Harpias)
decorrente da ação.
Segundo Barbara Reynolds os sons
das vozes em lamentação assombra Dante
Alighieri. Virgílio não explica, mas permite
que Dante descubra por se mesmo o que esta
ouvindo. Observa-se uma das analogias mais
tangíveis da história. Virgílio pede para Dante
quebrar algum galhinho de umas das árvores.
O braço estendo então e prontamente
Vergôntea quebro. O tronco, assim ferido
“Por que razão me arrancas?” diz fremente
(Inferno XIII, 31-33)

Os corpos dos condenados são
transformados em árvores, pois ao caírem na
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zona de condenação, segundo Dante Alighieri,
suas almas assim como as sementes
“germinam” e tornam-se árvores disformes,
pois ao cometerem suicídio perdem o direito
sobre seus corpos:
Quando os laços do corpo uma alma ímpia
Destrói por si, do seu furor no enleio.
Ao círculo sete Minos logo a envia.
Na selva tomba e aonde acaso veio,
E como o seu destino lhe consente,
Aí, qual grão germina de centeio,
Vai crescendo até ser árvore ingente:
As Hárpias, que a fronde lhe devoram,
Causam-lhe dor, que rompe em voz
plangente.
Temos de ir onde os corpos nossos moram,
Como as outras, mas sem que os
revistamos,
Mor pena aos que em perdê-los prestes
foram.
Arrastados serão por nós: aos ramos
Pendentes ficarão nesta floresta
Nos troncos, em que, assim, vedes,
penamos.
(Inferno. XIII, 100-108)

Alessandra Valério e Regina Coeli
Machado e Silva, afirmam que Dante Alighieri
demonstra um pouco de comiseração pelos
condenados, “De qualquer modo, a visão do
autor sobre morte de si não deixa de estar em
consonância com o horror imposto pela visão
religiosa ao ato.” (VALÉRIO; SILVA, 2013, P.
05) Dante conversa com um dos condenados.
que pelas descrições de Barbara Reynolds
trata-se de Pier delle Vigne, nascido em
Cápua por volta de 1190, que foi por muitos
anos Chanceler a serviço do Imperador
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Frederico II50 da Sicília e se tornou seu mais
confiável conselheiro. Pier Delle Vigne esteve
na Inglaterra entre 1234 e 1235 negociando o
casamento entre o Imperador com Isabela,
irmã de Henrique III. Dois anos depois, por
causa de intrigas palacianas foi destituído de
seu cargo, preso e teve seus olhos
arrancados. Em 1249 Pier delle Vigne tirou a
própria vida na prisão arremessando a cabeça
contra a parede. Dante supunha que Pier
Delle Vigne fora vítima de calúnia e, usando
sua morte, ele decidiu dar voz a alguém
injustiçado:
Ressentindo-me então do mundo injusto,
por fugir seus desdéns, buscando a morte,
comigo iníquo fui eu, que era justo.”
(Inferno XIII, 70-72)

Observa-se que o suicida em questão
era uma pessoa lúcida e o que levou a tal ato
foi uma questão social. Segundo Émile
Durkhiem, o suicídio, na maioria das vezes,
não é um ato isolado ou causado por uma
doença versânica, mas por causas sociais.
(DURKHIEM, 2005) Podemos observar que
Dante Alighieri usou suas habilidades
Imperador do Sacro Império Romano-Germânico
(1212(20)-50) (n. 1194) Rei alemão desde 1212, rei da
Sicília desde 1198 e rei de Jerusalém desde 1229. Filho
do imperador Henrique VI e de Constança de Sicília, e
neto de Barba-Ruiva, foi oferecida a Frederico em 1212 a
Coroa imperial pelos príncipes da Alemanha que se
opunham ao governo de Oto IV; em 1220, estabeleceu aí
o seu governo e foi coroado imperador. (LYON, 1997, p.
387)
50
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literárias para descrever a corte de Frederico
II e podermos analisar a sociedade da época
de Pier delle Vigne.
E o tronco: “Alívio tanto à dor, que atua,
Causais, que de bom grado eu já explico:
Ao triste dai que a mágoa exprima sua.
Fui quem do coração de Frederico
As chaves tive e usei com tanto jeito,
Fechando e desfechando que era rico
“Da fé com que a mim só rendeu seu peito
No glorioso cargo fui constante,
Força, alento exauri por seu proveito.
“A torpe meretriz, que, a todo instante
Ao régio paço olhos venais volvendo,
Morte comum, das cortes mal flagrante,
“Contra mim ódio em todos acendendo,
Por eles acendeu iras de Augusto,
Que honras ledas tornou-me em luto
horrendo.
“Ressentindo-me então do mundo injusto,
Por fugir seus desdéns, buscando a morte,
(Inferno. XIII, 57-69)

A biógrafa de Dante Alighieri, Barbara
Reynolds explica que acusação injusta por
uma confiança quebrada era algo que
inspirava empatia em Dante: ele próprio havia
sido igualmente acusado. A declaração de
inocência de Pier Delle Vigne. Torna-se mais
apaixonada e comovente. Assassinar a si
próprio, porém, é um pecado para o qual, no
sistema do Inferno cristão de Dante, não há
lenitivo. Idêntico á destruição brutal dos
pertences materiais, das propriedades e das
riqueza de alguém, outra forma de violência
contra o eu que é objeto do restante o canto.
Devemos lembrar que o lugar onde Dante
Alighieri e seu mentor e guia, Virgílio, estão é
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uma floresta dedicada não só a suicidas, mas
também aos dilapidadores de fortunas que na
concepção
do
autor,
são
atitudes
semelhantes? (REYNOLDS, 2006, p. 219 222)
Assim, o suicídio seria o ato de
desespero de um homem que não faz questão
de viver, que era o caso de Pier Delle Vigne.
Porém, tal definição seria muito simplista e
não abarcaria toda a diversidade do tema.
Para Émile Durkhiem, chama-se suicídio todo
caso de morte que resulta direta ou
indiretamente de um ato positivo ou negativo,
realizado pela própria vítima e que ela sabia
que
ela
produziria
esse
resultado.
(DURKHIEM, 2005, p. 15) Alessandra Valério
e Regina Coeli Machado e Silva afirmam que
os motivos dos suicídios não estão nas
pessoas e no que eles afirmam no momento
do ato de tirar a própria vida, pois o individuo
só submeter-se à tendência suicidogênea por
causa das influências do contexto social em
que esta inserido. (VALÉRIO; SILVA, 2013, p.
05)
Para Émile Durkhiem, a forma como
se desenvolvem as relações na sociedade com
o indivíduo é que vão determinar as correntes
de suicídios, e para esse mesmo autor, “cada
sociedade tem, portanto, em cada momento
de sua história uma aptidão definida para o
suicídio” (DURKHIEM, 2005, p. 15). São as
condições sociais que elucidam, por exemplo,
porque o fenômeno suicida se revela de
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modos diferentes nas diversas coletividades.
(VALÉRIO; SILVA, 2013, p. 11)
Para Émile Durkheim, existem três
tipos de suicídio, a saber: o suicídio egoísta
que é um ato que se reveste de individualismo
extremado. É geralmente praticado por
aqueles
indivíduos
que
não
estão
devidamente integrados à sociedade e
geralmente se encontram isolados dos grupos
sociais (comunidades religiosas, Família e
etc). (DURKHIEM, 2000, p. 265) Em seguida,
o suicídio altruísta ou Heróico que ocorria
com mais frequência nas sociedades as quais
o autor chama de “primitivas”, sociedades
como os Vikings, Índia, África e etc. São
sociedades em que os indivíduos encontramse tão fortemente integrados que são
sobrepostos pelo coletivo e por vezes sentem
que têm o dever de se matar. (DURKHIEM,
2000, p. 301 - 302); Por ultimo, o suicídio
anômico, que ocorre em um estado
excepcional que só se dá quando há uma
crise doentia ou social, seja dolorosa ou não,
mas demasiado súbita, tornando a sociedade
incapaz, provisoriamente, de exercer seu
papel de reguladora. Émile Durkheim destaca
as crises econômicas e sociais. Quando as
forças reguladores de uma sociedades como o
modo de produção e as relações sociais e etc
se afrouxam ou deixam de existir as taxas de
suicídios tendem a aumentar. (DURKHIEM,
2000, p. 328 - 329)
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Assim, no caso descrito por Dante
Alighieri, seria o primeiro tipo de suicídio
classificado por Émile Durkheim, o suicídio
Egoísta, visto que na sociedade medieval
vigorava um pensamento de coletividade e a
sensação de estar ligado a outro individuo era
bem forte. Podemos observar em uma
passagem no qual ressentimento de não
servir mais seus senhor foi o motivo de
cometer suicídio.
Ressentindo-me então do mundo injusto,
Por fugir seus desdéns, buscando a morte,
Comigo iníquo fui eu, que era justo.
(Inferno XIII, 70-72)

Marc Bloch afirma que, o próprio rei,
que, na sua qualidade de chefe do povo, devia
o seu apoio a todos os súditos, em geral, e
tinha direito à sua fidelidade, sancionada pelo
juramento universal dos homens livres.
(BLOCH, 1982, p. 174) Émile Durkheim alega
que, sendo a força coletiva um dos obstáculos
que melhor o podem refrear, quando ela
enfraquece
ele
necessariamente
se
desenvolve.
(DURKHIEM,
2005,
p.227)
Quando o danado Pedro de Vigne era o
auxiliar de Frederico II ele tinha uma causa
para viver, uma obrigação que o mantinha
ligado à sociedade da época. Quando mais ele
se sentia desligado da sociedade, mais ele se
desligava da vida. Em suma a sociedade e o
começo e o fim desse individuo. (DURKHIEM,
2005)
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Por mais que o suicida seja mal visto
pela sociedade da época, havia nas
entrelinhas sociais uma piedade coletiva pelos
suicidas a forma que Dante Alighieri descreve
a situação dos condenados com certa
comiseração revela que o suicida gerava
piedade no meio social, Alessandro Valério
afirma que Dante em toda obra Inferno é só
nesse
momento
que
observa-se
um
sentimento de pena perante o tormento do
próximo (VALÉRIO; SILVA, 2013, p. 10)

O Caso do Colapso Social
Dante Alighieri e seu guia Virgílio, logo
após encontrar Pier delle Vigne encontram
um segundo danado que presumimos ser da
época em que Florença era cidade patrona de
Marte antes de ser defendido por São João
Batista51:
Tornou-lhe: “Ó alma que dessa arte falas
E tu que o dano vês, que me separa,
Da fronde minha, agora amontoá-las
Dignai-vos junto à rama, que as brotara.”
Na cidade nasci que por Batista
Deixou prisco patrão, que da arte amara.
(Inferno XIII, 139-144)

A situação do suicida, descrita pelo
poeta, é reflexo de uma mudança repentina
na sociedade da época segundo Émile
Florença antes de torna-se uma cidade com padroeiro
São João Batista tinha como patrono o deus Marte que
tinha uma estatua na praça Vecchio. (ALIGHIERI, 2003,
p. 109)
51
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Durkhiem, mudanças bruscas em uma
sociedade tem fortes impactos nas pessoas
que vivem em um determinado momento
histórico, devemos lembrar que a Itália
passava por profundas transformações na
época. A Europa passou por um grande
desenvolvimento, econômico, social, politico e
cultural nos séculos XII e XIII. (DURKHIEM,
2005, p. 266)
Rosemary de Sampaio Godinho explica
que a transição do feudalismo para o
capitalismo teve início no período denominado
Baixa Idade Média e impulsionou a chamada
“Revolução Comercial” ocorrida na Idade
Moderna. Essa mudança, que também foi
influenciada pela reforma religiosa e pelo
absolutismo político, que modificou os
valores, as ideias, as necessidades artísticas,
culturais e científicas da sociedade européia.
A organização do sistema bancário, as
grandes navegações e descobrimentos, o
desenvolvimento das cidades, a perda por
parte da Igreja do monopólio de explicação
dos fenômenos naturais e humanos, o
declínio do poder dos senhores feudais e da
Igreja, tornou o homem moderno mais crente
em si mesmo, deixando de almejar tanto a
Deus e passando a prestar mais atenção aos
semelhantes e ao ambiente que o rodeava.
(GODINHO, 2012, p.01)
Nesse período, Hilário Franco Junior
observa o surgimento de um individualismo
que até aquele momento não era comum no
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seio da sociedade medieval. A síntese disso
tudo foi a valorização da mulher e da criança
no meio familiar. Foi nas cidades que
despontaram novos valores sociais, opostos
aos coletivistas (interdependência das ordens)
e
machistas
(predominância
do
clero
celibatário e dos guerreiros). Na realidade,
esse fenômeno social era reflexo de um
conjunto mais amplo de transformações, de
uma revalorização do ser humano. (FRANCO
JUNIOR, 2001, p. 131-132) Samuel Sergio
Salinas
explica
que
nas
cidades
a
homogeneização
do
espaço
econômico,
liberando a circulação das mercadorias,
restringindo
os
particularismos
locais,
combatendo a multiplicação de poderes
fragmentados que constituíam obstáculos à
realização dos negócios, era indispensável à
burguesia, setor emergente
que ganhava
cada vez mais espaço na sociedade.
(SALINAS, 1987, p. 30)
Todas essas transformações ocorriam
principalmente nas cidades. Para Jacques le
Goff de meados do século XII até cerca de
1340, o desenvolvimento da cristandade
latina atingiu o seu apogeu. Nesse apogeu a
França ocupou o primeiro lugar e sob a égide
de uma Igreja que se adaptava à evolução e
triunfava
sobre
a
ameaça
herética,
particularmente viva em certos meios
urbanos, uma nova sociedade, marcada pelo
cunho urbano, manifestou-se num relativo
equilíbrio entre a nobreza, que participava do
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movimento urbano mais do que se tem
afirmado a burguesia que deu o tono, se não
o tom, à sociedade, as classes trabalhadoras,
das quais uma parte — urbana — fornece a
massa de mão-de-obra às cidades, e a outra
— rural — alimentou a cidade e foi penetrada
por seu dinamismo. (LE GOFF, 1992, p. 04)
As cidades estavam em grande
crescimento econômico, principalmente as da
península Itálica. Para Hilário Franco Junior,
como segundo centro urbano da Europa, a lã
manufaturada nas cidades italianas da
Toscana (especialmente Florença) e da
Lombardia (sobretudo Milão) era importada
da Espanha e da Inglaterra, de onde famílias
de banqueiros como os Bardi e os Peruzzi
compravam toda a produção dos mosteiros
cistercienses com um ou dois anos de
antecedência, superando dessa forma os
flamengos, que não tinham capital para tanto.
A maior produtora era Florença, que na
primeira metade do século XIV empregava
30.000 pessoas nas suas oficinas têxteis.
(FRANCO JUNIOR, 2001, p. 54)
Por mais libertadoras que fossem, as
cidades não eram um local antifeudal. Aliás
elas mantinham laços com o campo. Hilário
Fraco Junior cita que a cidade não chegava a
representar um novo ordo, mas apenas uma
mobilidade horizontal no interior do grupo
dos laboratores. Na cidade, os laços sociais
entre os indivíduos eram estabelecidos por
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um juramento, como ocorria na aristocracia.
(FRANCO JUNIOR, 2001, p. 129-130)
José Luis Romero explicando que a
cidade encontrou o seu lugar no sistema
feudal e formou com ele, não como aliada mas
como parte integrante, o que José Luis
Romero denominou sistema feudoburguês.
Esse sistema durou enquanto o modo de
produção
senhorial
não
entravou
o
funcionamento econômico do mercado nem
freou as ambições da burguesia, e também
enquanto esta, renovando-se pelo jogo de
empreendimentos sem longa duração (os
contratos de sociedade sucederam-se em
cadência rápida com parceiros diferentes,
porquanto as operações eram pontuais) e de
famílias que se extinguiam com bastante
rapidez, não se engajava num processo de
acumulação. (ROMERO apud LE GOFF, 1992,
p. 40) Hilário Franco Junior afirma que
mesmo na Itália, região mais urbanizada do
Ocidente, as cidades estabeleciam vínculos
feudo-vassálicos com suas zonas rurais
circunvizinhas e mesmo entre elas. (FRANCO
JUNIOR, 2001, p.130)
Porém, no final do século XIII a
efervescência econômica diminuiu dando
lugar a uma crise generalizada na Europa,
que afetou diferentes setores da sociedade. A
crise do século XIV, orgânica, global, foi uma
decorrência da vitalidade e da contínua
expansão (demográfica, econômica, territorial)
dos séculos XI-XIII, o que levara o sistema aos
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limites possíveis de seu funcionamento.
Alguns autores afirmam que as causas eram
demográficas como Hilários Franco Junior,
afirma que na Inglaterra, o preço de uma
medida de trigo, que era de 5 shillings em
1313, pulou para 20 em princípios de 1315 e
para 40 em meados do ano. Em Antuérpia,
importante centro distribuidor de cereais, o
trigo subiu 320% em sete meses. A fome fazia
grande quantidade de vítimas. O canibalismo
tornou-se comum. Diferentes epidemias
agravavam a situação. Impulsionada pela
fome, muita gente vagava em busca do que
comer, levando consigo as epidemias e a
desordem. Em Ypres, importante cidade do
norte europeu, cerca de 10% da população
morreu em 1316. (FRANCO JUNIOR, 2001, p.
35)
O autor Rondon Cameron lembra a
Grande Fome de 1315-17 que afetou todo o
norte da Europa, dos Pirenéus à Rússia; na
Flandres, a região mais densamente povoada,
a taxa de mortalidade saltou para dez vezes
mais que o seu valor normal. A progressiva
precaridade
da
oferta
de
alimentos,
juntamente
com
a
insuficiência
das
instalações sanitárias nas cidades, tornaram
as populações mais vulneráveis às epidemias.
(CAMERON, 2000, p. 96) Rondon Cameron
tece um retrato de como estava a situação da
Europa no fim da Idade Média: Há alguns
indícios de deterioração climática no século
XlV. Pelo menos no norte da Europa, os
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Invernos tornaram-se mais longos, mais frios
e mais húmidos. O cultivo da vinha
desapareceu da Inglaterra; os cereais não
amadureciam na Noruega. Em três ocasiões,
todo o mar Báltico gelou, e na Alemanha e
nos Países Baixos a frequência e gravidade
das cheias aumentou. (CAMERON, 2000, p.
95)
Rondon Cameron observa os impactos
dessa fase de depressão na aristocracia. No
final da Idade Média uma disputa entre
senhores feudal e camponesa surge na Itália
em decorrência da falta de terras. Já para o
fim do século XIII, os desbravamentos
florestais extensivos de séculos anteriores
findaram. Em algumas zonas, como a Itália e
a Espanha, há indícios
de que a
desmatamento contribuiu para a erosão do
solo e para o declínio da sua fertilidade. Mais
para norte, os senhores opunham-se ao
desmatamento para salvaguardarem os seus
privilégios de caça e os camponeses
necessitavam do que restava da floresta para
lenha e pasto. Ocorreram inúmeras disputas,
com surtos ocasionais de violência, entre
senhores e camponeses, por causa da
utilização das florestas. Como não havia terra
nova resultante de desmatamento, os pastos,
as charnecas e os prados foram convertidos
em terras aráveis. (CAMERON, 2000, p. 97)
Hilário Franco Junior ressalta os
impactos econômicos na Nobreza. As
dificuldades
da
economia
senhorial
167

arruinavam muitas famílias nobres, que
perdiam suas terras e se deslocavam para as
cidades ou para as cortes principescas ou
monárquicas. Dessa forma, a nobreza sofria
certa descaracterização ou ao menos perdia
alguns dos traços que tinham feito parte de
seu poder e prestígio até então. (FRANCO
JUNIOR, 2001, p. 133)
Na área cultural, a Europa passou
por modificações, Eloiza Amália Bergo Sestito,
usando os termos de Alessandro Ghisalberti,
explica que na Idade Média Central (IX-XIII)
foi um período marcado pela transformação
geral das relações entre o Oriente e o
Ocidente e de uma grande renovação cultural
e econômica no Ocidente. Neste período, o
feudalismo foi superado, ocorrendo a
fundação das universidades e, por meio das
cruzadas, estabelecendo novas modalidades
de conflitos com o Islã (GHISALBERTI apud
SESTITO, 2010, p.02). Hilário Franco Júnior
afirma que a Cultura Intermediária 52 vigorou
nesse período e, o movimento conhecido por
Renascimento do século XII ilustra esse
fenômeno: ele significou a recuperação e
revalorização da cultura greco-latina, mas
também, ao mesmo tempo, a reemergência de
uma cultura folclórica muitas vezes préromana. O Renascimento do século XII não é

Nível cultural comum a clérigos e leigos, por reunir
elementos provenientes tanto da cultura erudita quanto
da cultura vulgar. (FRANCO JUNIOR, 2001, p. 252).
52
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globalmente a expressão da cultura erudita, e
sim da cultura intermediária. (FRANCO
JUNIOR, 2001, p. 148-149)
Eloiza
Amália
Bergo
Sestito
e
Terezinha
Oliveira
afirma
que
essas
transformaçãos na Idade média central
embasam as modificações culturais da Baixa
Idade Média, como o surgimento do estilo
Gótico53 em decorrência do estilo Românico 54
(OLIVEIRA, SESTITO, 2010, p.03)
H. W.
Janson e Anthony F. Janson explica que,
tinha havido um ressurgimento da vida
urbana, desde os inícios do século XI, um
O gótico era essencialmente uma arte urbana, centrada
nas grandes catedrais, e apoiava-se não no mecenato
monástico — como no caso da arte românica — mas nas
cortes e nas guildas citadinas. Esse estilo, nascido em
meados do século XII na Île-de-France, prevaleceu ao
norte dos Alpes até a primeira metade do século XVI,
abrangendo assim quase 400 anos. Houve, por
conseguinte, consideráveis mudanças no estilo durante
esse longo período. A arte gótica palaciana de meados do
século XIII tem, por exemplo, pouca coisa em comum
com a arte atormentada e mística que se seguiu à Peste
Negra. O estilo gótico internacional de cerca de 1400
volta a ser palaciano, quase sentimental, e fornece um
contraste com a última fase dramática e realista desse
estilo, que tem sua melhor ilustração na arte alemã do
final do século XV. (LYON, 1991, p. 410)
54 A arte românica desenvolveu-se no século XI e
alcançou o apogeu no século XII. Durante esse período,
existem semelhanças estilísticas entre a iluminação de
livros, a ourivesaria, os trabalhos em marfim e a
escultura em madeira e pedra. Isso deve-se ao fato de que
os artesãos eram treinados em múltiplos veículos de
expressão artística. O célebre manual dos artistas, De
Diversis Artibus, escrito por volta de 1100, demonstra
muito claramente a proficiência dos artistas da época em
muitos campos diferentes.(LYON, 1991, p. 766)
53
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movimento
que
prosseguiu
em
ritmo
acelerado. O crescente peso das cidades faziase sentir não só econômica e politicamente,
mas também de inúmeras outras formas: os
bispos e o clero urbano ganharam nova
importância, e as escolas das catedrais e
universidades substituíram os mosteiros
como centros de aprendizagem enquanto os
esforços artísticos da época culminaram nas
grandes catedrais. (JANSON; JANSON, 1996)
As
Universidades
surgem
nesse
período, Eloiza Amália Bergo Sestito afirma
que as primeiras universidades eram
fortemente influenciadas pelo pensamento
aristotélico. Porém Hilário Franco Junior
observa que foi uma época de extremos que ia
do fervor religioso intenso ao mais frio
racionalista, o autor explica que nesse
período
faltava
um
equilíbrio
dos
temperamentos que tornava o homem da
época a mudanças bruscas de emoções, a
cultura clerical não tinha mais a coerência da
Alta Idade Média e a cultura vulgar não
possuía o mesmo vigor que na Idade Média
Central (FRANCO JUNIOR, 2001, p.166)
Buscava-se uma nova composição, da qual
sairia a cultura renascentista dos séculos XVXVI. As universidades que em seus primeiros
dias eram locais de intensas discursões e
inovações, no final do período Medieval
encontravam-se engessadas e conservadoras
assim, apenas reprodutoras culturais. Causa
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e expressão disso foi sua profunda elitização
(FRANCO JUNIOR, 2001, p. 166).
As correntes filosóficas que surgiram
nessa época foram o esboço do pensamento
moderno, Eloiza Amália Bergo Sestito e
Terezinha Oliveira apresentam os autores que
inauguram o pensamento moderno: Duns
Stocus, Guilherme de Ockham e João
Buridano. A autora afirma que o mundo
medieval constituiu-se no esboço para o
mundo moderno. As mudanças foram lentas,
mas a construção da concepção de indivíduo
foi se constituindo ao longo dos séculos
(GHISALBERTI apud OLIVEIRA, SESTITO,
2010, p. 04). Hilário Franco Junior destaca as
correntes de pensamento que vigorou no
crepúsculo da Idade Média foi em decorrência
da crise da escolástica (FRANCO JUNIOR,
2001, p.167). O ceticismo, com Guilherme de
Ockham, excluía o racionalismo de assuntos
da fé, argumentando que a onipotência de
Deus escapa à razão humana. A do
empirismo, com Nicolau Oresme, rompia o
equilíbrio razão-experiência ao insistir sobre
os limites da primeira sem a segunda. A do
antiintelectualismo,
com
João
Gerson,
atacava o aristotelismo. A do averroísmo
político, com Marsilio de Pádua, defendia a
existência de Estados nacionais autônomos,
donos de todos os direitos na vida social e
tendo mesmo uma missão espiritual a
cumprir. Antecipava-se Lutero, Maquiavel e
Hobbes. Caminhava-se para a Modernidade
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(GHISALBERTI apud OLIVEIRA, SESTITO,
2010, p. 04).
A Igreja que sustentava moralmente o
homem em tempos turbulentos, também
passava por uma crise, como o papado em
Avignon, onde, permaneceu de 1309 a 1377.
Sentindo-se inseguro em Roma com a
violência das disputas entre famílias nobres
locais pelo poder na cidade, sentindo-se
ameaçado pelo rei alemão que planejava ir à
Cidade Eterna para ser coroado imperador,
sentindo-se intimidado na Itália pelas
comunas que pressionavam os territórios da
Igreja, o papa Clemente V, de origem
francesa, mudou-se para Avignon. Esta
cidade pertencia à Igreja, mas apenas o rio
Ródano a separava das terras da monarquia
francesa, que passou a exercer um certo
controle sobre o papado. Dos 110 cardeais
naquele período, 90 foram franceses.
(FRANCO JUNIOR, 2001, p 110)
Assim podemos observar que a Baixa
Idade Média foi um período bastante sombrio,
para Johan Huizinga, o contraste entre o
sofrimento e a alegria, entre a adversidade e a
felicidade, aparecia mais forte. Todas as
experiências tinham ainda para os homens o
carácter direto e absoluto do prazer e da dor
na vida infantil. (HUIZINGA, 2000, p. 06)
Hilário Franco Junior observa que
todos os setores sofriam impactos da
depressão econômica, a crise da igreja e etc. A
aristocracia com a perda do prestígio
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econômico advindo das terras sofria certa
descaracterização ou ao menos perdia alguns
dos traços que tinham feito parte de seu
poder e prestígio até então. Essa situação
nova e pouco compreensível para os nobres
provocou
mudanças
gerais
no
seu
comportamento psicológico, dentre elas uma
limitação (consciente ou não, é difícil saber)
da natalidade. Em razão disso, naquele
período, a cada seis gerações, em média,
extinguia-se uma linhagem aristocrática. Em
relação aos trabalhadores rurais, a crise
social manifestou-se de dupla forma. De um
lado, o retrocesso demográfico e econômico
acelerou o processo de recuo da servidão, o
ressurgimento de um campesinato livre, e
permitiu até a formação de uma elite
camponesa.
Esta
era
constituída
por
indivíduos
que,
aproveitando
desaparecimento de famílias nobres e o
despovoamento de regiões inteiras pela peste
negra, conseguiram obter terras próprias.
Nelas, a pecuária era a principal atividade,
em virtude da falta de mão-de-obra e da
relativa manutenção do preço da lã, um dos
poucos produtos não afetados pela crise
econômica. Ocorreu mais na Itália, pois na
região Norte da Europa houve uma
reafirmação dos laços senhoris tentando
reimpor antigas obrigações, que desde o
século XII ou XIII tinham caído em desuso.
(FRANCO JUNIOR, 2001, p. 134-135)
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Johan Huizinga afirma que nunca a
morte foi evocada com tanta intensidade
como nessa época. Em tempos anteriores
também a religião tinha insistido no
constante pensamento da morte, mas os
tratados religiosos dessa época apenas iam às
mãos daqueles que já tinham voltado costas
ao Mundo. Desde o século XIII que a pregação
popular das ordens mendicantes tinha
avolumado a eterna lembrança da morte num
coro sombrio que ecoava por todo o Globo
(HUIZINGA, 2000, p. 104). Johan Huizinga
revela que a queixa sem fim da fragilidade de
toda a glória terrena era cantada em várias
melodias. Três motivos podem distinguir-se.
O primeiro é expresso pela pergunta: onde
estão agora aqueles que em dado momento
encheram o Mundo com o seu esplendor? O
segundo motivo reside no espectáculo da
beleza humana caída na decrepitude. O
terceiro é a dança da morte: a Parca
arrastando os homens de todas as condições
e idades (HUIZINGA, 2000, p. 104).
Esse cenário de instabilidade social é
muito similar ao contado pelo condenado que
Dante Alighieri encontra:
Sempre pelos efeitos a contrista.
E se do Arno na ponte não restasse
Um vestígio, que traz seu culto à vista
“Talvez ela à existência não tornasse,
E quem das cinzas, que Átila há deixado,
Levantou-a os esforços malograsse.
“Na minha própria casa hei-me enforcado”
(inferno. XIII, 145-151)

174

A
mudança
naquela
sociedade
provocou impacto na vida do individuo. Emile
Durkheim observa que o suicídio muitas
vezes não é uma doença mental e sim o
impacto da sociedade no homem. Com efeito,
se em lugar de apenas vermos os suicídios
como acontecimentos particulares, isolados
uns dos outros e que demandam ser
examinado cada um separadamente, nós
considerássemos o conjunto dos suicídios
cometidos numa sociedade dada, durante
uma unidade de tempo dada, constata-se que
o total assim obtido não é uma simples soma
de unidades independentes, um todo de
coleção, mas que ele constitui por si só um
fato novo e sui generis, que possui sua
unidade
e
sua
individualidade,
consequentemente sua natureza própria, e
que, ademais, é uma natureza eminentemente
social (DURHKIEM, 2005, p. 25).
Mas o que levaria um individuo a
cometer suicídio na Idade Média? Sobre a luz
da teoria de Emile Durhkiem poderia ser
Talvez o desarranjo social, uma quebra da
regras sociais, O sociólogo chama de anomia
social esse momento onde as regras são
frágeis
e
as
expectativas
frustradas
(DURHKIEM, 2005, p. 279). Emile Durkheim
distingue-se não pela maneira como os
indivíduos estão ligados a sociedade, mas pelo
modo como esta os regula. O suicídio egoísta,
como foi descrito no caso de Pier delle Vigne,
provém do fato dos homens não encontrarem
175

justificação para a vida, já o suicídio anômico
provém das atividades desregradas, como
crise financeiroa ou colapso da estrutura
social, que levam asofrerem com isso. No
caso de Dante Alighieri podemos dizer que a
depressão financeira que assolou a Europa
nesse período poderia ser motivo para suicídio
( DURHKIEM, 2005, p. 279).
Com efeito, em causas de desastres
econômicos, como a fome que crescia na
Europa, causando uma perda de status
socioeconômico que um determinado grupo
ou individuo gozava, como no caso da nobreza
que empobrecia no final da Idade Media e
buscava formas de sobreviver diferentes
daquele que seus antepassados utilizavam
levando a se restringirem e baixar seus
padrões, como estreitar laços com a
burguesia que era um grupo que a nobreza
via como inferiores. Com isso, toda sua moral
é refeita e nem sempre um individuo estar
pronto para isso e leva-o ao desespero.(
DURHKIEM, 2005, p. 272)
Outra causa para a ocorrência de
suicídio poderia ser a desintegração religiosa,
visto que, pois para as religiões, com ênfase
no catolicismo, ajudam a evitar a pratica do
suicídio, não no sentido de repreender o ato,
mas pelo fato de que essa promove uma
integração
social
um
sentimento
de
pertencimento a algo, um mundo ordenado
(ALMEIDA; LOTUFO NETO, 2004)

176

Hilário Franco Junior observa que as
disputas entre o papado e os poderes
temporais durante os séculos XIII e XIV
desgastaram a imagem do papa. A crise do
pontificado
e
o
desenvolvimento
do
nacionalismo,
fenômenos
interligados,
desenvolviam o sentimento de autonomia
eclesiástica em diversos locais. Na Inglaterra,
em meados do século XIV, proibiu-se apelar
ao tribunal papal nos processos judiciais em
curso no país e enviar taxas eclesiásticas para
o exterior. Na França, em 1438, a pragmática
Sanção de Bourges reservava ao rei a
nomeação para cargos eclesiásticos e abolia
as taxas pontificiais. Enquanto esses fatos
negavam o pretendido controle eclesiástico
sobre toda a sociedade, um outro negava o
próprio governo papal sobre a Igreja. Era a
teoria conciliarista, que em 1414 atribuía o
poder dos concílios diretamente a Cristo, daí
todos lhe deverem, mesmo o papa, obediência
em assuntos de fé. Isso refletia o descrédito
gerado no século XIV pela figura do papa, o
povo estava preparado para passar sem o
papa. (FRANCO JUNIOR, 2001, p. 110-111)
Em suma, com a desestruturação
econômica e a mudança do modo de vida da
sociedade do século XIV poderia ter impactos
mais profundos do que se imagina, O fato de
Dante Alighieri ter criado um vale inteiro para
suicidas já denota que a prática era mais
comum do que se imagina e bem mais
consolidada no imaginário da sociedade.
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Considerações Finais
Assim, podemos observar que a Divina
Comédia foi escrita em um período de ruptura
em quase todos os setores da sociedade
medieval. O modo de vida anterior, tão
familiar ao poeta Dante Alighieri, estava em
transformação. Segundo Omar Nascimento
Oliveira, muitos acontecimentos importantes
marcaram o período medieval do qual Dante
fazia parte: a decadência do Império Romano
e as incursões nômades. A ruína das
instituições romanas, os costumes desses
povos invasores, produziram uma grande
fragmentação na própria ideia de sociedade,
em suas inter-relações, em suas leis; uma
crise não só de identidade pessoal, mas
também de identidade social. A sociedade
estava pegando novos rumos (OLIVEIRA,
2010, p. 237).
Ao ser analisada, a obra A divina
Comédia
de
Dante
Alighieri
deixa
transparecer as influências que teve de sua
época. Essa associação entre a cultura da
Antiguidade e a cultura medieval era muito
comum. Segundo Omar Nascimento Oliveira
todo esse material cultural serviu de base
para a produção da obra de Dante, que foi
capaz de captar o cerne da filosofia
escolástica, amparando-se de um lado no
poeta Greco-romano Virgílio, representante do
império, da filosofia e da cultura, e de outro
em Beatriz, sua amada, que representa, na
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obra, a religião cristã (OLIVEIRA, 2010, p.
236)
Esses momentos de ruptura têm seus
impactos sobre o homem da época. O suicídio
é um deles. De acordo com Émile Durkheim,
nesses momentos de mudanças, muitas
pessoas não conseguem lidar com o modo
novo de viver e cometem suicídio, visto que o
suicídio é um fato social e a sociedade tem
influência sobre o ato de suicidar-se. No caso
de Pier Della Vigne, o fato de ter sido
desligado do seu senhor e acusado de algo
que ele afirmou não ter feito, o impactou
profundamente. Pier Della Vigne estava tão
integrado à sociedade que lhe deixou
dependente do modelo de vida existente e
quando foi retirado desse meio não suportou
e cometeu suicídio.
Apesar de o suicida ser visto e descrito
no inferno devemos nos atentar que a
sociedade tinha comiseração por esse tipo de
pessoa, apesar das implicações para o suicida
e sua família. De acordo com Alessandro
Valério e Regina Coeli Machado e Silva, a
abjeção ao suicídio era tamanha que, na
França, o corpo de um suicida deveria ser
pendurado pelos pés e então arrastado por
cavalos, depois jogado em um lixão ou
cortado em partes. Durante certo período, as
ordens eram para que se enterrassem os
corpos na estrada, fora da cidade, mas que
antes se cravassem uma estaca no peito do
cadáver. Isso perdurou até meados de 1770.
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Além da humilhação pública, havia o confisco
dos bens da família e a difamação do nome do
morto. (VENEU apud SILVA, VALÉRIO, 2016,
p. 05)
Por fim, esperamos ter alcançado os
objetivos
inicialmente
almejados
neste
capítulo. Compreender as causas do suicídio
e seu imaginário social contribuiu para
entender e superar alguns estereótipos acerca
do período da Baixa Idade Média. Talvez esse
período
não
seja
tão
distante
da
contemporaneidade.
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O IMAGINÁRIO SOCIAL SOBRE A
MORTE NA BAIXA IDADE MÉDIA
Kerlys Santos de Sousa55

A análise do Imaginário Social sobre a
morte no fim da Idade Média, levando em
consideração as produções literárias e
iconográficas influenciadas pelo pensamento
religioso cristão possibilita diferentes formas
de interpretação da sociedade deste período.
Todavia, as mudanças sociais nos séculos XIV
e XV contribuíram para o surgimento de uma
nova concepção a respeito da morte. O
homem deixou de compreendê-la como
continuidade da vida e passou a vê-la como
fim definitivo de todas as coisas. Assim, a
documentação textual e a iconografia
demonstram que as expressões artísticas que
envolvem os temas difundidos sobre a morte
no final da Idade Média caracterizam um
aspecto religioso acompanhado de uma crítica
social e moralista referente às categorias
sociais e políticas da época. Dessa forma, a
historiografia revela que a morte está inserida
num contexto histórico sociocultural e é um
reflexo da sociedade na qual atua. Cada
sociedade em diferentes períodos da história
Graduada em História pela Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão - UEMASUL
55
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pode desenvolver uma noção particular do
que é a morte, de acordo com suas crenças,
ritos e símbolos.

Concepção sobre a Morte no Fim da
Idade Média
Compreender
as
diferentes
concepções, representações, ritos e símbolos
que os homens atribuíram à morte ao longo
dos séculos, significa compreender as
mentalidades coletivas de cada época. De
acordo com a abordagem do historiador
francês Michel Vovelle, a história das atitudes
coletivas está em desenvolvimento e tem seus
campos de atuação, tais como: atitudes
diante da vida, estrutura familiar e a morte.
Dessa forma, a imagem da morte se inscreve
num contexto histórico e cultural (VOVELLE,
1996, p. 12).
A maneira como uma sociedade se
posiciona diante da morte e do morto tem um
papel decisivo na constituição e na
manutenção de sua própria identidade
coletiva e, consequentemente, na formação de
uma tradição cultural comum. Mitos e ritos
sobre a morte são incontáveis, todas as
culturas criaram uma forma especial de
imaginar e contar a própria versão,
estruturando as características coletivas das
diferentes civilizações. Nesse sentido, na
Idade Média é possível identificar mudanças
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significativas em relação à morte e ao morrer
em dois momentos: na primeira Idade Média
ou alta Idade Média e na segunda Idade
Média ou baixa Idade Média (CALLIA, 2005, p.
09)
Norbert Elias aponta que todos os
grupos sociais e sociedades construíram
ideias específicas e rituais correspondentes
sobre a morte, que se tornaram um dos
aspectos do processo de socialização. Há
várias formas de os indivíduos lidarem com a
ideia da finitude da vida: pode-se evitar a
ideia da morte através da mitologização do
final da vida, pela crença na própria
imortalidade ou encará-la como um fato da
existência e ajustar a vida diante dessa
realidade. Em comparação com outros
períodos, a morte na Idade Média era mais
presente e familiar. Contudo, o medo da
morte foi intensificado especialmente no
século XIV, com o crescimento das cidades e
das epidemias: a violência era comum, a fome
também. As pessoas temiam a morte e os
religiosos reforçavam o medo, o sentimento de
culpa e o temor da punição após a morte era
doutrina oficial (ELIAS, 2001, p.101).
Na abordagem de Zygmunt Bauman,
somente os seres humanos possuem a
consciência de inevitabilidade da morte. Não é
a própria morte que desperta temor, mas a
sua imagem antecipada na consciência dos
vivos. Para Bauman as culturas humanas
podem tornar suportável a vida com a
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consciência da morte. Nesse sentido, Bauman
analisa três estratégias de manipulação
destinadas a tornar possível que se viva com o
conhecimento da iminência da morte
(BAUMAN, 2001, p.69).
A primeira diz respeito à construção
de pontes entre a vida mortal e a eternidade
que classifica a morte como um novo começo
e não um fim definitivo. A segunda estratégia
consiste em mudar o foco de atenção da
própria morte, como um evento universal e
inescapável, para suas causas específicas, as
quais
deverão
ser
neutralizadas
ou
enfrentadas. E a terceira refere-se a um
ensaio metafórico diário da morte em sua
verdade de fim absoluto irreparável e
irreversível, de modo que, esse fim possa vir a
ser encarado como só mais um evento banal
entre tantos outros (BAUMAN, 2001, p.69).
De acordo com Jacques Le Goff, o
período da Antiguidade Tardia e da Alta Idade
Média foi essencial para o nascimento do
homem medieval. O homem da Idade Média
tinha convicção de um modelo humano a ser
seguido. Para a antropologia cristã medieval o
homem era uma criatura de Deus que deveria
praticar boas obras afim de ser salvo.
Entretanto, vivia na dualidade do corpo e da
alma, pois havia a crença de que por meio do
corpo é que se alcançaria a salvação, o
homem para ter uma boa morte deveria
controlar e disciplinar os desejos do corpo. A
visão do indivíduo na Alta Idade Média era
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pessimista, a Igreja direcionava os costumes,
os homens preocupavam-se com a vida após
a morte, como seria o juízo final. Desse modo,
a
principal
preocupação
do
homem
direcionava-se à salvação da alma, logo, tal
preocupação refletia no comportamento
humano em relação à morte (LE GOFF, 1989,
p.11-12).
De acordo com Jean Delumeau a
Igreja na Idade Média promovia uma
construção mental sobre os homens, que
afirmava na prática contemplativa uma
relação que existia entre o jejum e as
alucinações profanas do corpo físico. O
homem medieval buscava promover as
manifestações de piedade, praticando todas
as normas consideradas sagradas, inibindo as
fantasias, a luxúria e todos os desejos da
carne. Nesse sentido, a Igreja tinha como
função o auxílio na hora da morte, um
processo de preparação da alma, um trabalho
espiritual e místico que descrevia uma morte
segura. A Igreja recomendava como regra o
“bem viver”, onde os fiéis praticavam o que
era correto perante os dogmas, pois só assim
permita ao homem uma preparação da alma
para a morte. Mesmo assim, a morte
continuava sendo um momento de grande
tensão (DELUMEAU, 1989, p. 284).
A concepção sobre a morte no
Imaginário Social na Alta Idade Média era de
transição, a morte era encarada como uma
passagem para outra vida, a vida eterna, que
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só começaria após a morte. Por essa razão
lembrar a iminência da morte era uma forma
da Igreja manter sob controle a vida e o
comportamento do homem medieval. Para
Marc Bloch, a mentalidade religiosa tinha
uma
concepção
de
mundo
onde
o
sobrenatural estava presente no cotidiano,
uma vez que a imagem que se tinha dos
destinos do homem e do universo se inscrevia
no modelo traçado pela teologia e pela
escatologia cristãs. A ação sistemática da
Igreja enquanto instituição religiosa de poder
no domínio das relações sociais associava-se
ao imaginário, pois a religião cristã na Idade
Média produziu imagens não apenas visuais
ou verbais, mas também representações
mentais coletivas (BLOCH, 1979, p.111).
Philippe Ariés afirma que enquanto
algumas atitudes permanecem praticamente
inalteradas, outras surgem em determinados
momentos e são peculiares a determinado
período histórico. O primeiro assunto
desatacado por Ariés trata-se da morte
domada, a morte vista com naturalidade, a
morte precedida de um aviso ou por uma
convicção íntima.
Para Ariés, no período
anterior aos séculos XIV e XV da Idade Média
a morte era representada como algo que o
indivíduo deveria aceitar, um rito de
passagem, uma cerimônia que envolvia, além
do morto, todos que a ele rodeavam quando
vivo, permitindo assim, que o mundo dos
vivos tivesse ligação com o mundo dos
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mortos. O pesar da vida estava associado à
aceitação da morte e ligado à familiaridade
com a mesma (ARIÉS, 1977, p.22-24).
Por outro lado, o historiador Michel
Vovelle ao fazer uma crítica em relação ao
estudo realizado por Philippe Ariés, elucida
que não acredita na perspectiva de que em
algum momento da história a morte tenha
sido aceita serenamente, ou encarada com
naturalidade e sem medo. Segundo Vovelle,
citando e se colocando de acordo com uma
frase do filósofo Voltaire, a morte sem medo e
sem apreensão é a morte dos animais.
Portanto, ao posicionar-se sobre a história da
morte, Michel Vovelle menciona que há
períodos históricos nos quais se torna mais
intenso o sentimento de sensibilidade diante
da morte ou o medo dela, como é o caso da
Baixa Idade Média, onde se atribuiu maior
intensidade ao medo da morte (VOVELLE,
2006, p.14).
Para Jean Delumeau o desejo de
simplificar os ritos da morte na Idade Média
era um meio de negar a existência da própria
morte,
portanto
queriam
reduzir
a
importância afetiva da sepultura e do luto,
sendo inspirado pela humildade cristã, e
rapidamente confundido com um sentimento
ambíguo que homens da Idade Média
chamam como os devotos de “justo
desprezada vida”. Esta atitude era cristã, mas
ao mesmo tempo “natural”; pois o vazio que a
morte causava no coração da vida, do amor
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pela vida, pelas coisas e pelos seres era
devido ao sentimento da natureza humana
que era influenciando pelo cristianismo
(DELUMEAU, 1989, pp. 170-2).
No Cristianismo medieval a morte
física era entendida como acesso a vida
eterna, a ideia de continuidade da vida
constitui um ponto comum à religiões antigas
e ao Cristianismo. Para Michel Vovelle, a
história da morte distingue-se em três níveis:
a morte sofrida, a morte vivida, e o discurso
da morte. A morte vivida caracterizava-se
como um conjunto de gestos e ritos que
conduzia ao túmulo ou ao Além. Esse tipo de
morte se encaixava nas práticas funerárias,
mágicas, religiosas e cívicas. Era uma morte
formal e sistematizada, que demonstrava não
apenas
formalidade,
mas
também
sensibilidade. Os ritos funerários, a expressão
de angústia e a repetição dos gestos
representavam um discurso coletivo. Por meio
do discurso sobre a morte, que se modifica
com o passar do tempo, podemos ter a noção
da transformação das representações do Além
no período (VOVELLE, 1996, p.14-15).
A
morte
na
Idade
Média
desempenhava papel relevante no Imaginário
coletivo Social. Philippe Ariés aponta que na
Idade Média a morte era representada como
algo que o indivíduo deveria aceitar,
respeitando-a e procurando a salvação que
encontraria no pós-morte, um rito de
passagem, uma cerimônia que envolvia, além
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do morto, todos que a ele rodeavam quando
vivo, permitindo assim, que o mundo dos
vivos tivesse uma ligação com o mundo dos
mortos (ARIÉS, 1977, p.22).
Nesse sentido, é possível compreender
a importância atribuída, no período medieval,
à prática de rituais específicos do corpo
guiada pelo espírito religioso, principalmente
os rituais familiares que faziam parte da
preparação no momento de morte. O pesar da
vida estava associado à aceitação da morte e
ligado à familiaridade com a mesma. Havia
um sentimento de resignação, ou até mesmo
de alívio, promovido por meio da justificativa
de que a morte não era um fim, mas uma
preparação para outro mundo (ARIÉS, 1977,
p.22-24).
A preocupação com a alma do morto
depois da morte estava presente na sociedade
medieval, assim como os sentimentos
daqueles que ficavam. O ritual fúnebre
proporcionava uma elaboração do luto a
partir de sua manifestação. Na perspectiva de
Hilário Franco Júnior, os medievais sentiam a
onipresença da morte, mas isso não os
incomodava. Eles tinham dela uma visão
natural, tranquila, diferente da de seus
descendentes dos séculos seguintes. Como o
cristianismo ensinava que a morte é o começo
da vida eterna, e não o fim definitivo, chegado
o momento as pessoas procuravam se
preparar (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.188).
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A grande tragédia não era morrer, mas
morrer inesperadamente, sem ter confessado,
recebido os sacramentos, feito doações e
estabelecido
o
testamento.
Tinha-se
consciência e resignação pelo fato de que o
destino das espécies vivas é morrer. Portanto,
do ponto de vista de Hilário Franco Júnior,
nos séculos anteriores a Baixa Idade Média, a
visão no que diz respeito à morte era positiva,
diferente da que se tinha nos últimos séculos
que caracterizam o fim do período medieval.
Desde os primórdios já se buscava uma
justificativa para comprovar que a morte não
é um fim. O sepultamento era um meio de
preparar o defunto para um outro mundo, ou
para um outra vida depois da morte (FRANCO
JÚNIOR, 2006, p.188).
Vale ressaltar que na Idade Média a
representação da morte no imaginário coletivo
esteve associada à ideia de pecado. Os
cristãos temiam morrer em pecado, e no
momento
de
sua
última
confissão
esforçavam-se para conseguir a penitência e a
morte cristã. No entanto, a partir do século
XIII, o pecado passou a ser representado sob
novas formas, como por exemplo, dos vícios e
dos sete pecados capitais, ambos voltados
para a vida. Mas, isso não significa que houve
total distanciamento entre morte e pecado,
tendo em vista que ocorreu, ainda no final da
Idade Média, uma série de representações na
literatura e nas artes envolvendo a relação
entre as duas temáticas (BLUM, 1996, p. 280193
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Hilário Franco Júnior, ao abordar o
comportamento do homem diante da morte,
revela que a morte foi deixando de ser uma
amiga que o encaminhava para a eternidade
para se transformar numa inimiga que o
afastava de tudo que conseguira ou pensava
vir a conseguir neste mundo. Essa mudança
na postura do homem a respeito da morte
ocorreu a partir do século XIII, com os
progressos materiais da sociedade cristã
ocidental e com o desenvolvimento do
individualismo (FRANCO JÚNIOR, 2006, p.
188).
A epidemia e os conflitos sociais da
Baixa Idade Média, associados a visões
apocalípticas deu espaço para o medo da
morte. Segundo Jacques Chiffoleau, foi na
crise que se teve a noção de uma ruptura
irremediável com toda a tradição, tendo em
vista que os ritos tradicionais ao redor do leito
de morte tornaram-se impossíveis, diante da
morte inesperada. A peste negra trouxe
consigo uma ruptura na mentalidade das
pessoas a respeito de sua religiosidade. A
explicação para a peste adivinha de um ato de
punição divina pelos pecados dos homens, a
Igreja incentivou a penitência religiosa e os
atos de boa fé. Além disso, foi nesse período
que as expressões artísticas sobre a morte
tiveram maior difusão (CHIFFOLEAU, 1996,
p.128).
Na perspectiva de Diogo José Caetano,
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o desejo de criar uma imagem de tudo o que
se relacionava com a morte deu lugar ao
desprezo de todos os seus aspectos. Essa
concepção se fixava continuamente no
imaginário coletivo medieval, através da
crença nos castigos de Deus. Entretanto, o
homem do medievo vivia constantemente
cercado pelo medo de morrer. A fome e a
guerra também eram um medo comum na
Idade Média. Esse medo não representava as
emoções de ternura e de consolação que
antes se tinha, e sim a dor pela ausência dos
que morriam e o temor da própria morte que
era enfatizada como os piores males na Idade
Média (CAETANO, 2012, p. 36).
Podemos identificar que as mudanças
ocorridas
no
final
da
Idade
Média,
consequentemente,
influenciaram
na
formação de um novo Imaginário a respeito da
morte. A Igreja se apropriou dessa nova
mentalidade e começou a difundir uma nova
concepção sobre a morte, tornando-a um
tema recorrente na arte e na literatura. Se
antes a morte era vista como uma passagem
para outra vida, ou seja, se antes havia a
ideia de continuidade da vida após a morte,
com a chegada dos séculos XIV e XVI, a visão
teológica da morte passou a ser compreendida
com o sentimento de medo, pois, a morte
passou a ser encarada como o castigo de
Deus para o homem (HUIZINGA, 1924,
p.145).
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A partir do que Philippe Aríes
denomina segunda fase da Idade Média, ou
seja, após os séculos XI e XII, foram sendo
introduzidas pequenas mudanças nos rituais
da morte que, embora não tenha alterado
significativamente a familiaridade do homem
com esta, passaram a dar mais dramaticidade
e individualidade aos seus rituais. Ainda
segundo o historiador francês, são quatro os
fenômenos
que
promovem
essas
transformações:
a representação do juízo
final, que passa a compor a configuração dos
rituais ligados à morte; a individualização
deste juízo final, que até então possuía
um caráter coletivo, e que a partir desse
momento passou a ser algo individual,
realizado no leito de morte, e relacionando-se
diretamente com a biografia do moribundo; o
crescimento do interesse pelos temas
macabros, particularmente pelas imagens de
decomposição física; e, por
fim,
a
personalização das sepulturas, por meio
de um retorno às epígrafes funerárias
(ARIÈS, 1977, p. 47).
O homem passou a compreender a
morte não mais como continuidade da vida na
eternidade, mas como o fim, a decomposição.
Philippe Ariés destaca que, o imaginário
macabro
que
surgiu
nesse
período,
demonstrava
que
o
homem
estava
confrontado com o apego aos bens terrestres,
que tomavam mais importância do que antes,
“a verdade é sem dúvida que o homem nunca
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amou tanto a vida como neste final da Idade
Média. A história da arte nos dá uma prova
indireta deste fato” (ARIÉS, 1977, p.158). A
partir dessa nova visão de mundo, o homem
passou a dar um novo valor à representação
da morte (ARIÉS, 1977, p.154).
Contudo, Philippe Aríes afirma que o
macabro não era a expressão de uma
experiência forte da morte numa época de
muitas mortalidades e de crise econômica.
Não era um meio para os pregadores
instigarem o medo da condenação, o desprezo
ao mundo e a conversão. As imagens da
morte e da decomposição não expressavam
nem o medo da morte, nem do além, mesmo
tendo
sido
utilizadas
para
isso.
Representavam o amor apaixonado pelo
mundo e de uma consciência dolorosa pelo
fracasso ao qual a vida dos homens está
condenada (ARIÉS, 1977, p.156).
Para Jean Claude Schmitt, a cena da
agonia do indivíduo estava associada aos
diferentes temas do macabro, a começar pela
própria morte em sua representação alegórica
(SCHMITT, 199, p.242). A arte macabra
mostrava aquilo que não se via, aquilo que se
passava debaixo da terra, a decomposição,
não o resultado de uma observação, mas o
produto de uma imaginação. Era um tema
frequente em cenas não realistas e em
alegorias, que mostravam aquilo que não era
visto.
Os
pregadores
franciscanos
e
dominicanos com seus sermões cooperaram
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para essa nova espiritualidade, assim como
para a concepção do Além (ARIÉS, 1977,
p.154).
Johan Huizinga aponta que, os
religiosos
exprimiam
um
sentimento
materialista na medida em que afirmavam
que a beleza e a felicidade eram inúteis, uma
vez que estavam destinadas a acabar um dia.
Essa concepção se fixava continuamente no
imaginário coletivo medieval, através da
crença nos castigos de Deus. Entretanto, o
homem passou a viver constantemente
cercado pelo medo de morrer. Esse medo não
representava as emoções de ternura e de
consolação que antes se tinha, e sim a dor
pela ausência dos que morriam e o temor da
própria morte que era enfatizada como um
dos piores males na Idade Média. Assim, a
estrutura de personalidade dos indivíduos
transforma-se, vinculada à organização social
no qual estão inseridos (HUIZINGA, 1924,
p.147).
Os temas macabros56 surgiram tanto
na iconografia, representados em afrescos ou
em gravuras em madeira, como na literatura
Segundo Philippe Ariés, há o hábito de se chamar
macabras (por extensão, a partir das danças macabras)
as representações realistas do corpo humano enquanto
se decompõe. O macabro medieval, começa depois da
morte e detém-se no esqueleto ressequido (ARIÉS, 1977,
p.133). Johan Huizinga destaca que o atual significado
da palavra macabro é resultado de um longo processo.
Mas o sentimento que ele encarna, algo horrível e
funesto, é precisamente a concepção da morte que surgiu
durante os últimos séculos da Idade Média (HUIZINGA,
1924, p.108).
56
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medieval. A Igreja sempre tentou impor o
medo, mais o medo do inferno do que da
morte. No final da Idade Média, os pregadores
falavam da morte para se fazer pensar no
inferno. Os fiéis talvez não pensassem
necessariamente no inferno, mas foram então
impressionados pelas imagens da morte. A
evocação dos horrores da decomposição foi
um meio de os monges mendicantes
comoverem e converterem as populações
laicas,
em
particular
urbanas.
Os
mendicantes procuraram impressionar as
imaginações através das representações da
morte (ARIÉS, 1977, p.149).
No final da Idade Média o pensamento
representado em imagens era um dos fatores
que dominavam a vida religiosa. A iconografia
e as obras literárias representavam os
principais
meios
de
divulgação
dos
ensinamentos da Igreja medieval. José Rivair
Macedo revela que as imagens na Idade Média
revestiam-se de caráter educativo pedagógico.
A linguagem adotada procurava evidenciar
símbolos e signos57 dotados de mensagens
explícitas ou implícitas. Através da produção
de imagens no período medieval era possível
tornar visível o invisível e, mais que isso, era
O termo “signo” está associado a representação
material simples de uma realidade complexa. Nesse
sentido, o signo “Morte” tem seu lugar na hierarquia de
signos que na Idade Média se juntam ao texto da queda
do homem no pecado e da redenção divina. A morte é um
texto que se torna ele mesmo um signo, e nesse processo
diversas formas de produção de signos operam
simultânea ou sucessivamente (WILLIAMS, 1996, p.142).
57

199

uma maneira de reforçar o sistema ideológico
da fé cristã. (MACEDO, 2004, p.120).
Nesse sentido, Peter Burke afirma que
as imagens, assim como textos e testemunhos
orais, constituem-se numa forma de evidência
histórica, pois registram atos de testemunho
ocular. É relevante a análise da difusão dos
temas da morte na iconografia e na literatura
dos séculos XIV e XV, uma vez que foi nesse
período que se atribuiu maior valor ao
pensamento da morte. As obras literárias e as
artes visuais, vinculadas ao tema da morte,
exprimiam a angustia coletiva que se
formulou ao longo do período medieval. Além
disso, revelam um conjunto de características
críticas e moralizadoras ligadas ao sentimento
religioso predominante no medievo (BURKE,
2004, p.17).

As Representações da Morte na
Literatura e na Iconografia dos Séculos
XIV e XV
Para Gerhild Scholz Williams, a morte
estabelece o vínculo entre passado e futuro e
opera de forma estruturante como texto e
signo sobre a concepção que cada sociedade
faz de sua própria tradição. A determinação
da existência religiosa depende de como um
povo representa sua divindade e como ele
caracteriza sua morte. A ideia de que a
atitude com relação a morte se modificou com
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o passar dos séculos, tem seu lugar nas
ciências humanas e na literatura. A
concepção platônica da separação entre corpo
e alma e a libertação da alma da prisão do
corpo, indica uma das representações mais
populares da morte e das promessas da vida
no âmbito da cultura ocidental (WILLIAMS,
1996, p.131).
Nesse sentido, Gerhild Scholz Williams
enfatiza que a maioria das fontes literárias do
período medieval provém da nobreza, visto
que, nada se conhecia sobre a concepção da
morte entre as camadas mais baixas, exceto
alguns textos de sermões e estudos sobre o
folclore ou a descrição da vida na poesia. A
obra literária caracterizava um diálogo entre o
poeta e o nobre e, como em muitos casos
ambos pertenciam ao mesmo grupo, entre o
nobre e o nobre (WILLIAMS, 1996, p.144).
Levando em consideração que na
Idade Média a maioria da população era
analfabeta, pode-se compreender que as
imagens que eram produzidas e colocadas
nas igrejas serviam para que, aqueles que não
sabiam ler os livros, pudessem “ler”, olhando
as paredes. No entanto, Peter Burke chama a
atenção para a seguinte questão: a ideia de
que as pinturas eram a bíblia dos analfabetos
tem sido criticada, com base na afirmação de
que muitas imagens nas igrejas eram
complexas para serem compreendidas por
pessoas comuns (BURKE, 2004, p.55-58).
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Porém, a iconografia e as doutrinas
que eram ilustradas poderiam ter sido
explicadas oralmente pelo clero. A imagem
agia como um reforço da mensagem falada,
em vez de se constituir em um única fonte de
informação. Assim, as imagens são um meio
através do qual os historiadores podem
recuperar experiências religiosas passadas,
contanto que eles estejam aptos a interpretar
a iconografia (BURKE, 2004, p.55-58).
Philippe Aríes afirma que havia na
Literatura e na iconografia do medievo a
representação do moribundo58, este sabia que
iria morrer com antecedência e recebia no
leito de morte a visita do padre. Ademais, o
doente tinha tempo para se arrepender, orar,
convocar seus familiares ao redor de sua
cama e dizer o último adeus. O ritual da visita
consistia na execução dos atos litúrgicos e
sacramentais na hora da morte, tratava-se de
um ritual coletivo, cercado de várias pessoas
(ARIÉS, 1977, p.24).
Era
comum
o
moribundo,
pressentindo a chegada de sua morte, realizar
o ritual final, despedir-se e quando necessário
reconciliar-se a família e com os amigos,
expunha suas últimas vontades e morria, na
esperança do juízo final quando alcançaria o
O significado de “moribundo” está relacionado a quem
está prestes a morrer. Na Idade Média o padre visitava o
doente para cumprir os atos litúrgicos e sacramentais
que acompanhavam os últimos momentos do cristão
sobre a terra (AVRIL, 1996, p.90).
58
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paraíso celeste. É por isso que nesta época a
morte súbita, repentina era considerada
vergonhosa e às vezes considerada castigo de
Deus, pois a morte casual inviabilizava este
processo do morrer (ARIÉS, 1977, p.24).

.

Imagem 1: Death and the Miser (A morte e o Avarento).
c. 1490.
Hieronymus Van Aken. Gallery of Art, Washington.
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A pintura de Hieronymus Van Aken
intitulada “A morte e o Avarento” consiste na
representação da figura de um homem nos
últimos momentos de sua vida (centro da
imagem) diante da presença ameaçadora da
morte que surge envolta num tecido branco,
segurando uma flecha na mão (à esquerda).
Um anjo está ao seu lado (à direita) e procura
chamar sua atenção para o crucifixo
iluminado na janela (à esquerda); enquanto
um demônio por baixo do tecido (à esquerda)
oferece-lhe dinheiro. Além disso, há também a
imagem de um idoso que, através da análise
iconográfica indica procurar objetos no baú
posicionado ao pé da cama.
Analisando o contexto da imagem,
percebe-se que há um aspecto religioso em
torno do significado da figura. Isso é
perceptível quanto ao conjunto de signos que
compõem a obra, como por exemplo, o
crucifixo iluminado na janela que representa
a luz divina e também a absolvição dos
pecados concebida por meio dos sacramentos
da confissão e da penitência na hora da
morte, pois como aponta Joseph Avril: “o
cristão temia, sobretudo morrer em pecado, e
na sua última confissão esforçava-se para
conseguir verdadeira penitência e morte”
(AVRIL, 1996, p.94). Entretanto, os demônios
ao redor do moribundo e de seus bens
materiais representam
a condição de
condenação da qual o homem também estava
sujeito. Quanto à morte, na concepção cristã,
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sendo esta uma passagem para outra vida,
está presente na imagem como um intermédio
entre o céu e o inferno.
Na interpretação de Adriana Zierer, o
quadro representa o preconceito contra os
mercadores e banqueiros e enfatiza o
pensamento da Igreja de condenação à usura,
associada ao pecado da avareza. Aquele que
estava preocupado com os bens materiais
deixava de se preocupar com os pobres e se
ligava às coisas mundanas. Além disso,
segundo a Igreja, inspirada em alguns trechos
da Bíblia, o mercador vendia o tempo de Deus
e por isso estava propenso à danação. Na
imagem aparece a figura da morte que vem
buscar o moribundo enquanto este tenta
guardar um saco de dinheiro. De nada
adianta a tentativa do anjo apontando para o
Céu e tentando levá-lo para Cristo, pois as
ações do morto o aproximam da condenação
(ZIERER, 2013, p.108).
Contudo, de acordo com Johan
Huizinga, o pensamento dominante que se
exprimia na literatura, tanto eclesiástica
como laica, associado à salvação da alma e à
lamentação foi substituído pela representação
da morte horrenda e ameaçadora que fez
surgir a ideia da dança macabra. A visão
macabra emergiu da estratificação psicológica
do
medo,
cujo
pensamento
religioso
imediatamente a reduziu a um meio de
exortação moral (HUIZINGA, 1924: 108,
p.113).
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Durante os séculos XIV e XV houve a
repercussão do “Memento morri” “Lembra-te
de que morrerás”, que se tornou o
fundamento da devoção e de um estilo de vida
de reflexão. E logo suscitou a produção de
tratados sobre a arte de morrer as “Ars
Moriendi”59, que serviam como um manual de
instruções sobre práticas, orações e atitudes
que o homem deveria adotar para auxilia-lo
no momento de morrer. Assim, se difundiu a
representação do sentimento macabro, que
também era uma filosofia (LE GOFF, 2003,
p.230).
Claude Blum expressa que, as
xilogravuras60
das
“Ars
Moriendi”
representavam anjos e diabos disputando a
alma do moribundo, este sabia na hora de
sua morte o destino para onde seria
conduzido: paraíso ou inferno. Essas imagens
constituíam a ilustração da narrativa da
condenação e da salvação, concentradas no
tempo e no espaço da morte e tinham como
função lembrar ao cristão como deveria ser
uma boa morte (BLUM, 1996, 284). Para
Johan
Huizinga,
a
arte
de
morrer
compreendia uma descrição da agonia da
Na Idade Média, a palavra “ars” estava associada ao
“saber fazer”, a uma habilidade específica, deste modo
refere-se tanto às competências cognitivas quanto às
produtivas (AVRIL, 1996, p.99).
60 A palavra “xilogravura” se refere a técnica de gravar em
matriz de madeira, a mais antiga forma de gravura e que
possibilitava a reprodução da imagem gravada sobre
papel ou outro suporte adequado (LANDAU e PARSHALL,
1994, p.01).
59
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morte na qual reconhece um modelo fornecido
pela literatura eclesiástica dos séculos
anteriores (HUIZINGA, 1924, p.110).
Nessa representação cumpriam-se: a
morte terrestre, o juízo final, as penas
infernais e as alegrias celestiais. Estes
fenômenos caracterizavam as mudanças que
foram introduzidas nos rituais da morte.
Contudo, a familiaridade do homem com
morte não se alterou, mas ele passou a vê-la
com mais dramaticidade e individualmente.
Assim, no espaço mítico da morte, reuniam-se
o antes da morte, a morte e o seu depois
(BLUM, 1996, 284).
A narrativa mítica dos três vivos e dos
três mortos, que surgiu na Idade Média no
século XIII e se estendeu até o XV, retrata a
nova sensibilidade diante da morte. Segundo
Claude Blum, trata-se de uma narrativa onde
três jovens nobres encontram três mortos
horrendos que lhes contam sua grandeza
passada. Os três mortos não representavam
almas do Além, mas a encarnação da parte
material do homem quando este não existia
mais, representavam ainda a própria morte, a
ausência de vida e de humanidade a qual o
homem estaria destinado. (BLUM, 1996,
p.283).
Além dessa narrativa, Philippe Aríes
destaca que a alegoria61 da dança macabra se
A “alegoria” é a tradução concreta de uma ideia difícil
de compreender ou de exprimir de uma maneira simples.
Os signos alegóricos contém sempre um elemento
61
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fez presente na literatura e na arte no final da
Idade Média e expressava uma crítica à
sociedade que se modificava num sentido
mais humanista e materialista. Para Philippe
Ariés: “o objetivo moral é lembrar ao mesmo
tempo a incerteza da hora da morte e a
igualdade dos homens perante a ela”. A dança
macabra surgiu ao longo do século XIV como
um ponto de encontro dos elementos
figurativos que constituíam a representação
da morte (ARIÉS,1977, p.140).
Como exemplo da literatura medieval,
utilizamos um trecho do documento “Danza
general de la muerte” do final do século XIV,
da região da Espanha. Nesse poema, a morte
convida para a dança 35 representantes dos
diferentes grupos sociais da Idade Média, e
lembra-os da fragilidade da vida:
Não tenha desgosto, senhor padre santo
De ver minha dança que tenho ordenada
Não dês valor ao seu manto avermelhado
O que fizeste tens um salário
Aqui morrerá sem fazer mais bulícios
Danças agora imperante com sua cara
satisfeita
(DANZA GENERAL DE LA MUERTE, p.33).

No verso acima nota-se que a morte
convida para a dança um representante
religioso da sociedade medieval, o padre. A
morte apresenta-se como uma personagem
ameaçadora que adverte sobre a brevidade da
concreto ou exemplificativo do significado (DURAND,
1993, p.09).
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vida e revela que os erros cometidos pelo
convidado a dançar tem um pagamento, que é
justamente a própria morte. Outro aspecto
presente no documento refere-se à crítica que
é feita no que diz respeito ao poder dos
representantes religiosos. Dessa forma, diante
da morte o status social e os bens materiais
são insignificantes, uma vez que esta é uma
verdade inegável e torna todos os homens
iguais.
Em um outro verso retirado do
documento para análise, a morte surge na
condição de julgadora, esta dá a última
palavra sobre aqueles que irão sofrer a
condenação e aqueles que merecem a glória:
Diz a morte
Para todos os outros que aqui não foram
nomeados;
De qualquer lei, estado ou condição;
Eu ordeno que venha assim na minha
dança sem desclassificação;
Aqueles que fizeram o bem terão sempre a
glória;
Aqueles que caso contrário, terão a
condenação;
(Danza General de La Muerte, p.163).

A morte convida a todos os homens
para a dança final, não importa qual seja a
sua condição social. Diante do chamado da
morte o homem tem a convicção de que ela é
a única certeza que se pode ter. A morte faz
também um alerta: de que é preciso praticar
boas obras a fim de alcançar a vida eterna no
paraíso. Caso contrário os pecadores sofrerão
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as punições do inferno. A salvação do homem,
portanto, era incerta, porém, era possível.
Neste outro trecho podemos verificar a
descrição de um dos signos utilizados nas
representações da morte:
Pois não há tão forte nem um reino gigante
que deste meu arco se pode proteger.
Convém que morras quando o atirar
com
essa
minha
flecha
cruel
e
transpassante.
(Danza General de La Muerte, p.13).

A flecha é um símbolo bastante
comum nas imagens e textos que retratam a
morte, indica que ela irá ceifar mais uma
vida, outro símbolo que também está presente
nas representações da morte é a foice, ambos
com o mesmo significado. Em suma, a dança
macabra pregava a igualdade social tal como
era compreendida na Idade Média. A morte
nivelando as várias categorias sociais e
profissões, como por exemplo, mercadores,
cardeais, papas, bispos, imperadores, reis,
lavradores e donzelas, caracterizava uma
dança dos mortos e não da morte. Tratava-se
de uma mensagem educacional para os fiéis,
aos nobres que fossem humildes e aos pobres
que confiassem em Deus e na promessa do
paraíso. A dança macabra retratava um
conjunto
da
sociedade,
reunindo
as
categorias sociais e políticas que a compunha
(HUIZINGA, 1924, p.110).
De acordo com Philippe Ariés, um
tema bastante difundido na iconografia a
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partir do século XIV, é o do Triunfo da Morte,
representado principalmente na Itália (ARIÉS,
1977, p.142).

Imagem 2: Triumph of Death (Triunfo da Morte). c.1446.
Autor desconhecido. Galeria Regional de Palazzo
Abatellis, em Palermo, Itália.

A
imagem
retrata
a
morte
personificada como um esqueleto vivo
montado a cavalo (no centro), lançando
flechas fatais em pessoas de grupos sociais
distintos. À direita observa-se o grupo social
dos nobres, em virtude das vestimentas
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luxuosas e dos instrumentos musicais, como
por exemplo, o alaúde e a harpa. À esquerda
nota-se um grupo de pessoas pobres. Na
parte inferior há corpos de belas mulheres,
papas, imperadores e poetas, todos atingidos
pelas flechas lançadas. É interessante
observar as diferentes reações diante do
acontecimento. Alguns apresentam expressão
facial de medo e angústia, enquanto outros
demonstram tranquilidade. O Triumph of
Death (Triunfo da Morte) não representa o
confronto pessoal do homem com a morte,
mas a ilustração do seu poder coletivo e social
(ARIÉS, 1977, p.142).
A alegoria da morte no ocidente
cristão, era representada pelos símbolos do
esqueleto ou cadáver descarnado, a pé ou
montado num animal (geralmente boi ou
cavalo) munido de alguma arma (foice ou arco
e flecha). Essa representação passou a ser
difundida a partir da segunda metade do
século XII e tornou-se comum no universo
mental do homem, para lembrá-lo que diante
do
ataque
da
morte,
a
grandeza
transformava-se em pequenez e a beleza em
algo inútil. Era nas pinturas medievais que
estavam as mais ricas representações do
sobrenatural e as quais os fiéis tinham acesso
e compreendiam na visualização toda a
mensagem retratada por de trás das imagens
(BLUM, 1996, p.278).
A morte, como acontecimento histórico
é a forma mais fácil que se pode compreender.
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O fim da vida aparece nas crônicas da Idade
Média sem nenhum medo existencial
perceptível. O cronista da Baixa Idade Média
procurava descobrir os motivos do agir
humano. Dessa forma, na literatura do fim da
Idade Média surgiu a fusão da história do
mundo com a história da salvação. A morte
pode ser entendida como como texto e signo
que, ou se estabelecem na consciência do
homem, ou desaparecem na medida em que
não são aceitos como relevantes socialmente
ou culturalmente. Na literatura medieval a
morte aparecia como realidade física e
espiritual, que dissolvia vínculos sociais
antigos
conduzindo
a
outros
novos
(WILLIAMS, 1996, p.132-135).
Peter Burke destaca que apesar dos
textos oferecerem indícios, as imagens por
sua vez constituem-se no melhor guia para o
poder de representações visuais na vida
religiosa e política de culturas passadas. O
uso de imagens, em diferentes períodos, como
objetos de devoção ou meios de levar a crer ou
aceitar aquilo que se propõe, de transmitir
informação ou de oferecer prazer, é uma
maneira de testemunhar antigas formas de
religião, de conhecimento e de crença. A arte
pode fornecer evidência para aspectos da
realidade social que os textos passam por
alto, mas não necessariamente em todos os
lugares ou épocas (BURKE, 2004, p.17-37).
Em suma, na Idade Média, tanto a
pregação verbal, quanto as imagens exibidas
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nos locais sacros, eram destinadas a lembrar
a iminência e a inevitabilidade na morte, além
de cultivar o terror das penas infernais.
Assim, a visão da morte e o que aparece de
mais temido está ligado ao contexto histórico
e sociocultural do período. Além disso, as
manifestações religiosas e não religiosas da
Idade
Média
estavam
estreitamente
vinculadas à reflexão sobre a morte. Assim, a
morte na Literatura e na iconografia atuava
em uma relação com a concepção cristã, uma
vez que era entendida como castigo pelos
pecados ou como recompensa pela virtude e
acesso à vida eterna (WILLIAMS, 1996, p.132144).

Considerações Finais
A morte é caracterizada pelo mistério,
pela incerteza e, consequentemente, pelo
medo daquilo que não se conhece, pois os que
a experimentaram não tiveram chances de
relatá-la aos que aqui ficaram. Todos esses
atributos da morte desafiaram e desafiam as
mais distintas culturas, as quais buscaram
respostas nos mitos, na filosofia, na arte e
nas religiões, procurando assim pontes que
tornassem compreensível o desconhecido a
fim de remediar a angústia gerada pela morte.
Nesse sentido, as manifestações religiosas e
não religiosas da Idade Média estavam
estreitamente vinculadas à reflexão sobre a
morte. A visão da morte está ligada ao
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contexto histórico e sociocultural do período
no qual está inserida, e, com base nos
registros, resgatamos as condições de sua
presença constante no mundo medieval
(CAPUTO, 2008, p.01).
A
partir
desta
pesquisa
compreendemos que a Religião Cristã era um
vasto sistema de representações mentais,
verbais, gestuais e imagísticas, através do
qual os homens de então atribuíam certa
ordenação, e certo sentido ao universo. O
Cristianismo na Idade Média não era apenas
um conjunto de dogmas ou a fundamentação
ideológica de certos grupos sociais, era
também um conjunto de crenças e valores
que articulavam todas as instâncias do
universo,
gerando
um
sentimento
de
segurança diante das forças da natureza e
dos mistérios do mundo, da mesma forma
que faziam todas as mitologias para as
sociedades arcaicas (WILLIAMS,1996, p.132).
Para o homem medieval, a morte não
era um conceito abstrato, ela apresentava-se
concretamente em seu dia-a-dia, e em suas
representações. Segundo a percepção cristã,
os sentimentos de dor e perda eram
amenizados, pois existia a esperança de um
reencontro com os entes queridos. A doutrina
da religião cristã medieval baseava-se na
crença de que todo o ser humano é eterno e
que após a morte ressuscitaria. O céu ou
Paraíso seria a recompensa para aqueles que
amaram e obedeceram à vontade de Deus,
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enquanto que o inferno estaria reservado para
aqueles que morreram em pecado mortal.
Nessa perspectiva a morte teria uma
função positiva: a de impulsionar o ser
humano para a construção de um projeto de
vida que tem sua completude na própria
morte (OLIVEIRA, 2008, p.10).
Dessa forma, tornou-se essencial
neste estudo pensar sobre o papel do ensino
da imagem para o homem dos séculos XIV e
XV, ora presentes na Igreja, que ilustrando a
pregação dos clérigos, atingiam letrados e
iletrados,
despertando
sentimentos
e
sensações que os levava a pensar e efetuar
escolhas quanto ao que desejariam encontrar
no Além. A importância das representações
visuais foi percebida pelo cristianismo
medieval para a consolidação da religião. Com
isso, durante a Idade Média, e mesmo no
princípio da Renascença, a Igreja começou a
estimular e financiar a produção artística de
painéis e esculturas que remetessem à
tradição cristã, permitindo assim um reforço
da
fé
através
do
Imaginário
visual
(CAPPELLARI, 2011, p.02).
A função do uso de imagens visuais e
também de textos literários era alertar o
homem quanto ao que o Além reservava, e
despertar o arrependimento, para alcançar a
salvação, através das imagens do Paraíso, do
Inferno e Purgatório, para os que andassem
na retidão em vida, alcançariam no Além, o
Paraíso. Para os que optassem pelos vícios e
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uma vida na prática do pecado, o Inferno. E,
por fim, havia as imagens que remetiam a
uma última chance de, após a morte,
conseguir alcançar o Paraíso: a oportunidade
da passagem pelo Purgatório, e expurgar-se
dos pecados e enfim livrar-se do Inferno e
atingir as “delícias” no Paraíso. A morte, em
uma visão geral, era a oportunidade de um
momento de conciliação, um momento em
que o homem estaria frente ao justo juiz que
iria julgá-lo, mas não necessariamente para
condená-lo, mas também para salvá-lo
(WILLIAMS, 1996, p.144).
Na Idade Média, havia uma oposição
exposta, pois junto com o medo, nascia o
culto da morte, que prevalecia como uma
homenagem aos seus santos, ou a membros
da família. O medo da morte possui uma
ligação com a História Social, trazendo
consigo uma complexidade com múltiplos
valores específicos, de um processo que se
formulou a partir da experiência dos
indivíduos. Ideologicamente, podemos notar
que a morte envolve um conjunto de
representações e formas, incluindo também
as práticas, normas e comportamentos
conscientes ou inconscientes (CAETANO,
2012, p.17).
No final da Idade Média, a morte não
era vista apenas como uma conclusão do ser,
mas também uma separação do ter. O
aumento
demográfico,
subproduto
do
desenvolvimento
urbano
e
mercantil,
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introduziu novos padrões de vida e de
comportamento, que estariam na base das
mudanças sociais. A crise social, econômica e
política na qual foi forjada a sociedade
moderna, entremeada por guerras e misérias,
desestruturação e reestruturação do modelo
econômico
capitalista,
abalou
a
individualidade humana, eis que esta foi
exigida em sua essência. Assim, tornou-se a
morte,
na
sociedade
contemporânea,
detestável
e,
consequentemente,
fez-se
necessário negá-la (BLUM, 1996, p.290).
Nesse sentido, a morte deixou de ser
liquidação das contas, julgamento, para se
tornar cadáver e podridão. Os indivíduos
começaram a temer pela morte e a ter um
sentimento de amor pela vida. Os pregadores
partilhavam a sensibilidade natural dos seus
contemporâneos,
mesmo
quando
a
exploravam para fins religiosos. Foi por isso
que a imagem religiosa da morte também
mudou ao mesmo tempo. Deixou de ser efeito
do pecado original, e passou a compor novas
imagens, correspondência teológica da morte
física,
da
separação
dolorosa,
da
decomposição
universal.
É
importante
salientar que, embora desde o começo da
Idade
Média
até
o
século
XIX
as
representações e, consequentemente, as
atitudes do homem perante a morte sofreram
transformações importantes e sutis, estas por
sua vez não alteraram a familiaridade com a
morte e com os mortos (ARIÉS, 1977, p.166).
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Em suma, para compreender a
mentalidade do homem do medievo em
relação à morte, é preciso inseri-la em um
sentido mais amplo. As imagens, os símbolos,
os significados e os ritos que os homens
deram à morte variam ao longo do tempo. Por
meio destes rituais a sociedade reorganiza
suas relações intrapessoais e interpessoais,
encontrando no momento da morte de um
parente ou um amigo um momento propício
para refletir sobre suas próprias convenções
e, de certo modo, encobrir sua finitude.
Também a ótica dos cristãos em relação à
morte, a vida e a imortalidade, isto é, a vida
após a morte, sofre mudanças conforme o
tempo, por isso a importância de se entender
como se deu o processo de formação e
transformação do medo no Ocidente. Assim, o
entendimento acerca do tema da morte tornase mais claro também por meio da
compreensão
das
características
das
sociedades contemporâneas e das estruturas
de personalidade associadas a elas (ELIAS,
2001, p.06).
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A ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE
SODOMIA NA ORDEM DO
TEMPLO NO SÉCULO XIV
Wekslley Machado62

Introdução à História e Sexualidade

Segundo Magali Engel, a preocupação
com temáticas até então consideradas
irrelevantes vem despertando, principalmente
a partir das duas últimas décadas, um
interesse cada vez maior por parte dos
historiadores. O amor, a paixão, o corpo, o
desejo, as emoções, a doença, a loucura,
enfim, novos temas ou antigos objetos vistos
através de novos olhares ou, ainda, temáticas
tradicionalmente pertencentes a outros
campos de conhecimento têm sido objeto de
um número crescente de investigações
históricas, por meio dos mais variados
enfoques. Tais mudanças se devem, por um
lado, aos novos rumos abertos pela história
social e pela história das mentalidades e, por
Graduado em História pela Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), com
pesquisa intitulada “As acusações de práticas sodomitas
contra os Templários no século XIV”, sob a orientação do
Prof. Me. Fabrício Nascimento de Moura. E-mail:
wekslleys@gmail.com.
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outro, pela revolução provocada por Michel
Foucault. (ENGEL, 1997, p. 430)
A sexualidade define o indivíduo como
homem ou mulher. A pessoa, a rigor, não tem
sexo, mas é ser sexuado. A sexualidade
origina-se biologicamente nos genes e
somatiza-se na diversidade dos órgãos
masculinos e femininos. Para tornar-se um
caminho de realização humana, é preciso
harmonizar a sexualidade com o amor, seu
sentido último. A sexualidade faz parte
constitutiva de todo o ser humano, mas o
homem não se reduz a sua sexualidade.
Quando o elemento sexual é procurado por si
mesmo, não só perde sua significação mas
frustra, pois pressupõe entrega pessoal. A
sexualidade orienta-se para o conjunto da
existência humana, exigindo compromisso
com o outro. A sexualidade é uma função
social de procriação. É uma linguagem sem
palavra,
a
ternura
que
expressa
reconhecimento
mútuo,
personalização
mútua. (ZILLES, 2009, p. 336)

O Início do Processo dos Templários

Um processo inquisitorial o qual ainda
hoje são levantadas muitas questões é o do
caso dos Templários no século XIV. Para João
Bernardino Gonzaga, no início do século XIV,
como a presença dos Templários na Palestina
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se tornara dispensável, eles retornaram à
Europa; e, tratando-se de uma organização
fechada, muito rica e soberba, com reuniões
secretas, logo se viu cercada de uma aura de
mistério, propícia a inflamar as imaginações.
(GONZAGA, 1993, p. 155)
O neto do rei Luís IX, Filipe, o Belo,
coroado em 1285 com dezessete anos de
idade, havia se tornado o monarca mais
poderoso da Europa. Ele era um homem que
compreendia o poder. A Igreja ensinava que a
monarquia recebia de Deus a missão de
governar os fiéis; em sua coroação, Filipe fora
ungido com o lendário óleo sagrado da
dinastia dos Capetos; era conhecido em toda
Europa como “o rei mais cristão da França”.
Essas crenças culturais podem ter penetrado
em sua própria psique. (WASSERMAN, 2009,
p. 175)
Em 1302, devido a grave crise
econômica que afligia a sociedade francesa, o
rei Filipe, o Belo decidiu fazer várias
alterações nas moedas. Os Templários, na
época, eram detentores de uma fortuna que
valia mais que o tesouro do Louvre. Porém, os
documentos encontrados não dizem se o
Templo era devedor do rei em 1307. Ao nascer
do dia 13 de Outubro de 1307, todos os
templários de França foram detidos. Na
realidade, a ordem de prisão fora enviada um
mês antes, em 14 de Setembro de 1307, sob a
forma de cartas fechadas, com a ordem de as
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abrirem numa determinada data. O texto
dessas instruções apresentava acusações
contra a Ordem do Templo. Acusações essas
que teriam feito com que o rei ordenasse que
se prendessem todos os integrantes da dita
Ordem, sem exceção, que os mantivessem
prisioneiros e reservados para o julgamento
da Igreja e que se apoderassem dos seus
bens, móveis e imóveis. (PERNOUD, 1974, p.
125 e 127)

Fig. 1 – O Rei Felipe, o Belo.
Fonte:http://conversandoalegrementesobrehistoria.blogs
pot.com.br/2015/04/157g-conversa-felipe-o-belonogaret-e.html
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De acordo com Michel Lamy, Filipe, o
Belo, não poupava as palavras:
“Uma coisa amarga, uma coisa deplorável,
uma coisa verdadeiramente horrível de
pensar, terrível de ouvir, um crime
detestável, um crime execrável, um ato
abominável, uma infâmia horrível, uma
coisa perfeitamente inumana, o que é
mais, estranha a qualquer humanidade,
soou, graças ao relato de várias pessoas
dignas de fé, aos nossos ouvidos, não sem
nos invadir de um grande estupor e nos
fazer fremir com um violento horror.”
(FELIPE, O BELO Apud LAMY, s.d, p. 160)

Depois, o rei lembrava os “crimes
abomináveis” que a sensualidade das
próprias bestas irracionais abomina e rejeita.
E insistia: “essa coisa abandonou Deus, seu
criador, separou-se de Deus, sua salvação,
abandonou Deus que lhe deu a luz, esqueceu
o Senhor, seu criador, imolou aos demônios e
não a Deus, essa gente sem conselho e sem
prudência.” (FELIPE, O BELO Apud LAMY,
s.d, p. 160)
Uma das principais acusações que
foram feitas à Ordem consistia em crime
relacionado à sexualidade, que comprometia
também seus votos de pureza e castidade: a
sodomia. Pelas regras de conduta da Igreja,
tratava-se de um atestado contra a moral e
caso fosse descoberto, o indivíduo que
cometesse esse tipo de heresia, era punido.
Para James Wasserman, na Ordem “era ilícito
manter
relações
homossexuais”.
(WASSERMAN, 2009, p. 193)
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A utilização de acusações de prática
desviante para se livrar de inimigos era parte
habitual da política medieval, e a sodomia era
frequentemente vinculada à bruxaria e ao
culto do Diabo. No primeiro julgamento
político que envolvia acusações de magia, o
papa Bonifácio VIII foi postumamente
acusado, em 1310-11, de heresia, simonia,
comunhão com demônios e sodomia. Mas
talvez o caso mais emblemático envolvendo
acusações de sodomia tenha sido o processo
dos templários. Foi provavelmente a riqueza
da ordem que chamou a atenção do rei Filipe
IV da França. Devido ao custo de suas
guerras com a Inglaterra e com Flandres, ele
já havia desvalorizado a moeda, taxado a
Igreja, extorquido seus súditos mais ricos
através de empréstimos forçados, confiscado
os bens dos lombardos e expropriado e
expulso os judeus. Em 1307, Filipe prendeu
os templários e os acusou dos piores crimes
imagináveis – rejeitar o Cristo e cuspir na
cruz, fazer falsas oferendas a ídolos, adorar
gatos (uma imagem usual do Diabo), praticar
ritos obscenos de iniciação que envolviam
beijar o pênis e o ânus do Grão-Mestre, e se
saciarem uns com os outros, a pedido, sem
direito de recusa. Assim, temos aqui a
equiparação entre culto ao Diabo, heresia e
sodomia. Trinta e seis templários morreram
sob tortura; pelo menos setenta e dois outros
(inclusive o Grão-Mestre) foram queimados,
seja por se recusarem a confessar, seja
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porque, confessos, se retrataram. Somente
três chegaram a admitir que tinham
participado de atos homossexuais. Filipe
mobilizou a opinião da sociedade contra os
templários, e pediu ao papa Clemente V para
extinguir a ordem. (RICHARDS, 1993, p. 147148)

O Processo da Ordem do Templo na
Perspectiva da Filosofia Política
O tema da nossa pesquisa dialoga
estreitamente com a Filosofia política, pois
trata de questões que envolvem o conceito de
poder, o governo, a justiça e a liberdade.
Assim, o discurso utilizado pelo rei Felipe, o
Belo da França no século XIV para acusar os
Templários da prática de sodomia pode ser
explicado através da relação que Michel
Foucault estabelece entre o poder e a prática
do sexo.63
Para Régine Pernoud, durante a Idade
Média, um dos papéis adotados pela a Igreja
sem dúvida, foi a luta contra a heresia.
(PERNOUD, s.d, p. 89) Podemos perceber que
nesse discurso empregado pela Instituição há
um conceito que Michel Foucault intitula
como Ciclo da Interdição, o qual é
caracterizado por afirmar que o indivíduo não
deve ter prazer sexual, pois isso pode

FOUCAULT, M. História da Sexualidade I: A vontade
de Saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1999.
63
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acarretar com que ele seja reprimido.
(FOUCAULT, 1999, p. 81) Assim, a Igreja era
tida como obra da ordem social, já que ficava
encarregada de vigiar e reprimir qualquer ato
que viesse a por em risco a ordem social
estabelecida.
Examinando as contribuições de
Michel Foucault para a história da
sexualidade, podemos dizer que a tese central
da sua obra sobre o assunto é construída em
torno do questionamento da “hipótese
repressiva”. Contra tal concepção Foucault
sublinhou a emergência de uma “verdadeira
explosão discursiva” sobre o sexo. Assim, sem
ser propriamente negada, a repressão assume
uma outra dimensão e um outro significado:
ela não é o elemento essencial para se pensar
a questão da sexualidade nas sociedades.
Priorizá-la
nesse
sentido,
através
da
formulação de um discurso crítico, poderia
conduzir a uma ilusão de ruptura. Para
Foucault, a crítica da repressão poderia
revelar-se tanto “como um novo episódio na
atenuação das interdições”, quanto “como
forma mais ardilosa ou mais discreta de
poder”. (ENGEL, 1997, p. 435-436)
Todavia, a Igreja sempre teve, além do
poder religioso, poder político que a fazia
determinar e controlar o que era lícito e ilícito
na sociedade medieval. Para João Bernardino
Gonzaga, após a desagregação do Império
Romano, a Igreja se tornou a única
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instituição sólida, o único refúgio para
populações desorientadas e indefesas. Cabialhe assim não só traçar regras religiosas e
morais, mas também organizar e orientar a
vida comum das pessoas. (GONZAGA, 1993,
p. 107)
Podemos verificar que há uma ligação
entre esse discurso construído sobre o sexo e
uma
explicação
que
Michel
Foucault
estabelece, a qual menciona que o poder seria
essencialmente aquilo que dita a lei, no que
diz respeito ao sexo. (FOUCAULT, 1999, p. 81)
De acordo com João Bernardino
Gonzaga, no século XIV Filipe o Belo, rei da
França, necessitava desesperadoramente de
recursos financeiros e obtém da Inquisição
que instaure um processo contra os
Templários,
no
qual,
sobrevindo
a
condenação, se imporia a pena de confiscação
de bens. (GONZAGA, 1993, p. 155)
Nessa perspectiva, podemos identificar
que o rei se utilizou de um discurso que
Michel Foucault conceitua como uma Lógica
de Censura, ou seja, usou uma série de
argumentos que estavam legitimados como
leis de natureza jurídica e religiosa para
afirmar
que
tais
atos
supostamente
praticados pelos Templários feriam a ordem
estabelecida pelo poder supremo da Igreja e
pelos códigos da justiça do período. Foucault
ainda caracteriza esse processo como um dos
mecanismos de censura quando liga o
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inexistente, o proibido e o informulável de tal
maneira que cada um seja, ao mesmo tempo,
princípio e efeito do outro. (FOUCAULT, 1999,
p. 82)
Mas por que razão Felipe, o Belo tinha
tal ódio à Ordem do Templo? As razões eram
múltiplas. Em primeiro lugar, a Ordem
apenas reconhecia Deus como senhor e só o
papa tinha um poder - limitado - sobre ela. A
sua organização interna era a de uma
república aristocrática, exemplo incômodo
para a realeza hereditária. Do seu palácio, o
rei podia ver a Torre do Templo que o
afrontava, cidade dentro da cidade, e que não
tinha contas a prestar-lhe. O Templo tinha as
suas liberalidades, os seus privilégios, o seu
direito de asilo, a sua alta, média e baixa
justiça. Daí a prontidão com que o rei tomou
posse da Torre do Templo na própria manhã
em que os monges-soldados foram detidos.
Ademais, o rei fazia sem dúvida um cálculo
político. Qual seria o poder dos reis que
quisessem opor-se ao Templo? Não iriam os
Templários construir um império na Europa
e, sobretudo, em França, onde estavam
melhor implantados? Filipe, o Belo, decidira
resolver essa questão à sua maneira. O rei da
França tinha outras razões para se sentir
ameaçado pela Ordem. Houvera aquela
recusa de lhe concederem o título de membro
honorário. Tinham-se recusado a acolher o
seu filho. Além disso, na sequência de
malversações monetárias de Filipe, o Belo, em
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Dezembro de 1306, houvera tumultos em
Paris. (LAMY, s.d, p. 171-172)
No início do século XIV o Rei Filipe IV
da França tinha abundantes motivos para se
opor à Ordem do Templo. Também cobiçava a
riqueza deles, uma vez que suas próprias
necessidades fiscais eram agudas. Em 1291,
ordenara a prisão de todos os comerciantes e
banqueiros italianos na França, cujas
propriedades
expropriara.
Em
1306,
expulsara todos os judeus de seu reino e
confiscara suas propriedades. Era inevitável
que voltasse suas atenções para os
Templários como nova fonte de renda. Mas
Filipe tinha motivo para temer os Templários,
também. Desde a perda da Terra Santa em
1291, a Ordem perdera efetivamente suas
posses, não tendo qualquer base ou quartelgeneral
permanente.
Os
Templários
almejavam criar um principado semelhante
para si, porém mais próximo do núcleo da
atividade
europeia.
Seus
desígnios
concentravam-se no Languedoc. A perspectiva
de um Estado templário autônomo e
autossuficiente em seu território deve ter
inquietado o rei francês. (BAIGENT; LEIGH,
s.d, p. 45)

A Sexualidade e o Conceito de Sodomia
no Medievo
Para Ronaldo Vainfas, a fornicação foi,
desde o início, uma categoria abrangente.
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Seria uma das três noções básicas – ao lado
da luxúria e da concupiscência - através das
quais o Cristianismo organizaria o seu
discurso de reprovação da sexualidade. Mas,
ainda a fornicação possuía uma conotação
ampla, alusiva tanto a categorias de
pecadores, como a desvios comportamentais.
Fornicários eram: os que vendiam o seu
corpo, os que transgrediam o casamento, os
que mantinham uma atitude passiva nas
relações carnais, os que se relacionavam com
homens. A fornicação era um pecado
masculino. (VAINFAS, 1986, p. 60)
O advento do Cristianismo trouxe a
tendência de equiparar a homossexualidade
com
a
efeminação
e
de
ver
a
homossexualidade exclusivamente em termos
de pederastia fazendo com que repercutissem
na Idade Média ecos distorcidos de práticas
passadas. Há um problema acerca da
terminologia. O termo homossexual era
desconhecido na Idade Média. A condição em
si mesma não era vista como inata. Era vista
como um hábito adquirido. Os termos usados
na Idade Média eram sodomia e sodomita.
Embora estes termos fossem utilizados para
descrever as relações anais masculinas
podiam também ser aplicados à masturbação,
à bestialidade e ao sexo não-procriativo em
geral, outra evidência de que o espírito
medieval somente entendia as práticas
sexuais como sendo distintas das orientações
sexuais. (RICHARDS, 1993, p. 138-139)
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O sexo só era permitido dentro do
casamento e quando visava à procriação. A
masturbação estava fora, assim como o sexo
anal e oral. Todos eram prazerosos e não
levavam à procriação. Dadas as dificuldades
do sexo homossexual na Idade Média, é
interessante questionar por que as pessoas
optam por agir dessa maneira. Nenhuma
etiologia
já
foi
estabelecida
para
a
homossexualidade e sua expressão variou de
cultura para cultura. (HALSALL, s.d, p. 3 e 8)
A ideia de que o comportamento
homossexual
é
condenado
no
Antigo
Testamento provém de várias passagens.
Provavelmente a mais conhecida, a mais
influente, é o relato de Sodoma em Gênesis
19. Sodoma de fato é o nome das relações
homossexuais na língua latina, e ao longo da
Idade Média a palavra mais próxima para
"homossexual" em latim ou qualquer
vernáculo era "sodomita". Uma interpretação
homossexual dessa história é, no entanto,
relativamente recente. Nenhuma das muitas
passagens do Antigo Testamento que se
referem a maldade de Sodoma sugere
quaisquer ofensas homossexuais e a ascensão
de homossexuais às associações podem ser
atribuídas às tendências sociais e à literatura
de um período muito mais tardio. Não é
provável que essas associações tenham
desempenhado um papel importante na
determinação atitudes cristãs primitivas.
(BOSWELL, 1981, p. 92, 93)
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A maioria das pessoas assume que a
homossexualidade foi o fundamento dessa
retribuição divina e que este é o motivo pelo
qual os homossexuais foram marcados como
"sodomitas". A própria palavra não aparece
até o século XI. A conclusão legal era que
esses homens deveriam ser executados
principalmente porque eram incorrigíveis e,
portanto, irrelevantes. (GIER, s.d, p. 1)
Herdada do Levítico, que considerava
abominável "um homem se deitar com outro
homem como se fosse mulher" - a mesma
restrição valendo para as mulheres-, a
estigmatização da sodomia sempre fez parte
da moral cristã. Foi no âmbito do
Cristianismo que a palavra sodomia passou a
exprimir, entre outros atos, as relações
homossexuais interditadas pelo judaísmo,
interpretando-se como violência sexual a
intenção hostil dos moradores de Sodoma
contra os anjos abrigados por Lot- razão da
destruição da cidade por Deus, segundo o
relato do Gênesis. Durante vários séculos, os
teólogos medievais deram conotação ampla ao
termo
sodomia,
entendendoo
metaforicamente não apenas como indicador
das relações entre pessoas do mesmo sexo,
mas também como alusivo a variados
excessos sexuais como a masturbação. No
tocante aos atos sexuais propriamente ditos,
a sodomia foi sobretudo associada aos
"desvios de genitalidade", incluindo-se aí o
coito anal, o sexo oral e outros contatos
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contra natura discriminados em vários
penitenciais da Alta Idade Média. (VAINFAS,
2006, p. 117)
A Igreja proporcionou muito impulso
para definir e erradicar a desvio sexual,
atuando como a força motriz por trás da
exclusão de pessoas homossexuais da
sociedade. Não era o próprio pecado que
assustava a Igreja; No lugar disso, a Igreja
temia a publicidade negativa criada por
escândalos, porque tais escândalos reduziam
a autoridade e o prestígio da Igreja. Quase
todos os casos envolvendo sexo e sexualidade
no final da Idade Média provém de tribunais
eclesiásticos. Os tribunais eclesiásticos
regulavam o sexo e a sexualidade por
rumores,
contos
e
contatos
sociais.
(BERSHADY, s.d, p. 5)
Conforme Michel Foucault (1999),
citado por Bruna Suruagy, a ética cristã de
modo geral é prescritiva e legalista. A Igreja
preocupou-se em organizar códigos universais
de conduta, que definissem os atos proibidos
e os permitidos. As normas deveriam alcançar
a universalidade, passando a ser seguidas por
todos os indivíduos. O Cristianismo, porém,
de acordo com Foucault (2004), não inventou
os preceitos morais que começou a impor.
Apenas os compilou e os universalizou,
dando-lhes a forma da lei. Não apresentou
novas prescrições à sexualidade, mas criou
técnicas e mecanismos de poder capazes de
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impor a obediência aos imperativos morais já
existentes. Instrumentos de poder foram
produzidos para induzir os fiéis a confidenciar
suas verdades ao sacerdote. (FOUCAULT
Apud SURUAGY, 2010, p. 708)
Não parece ter havido nenhum
preconceito
geral
contra
pessoas
homossexuais entre os primeiros cristãos.
Não parece ter havido nenhum motivo para
que o Cristianismo adotasse uma atitude
hostil
em
relação
ao
comportamento
homossexual. Pressão antierotica do governo
e mais escolas ascéticas de ética sexual
estavam a tempo de conseguir a supressão da
maioria dos aspectos públicos da sexualidade
e, em última instância, induzir reação hostil
do próprio Cristianismo, mas esse processo
levou muito tempo e não pode ser atribuído a
atitudes ou preconceitos generalizados entre
os primeiros adeptos da religião cristã.
(BOSWELL, 1981, p. 135)
A fornicação foi inserida no domínio
específico da cópula ilícita, isto é, da cópula
genital supostamente voltada para a busca do
prazer. Em certos casos, aludiu-se a coitos
fora do casamento entre celibatários "fornicação simples" - e noutros, a coitos
proibidos, ora pelas posições assumidas, ora
pelos parceiros envolvidos. Condenava-se a
fornicação? Certamente, mas as penas
variavam segundo o tipo, o autor e as
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circunstâncias
1986, p. 61)

da

fornicação.

(VAINFAS,

Os Efeitos das Acusações
As acusações proferidas contra os
Templários eram exatamente as que o rei
Felipe queria. Ele enviou vários espiões para
assegurar-se da veracidade das acusações e
ao mesmo tempo tratava de garantir o apoio
do Papa Clemente V. O Papa ainda assim
estava indeciso, porém não proibiu a abertura
de um processo contra os Templários. Todos
foram
interrogados
pela
Inquisição
e
torturados por funcionários do rei num
esforço para obter tantas confissões quanto
possível. Tais métodos obtiveram êxito.
Admitiram que em algumas cerimônias
secretas adoravam a um certo tipo de ídolo,
porém se esse "ídolo" consistia numa caveira
humana rodeada de jóias, ou nos restos
mortais de algum grão-mestre, ou numa
cabeça com três faces ou ainda numa
representação de Baphomet64, é algo que
restou sem elucidação. Assim, os algozes dos
Templários nunca conseguiram encontrar
nenhuma
figura
idolátrica
que
correspondesse as descrições arrancadas dos
torturados quando se investigou os domínios
da ordem na França. (GARTEN, 1987, p. 16)
De acordo com Juan de Garten, a expressão Baphomet
provém da corrupção do nome Maomet ou Maomé e é um
termo medieval para designar o "gênio do mal”. (GARTEN,
1987, p. 16)
64
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O pessoal da Ordem devia ser mantido
sob severa guarda em confinamento solitário,
e depois levado um pelos comissários da
Inquisição. Cada um ouviria a leitura formal
das acusações contra ele; e a cada um se
prometeria perdão se se confessasse culpado
das acusações e retornasse ao seio da Igreja.
Se um Templário se recusasse a confessar,
seria enviado o mais prontamente possível ao
rei. Enquanto isso, toda a propriedade da
Ordem seria sequestrada e compilado um
abrangente inventário de todos os bens e
posses. Embora vindas de um monarca, essas
instruções foram oficialmente promulgadas
sob a autoridade do Inquisidor. Filipe podia
assim dizer que estava agindo inteiramente a
pedido da Inquisição e negar qualquer
interesse pessoal no assunto. Para reforçar a
mistificação, o próprio Inquisidor, Guillaume
de Paris, escreveu a todos seus funcionários
do reino, relacionando os crimes dos quais os
Templários
eram
acusados
e
dando
instruções para seu interrogatório. (BAIGENT;
LEIGH, s.d, p. 46-47)
Alain
Demurger
indica
como
interpretar os depoimentos dos Templários.
De acordo com o autor, estes reconheciam
geralmente a renegação de Cristo pelo escarro
na cruz, os beijos obscenos e o conselho de
praticar a homossexualidade. Além disso, não
podemos rejeitar esses depoimentos sem
exame, sob o pretexto de que eram
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frequentemente extorquidos mediante tortura.
(DEMURGER, 2002, p. 192)

A Sentença do Julgamento

Fig. 2 – Jacques de Molay e Godofredo de Charney na
fogueira (séc. XIV), Biblioteca de Londres, Inglaterra.
Fonte: WASSERMAN, James. História Ilustrada dos
Cavaleiros Templários. São Paulo: Pensamento, 2009, p.
199.

Os Templários Jacques de Molay e
Godofredo de Charney são representados
sendo queimados frente a uma pequena
multidão de cidadãos, depois do término de
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seus respectivos julgamentos. Suas posições
sugerem misericórdia perante o carrasco, que
com uma mão segura um pedaço de madeira
que faz o fogo se espalhar, e suas expressões
demonstram seu sentimento de tristeza em
relação à injustiça a qual foram vítimas no
que se refere à sua condenação. A
representação destes dois personagens sendo
queimados sugere o que Régine Pernoud
considera que nos casos graves, unicamente,
o culpado era entregue ao braço secular, o
que significa que incorria em penas civis,
como a prisão ou a morte, pois, de todo o
modo, o tribunal eclesiástico não tinha o
direito de pronunciar ele próprio semelhantes
penas. (PERNOUD, s.d, p. 90)
Contudo, no Pergaminho de Chinon,
datado de 1308 e encontrado no arquivo
secreto na Igreja no Vaticano, é relatado o
processo de julgamento dos Templários, onde
os mesmos sofreram repressões psicológicas e
físicas por parte do Tribunal Inquisitorial.
[...] No ano do Senhor de 1308, no 17º dia
do mês de Agosto, no ano 3 do pontificado
do referido Papa Clemente V, irmão
Raymbaud de Caron, preceptor da
comanderia de Cavaleiros Templários em
Outremer. Com a mão sobre o Santo
Evangelho do Senhor, ele fez um
juramento de que ele iria falar a verdade
pura e completa sobre si mesmo assim
indivíduos e irmãos de Ordem, e sobre a
própria Ordem, respeito a questões de fé
católica e do Estado de dita Ordem, e
também cerca de cinco indivíduos em
particular e disse que ele nunca foi uma
parte dela ou feito, e que ele nunca ouviu
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falar que os cavaleiros Templários
envolvidos neste pecado, além desses três
cavaleiros que tinham sido punidos com
prisão perpétua no Castelo Pilgrim. [...] Em
relação a eles, ele não sabia se negaram
Cristo ou não. [...]

Nesse contexto, a bula da Supressão
dos Templários outro documento arquivado
no Vaticano, descreve o sentimento que o
Tribunal

vivera

naquele

momento,

mas

implicitamente, como se fossem as palavras
de Cristo.
[...] Se os seus filhos se afaste de mim, e
não me segue não me honrar, mas vai
voltar e honrar os deuses dos outros, e
adorá-los, levá-los para fora do meu rosto,
e eles se afastam da terra que lhes dei,
lançarei longe da minha vista o templo que
santificados pelo meu nome, e serão
levados à boca, e vai se tornar um exemplo
e motejo dos povos.

A situação jurídica dos Templários
ficou muito comprometida: ainda que
estivesse claro o fato de não serem hereges,
uma vez que os atos de repúdio à fé foram
cometidos
com
base
em
costumes
tradicionais, a doutrina da Igreja deixou claro
que eles eram culpados, ainda que levando
uma culpa não tão grave como a que se
supunha. Aquele que participasse de um ato
de repúdio à fé, mesmo que sem convicção,
punha-se para fora da comunhão cristã e se
tornava, portanto, um excomungado que pode
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ser absolvido da sua culpa, mas não
beneficiado. A situação apresentava um
paralelo próximo ao caso dos infiéis, aqueles
que durante a perseguição realizada pelos
pagãos haviam renegado o Cristianismo para
escapar do martírio: ainda que se tratasse
apenas de autodefesa e não dedicassem
nenhuma fé aos pagãos, aqueles cristãos
eram, de qualquer forma, culpados e
estranhos à comunhão dos crentes. Os
padres da Igreja haviam sancionado um
severo juízo: todos os que se mancharam com
a apostasia podiam ser absolvidos, mas
somente se tivessem pedido solenemente o
perdão, aceitando a penitência imposta. Os
Templários eram, ao contrário, apenas
excomungados. Nesse momento, o papa
encontrava-se vinculado a uma situação de
difamação pública e, sobretudo, havia mil
anos de doutrina da Igreja, que nem mesmo
ele,
sendo
o
sumo
pontífice,
podia
contradizer. Logo, a sobrevivência do Templo
podia passar unicamente pela humilhação
solene, do pedido de perdão e pela aceitação
da penitência. (FRALE, 2005, p. 194-195)
Com relação a posse dos bens do
Templo, Alain Demurger esclarece que de
acordo com a bula Ad Providam, todos eles
ficariam reservados à decisão e á disposição
da sede apostólica, que pretendia utilizá-los
em benefício da Terra Santa. Porém, estes
bens haviam sido tomados pelos agentes do
reino em 13 de Outubro de 1307, na França,
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e nos meses seguintes, em outros lugares.
Dessa maneira, embora o Papa Clemente V
tentasse colocar os bens sob a guarda da
Igreja, eles acabaram ficando nas mãos dos
príncipes. Ainda nessa abordagem, o autor
esclarece também que muitos templários que
foram presos em 1307 haviam desaparecido.
Alguns fugiram, especialmente fora da França
(na Itália, por exemplo, pouquíssimos foram
julgados).
Entre
eles,
alguns
foram
recapturados e presos mais tarde, como Pedro
de Saint-Just. Outros haviam deixado a
Ordem antes mesmo do processo. Muitos
morreram na prisão, seja de velhice, seja por
maus-tratos, seja por tortura, seja por um
pouco de tudo isso ao mesmo tempo.
(DEMURGER, 2010, p. 485)
A bula Vox in excelso foi redigida de
modo que se evitasse condenar a Ordem por
uma sentença judicial, mas por meio de
provisão ou ordenação apostólica. Em seu
texto, a Igreja se autojustificava ao
demonstrar que outras Ordens foram extintas
por motivos menos graves e que o Papa,
pesaroso, tomava essa decisão com muita
amargura. O Templo foi abolido por um
decreto irrevogável e perpetuosamente válido
que proibia qualquer um de conjeturar entrar
para a referida Ordem no futuro, ou de
receber ou usar seu hábito, ou de agir como
um templário. E qualquer um que agisse
contra essa determinação ficaria sujeito à
sentença de excomunhão. Um conluio entre
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Filipe, o Belo, e Clemente V contribuiu
decisivamente para sua extinção. Aquele por
ter traído a Ordem que o salvara da morte,
este por ter sido infiel a um grupo de homens
destemidos que sempre lutaram, até a morte,
na defesa intransigente da fé cristã.
Posteriormente à abolição da Ordem, refutouse todo o processo desencadeado por Filipe, o
Belo. Tudo não passou de um embuste criado
pelo rei, visando a confiscar os bens da
Ordem, os quais ele julgava incomensuráveis.
(SILVA, 2001, p. 67)
Em contrapartida é interessante
expor que, embora tenham sido declarados
culpados
perante
o
Tribunal
e
consequentemente supliciados, Barbara Frale
(2005), ao analisar o pergaminho de Chinon,
conclui que as ações do órgão dependiam do
fato de que o pontífice já havia esclarecido
que os Templários não eram hereges.
Destacando esse argumento, comprova-se
que de fato, os membros da Ordem do Templo
foram perdoados pelo pontífice Clemente V.
Seguindo essa linha de pensamento,
originalmente tal pergaminho esclarece esse
caso, citando que:
[...] nós concluímos em estender a
misericórdia da absolvição por estes atos
ao irmão Jaques de Molay, o grão-mestre
do referido despacho, que, na forma e
maneira descrita acima renunciou em
nossa presença a heresia descrita e
qualquer outra, e jurou em pessoa sobre o
Santo
Evangelho
do
Senhor,
e
humildemente pediu pela misericórdia da
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absolvição, restaurando-o à unidade com a
Igreja e restabelecendo-o à comunhão dos
fiéis e dos sacramentos da Igreja.

Considerações Finais
Houve
um
tempo
em
que
a
sexualidade era pensada apenas em termos
reprodutivos; a sexualidade legitimamente
aceita era somente a considerada “normal”
pela rigidez do binômio macho-fêmea. Neste
artigo percebemos que, nessa época, o
sexismo se apresentava como uma ideia que
obedecia a uma lógica hegemônica e
excludente, alicerçada numa religiosidade da
cristandade que o condenava como “vício
sodomita”. Ademais, pode-se analisar o caso
da Ordem do Templo, a qual foi acusada no
século XIV por praticar secretamente o “crime
herético” de sodomia, culminando em sua
prisão e posterior condenação.
Em suma, grande parte dos discursos
sobre sexualidade durante a Idade Média
tinham um ponto em comum: a negação
daquelas pessoas que discordavam do modelo
heterossexista hegemônico. Foram esses
discursos que excluíram outras formas de
sexualidade
consideradas
desviantes,
anormais, imorais, perigosas, uma vez que no
modelo hegemônico de supremacia do
masculino, não há lugar para qualquer outra
forma de orientação sexual que não seja a
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considerada
normal
e
legítima
–
a
heterossexualidade. Sob essa perspectiva,
pode-se dizer que no contexto por trás das
acusações empregadas por Filipe, o Belo,
havia a questão de que a maneira mais fácil
de apoderar-se dos bens materiais do Templo
e ao mesmo tempo desarticula-lo era o acusar
de sodomia.
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