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Resumo: 
Desde os anos 70, novas tendências se fizeram presentes na historiografia, classificadas 
genericamente sob o conceito poliédrico de “pós-modernismo”. Este artigo pretende 
explorar a influência destas novas metodologias no medievalismo e, especificamente, na 
interpretação dos textos históricos medievais. Na primeira parte, são apresentados os 
postulados teóricos do chamado Novo Medievalismo. Na segunda, são analisados os 
resultados de sua aplicação na análise da historiografia medieval, através de alguns 
exemplos destacados das crônicas e genealogias francesas, castelhanas e catalãs: o texto 
histórico considerado como artefato literário; a lógica social do texto histórico; a função 
das genealogias; as relações entre o passado, o presente e o futuro e a influência do 
presentismo; a conexão entre as transformações literárias e as mudanças sociais; o sentido 
da prosificação e vernaculização das crônicas e, finalmente, a função política da 
historiografia. 
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Abstract: 
From the 1970s, historiography has been interrogated by new tendences that can generally 
be grouped under the multifaceted concept of “postmodernism”. This article explores the 
influx of these new trends in medievalism and, more specificly, in the intepretation of 
historical texts. The first part of the article describes the theoretical postulates of the so-
called “new medievalism”. In the second part, the author analyzes the results of its 
application to the study of medieval historiography, using some examples from the French, 
Castilian and Catalan chronicles and genealogies. Specifically, he reads the intersections of 
the following key aspects of reconsidering medieval historiography in the renewed context 
of postmodernism and new medievalism: the historical text considered as a literary artefact; 
the social logic of the historical text; the function of genealogies; the relationship between 
past, present and future and the influx of presentism; the connection between social 
mutations and literary transformations; the sense of the prosification and the 
vernacularization of the chronicles; and the political function of historiography.  
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A influência do pós-modernismo na historiografia atual teve como 
consequência a reformulação dos métodos e das categorias que mais estavam 
estabelecidos na disciplina histórica.3 Fruto desta renovação, os historiadores atuais 
são capazes de entender e valorar a historiografia medieval, servindo-se do grande 
trabalho desenvolvido pelos historiógrafos dos dois séculos anteriores. Neste novo 
contexto intelectual, os textos históricos medievais deixam de ser entendidos como 
um documento histórico pouco confiável, no qual algumas vezes se intercalam 
passagens lendárias falsas que devem ser analisadas. As crônicas passam a ser 
analisadas como uma realidade coerente em si mesmas, tanto histórica como 
literária, que necessita de condições específicas para sua compreensão e que, 
portanto, não podem ser analisadas baseando-se exclusivamente em nossa rígida 
mentalidade racional.4 

 
Partindo destas premissas, este artigo pretende explorar as novas metodologias 

que se incorporaram na análise dos textos históricos medievais nos últimos trinta 
anos. Para isso, vou proceder da teoria para a prática: na primeira parte, descrevo a 
influência das novas tendências no medievalismo, analisando mais especificamente a 
corrente conhecida como o Novo Medievalismo, que é solidificação do pós-
modernismo aplicado aos estudos medievais; na segunda parte, mais prática, foco 
nos aspectos que surgiram da nova leitura dos textos históricos medievais, partindo 
de exemplos destacados das crônicas francesas, castelhanas e catalãs: o texto 
histórico considerado como artefato literário; a lógica social do texto histórico; a 
função das genealogias; as relações entre o passado, o presente e o futuro e a 
influência do presentismo; a conexão entre as transformações literárias e as 
mudanças sociais; o sentido da prosificação e da vernaculização das crônicas e, 
finalmente, a função política da historiografia. 

 
Parto da convicção de que, como sugeriram as novas propostas teóricas, é 

preciso uma aproximação à historiografia medieval através de uma adequada 
combinação interdisciplinar entre a história e a crítica literária. Por este motivo, não 
faço nestas páginas uma distinção entre uma aproximação “histórica” ou “literária” 

                                                           
3 Este artigo é uma versão revisada e atualizada do texto apresentado para o congresso “The State of 
Medieval Studies” na Illinois University – Urbana, entre o 25 e o 27 de setembro de 2003. Tenho uma 
gratidão pelos comentários recebidos durante as sessões deste congresso por parte de Stephen Jaeger, Miri 
Rubin e Anne H. Hedeman, e os posteriores conselhos de Gabrielle M. Spiegel, Paul Freedman, Ignacio 
Olábarri, Rocio G. Davis e Tom Shippey. Estas ideias são as reflexões teóricas surgidas durante o processo de 
elaboração de dois trabalhos sobre a historiografia catalã medieval: Aurell, 2005 e a preparação da conferência 
“Le roi autbiographique: auto-représentation et narration historique dans la Catalogne médiévale”, para o 
seminário sobre autobiografia medieval dirigido pelo Prof. Jean-Claude Schmitt na École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris. 
  
4 Cito alguns dos trabalhos que utilizei como referentes metodológicos para a redação deste artigo: Patterson, 
1987; Brownlee, M. S.; Brownlee, K; e Nichols S. G. 1991; Frantzen, 1991; Workman, 1992; Engen, 1994; 
Bloch e Nichols, 1996; Biddick, 1998; Utz, 1998; Aurell e Crosas, 2005. 
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aos textos históricos, mas refiro-me a ambas indistintamente, ainda que obviamente 
não posso desviar-me completamente de minha formação como historiador. 
 
 
As propostas do Novo Medievalismo 

 
 
A crença de que uma aproximação racional e objetiva ao passado nos permite 

recuperar o significado autêntico do mesmo foi colocada severamente em dúvida a 
partir dos anos 70 (Iggers, 1997; Breisach, 2003). Um conjunto de epistemologias e 
metodologias, reunidas ao redor do conceito poliédrico de pós-modernismo, propôs 
a necessidade de aproximar-se aos documentos como textos, deixando de considerá-
los como simples fontes neutras a partir de uma perspectiva intencional ou 
ideológica (Spiegel, 1997: IX-XXII). O termo pós-modernismo foi divulgado nos 
anos oitenta, especialmente a partir da publicação do volume de Jean-François 
Lyotard, La condition postmoderne (1979), para reunir em um mesmo conceito a 
reunião de correntes intelectuais que, no campo das ciências sociais, pretendiam 
romper radicalmente com a tradição (Lyotard, 1979). Entre as tendências que 
surgiram neste primeiro pós-modernismo destacam-se o pós-estruturalismo 
foucaltiano, o desconstrucionismo derrideano, a nova hermenêutica de Paul Ricoeur 
e Michel de Certeau, o formalismo historicista de Hayden White e todas as 
derivações associadas ao giro linguístico, sistematizadas por Richard Rorty. Todas 
estas correntes influenciaram, sem dúvidas, no modo de conceber, de interpretar e 
de escrever a história (Barry, 1995). A partir de então, a experiência demonstrou que 
qualquer tentativa de definição ou delimitação das fronteiras do pós-modernismo 
está condenada ao fracasso. O único modo de defini-lo é, provavelmente, 
analisando seus efeitos nos diferentes âmbitos das ciências sociais, da mesma forma 
que alguns já fizeram para o campo do medievalismo (Paden, 1994: 3-31). 

 
A renovação temática e epistemológica da disciplina histórica a partir dos anos 

setenta teve uma repercussão muito notável no campo do medievalismo. Não em 
vão, este tem sido um dos âmbitos da história que, junto com o alto-modernismo, 
liderou a renovação epistemológica da disciplina ao longo do século vinte. 
Medievalistas como Johan Huizinga, Marc Bloch, Georges Duby ou Jacques Le 
Goff, contribuíram decisivamente para renovar as ferramentas metodológicas com 
as quais os historiadores constroem seus textos, independente da sua área de 
atuação. Certamente, hoje em dia parece que o ponto de destaque da inovação se 
trasladou para o alto-modernismo, como os experimentos de Carlo Ginzburg, 
Natalie Z. Davis ou Simon Schama parecem demonstrar (Ginzburg, 1976; Davis, 
1982; Schama, 1999). Porém, não é menos certo que, a partir os anos oitenta, o 
medievalismo, principalmente o norte-americano, converteu-se em um campo de 
experimentação o qual os científicos sociais têm buscado para renovar suas 
metodologias. 
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No mesmo seio do medievalismo apareceram os efeitos do pós-modernismo. 
Talvez o melhor diagnóstico desta realidade seja o que os medievalistas norte-
americanos Paul Freedman e Gabrielle M. Spiegel realizaram em um artigo 
programático publicado em 1998 por encomenda da American Historical Review 
(Freedman e Spiegel, 1998: 677-704). Neste artigo, estes autores descreviam o 
surgimento de um novo medievalismo que apresentava novos postulados, em 
oposição a um velho medievalismo, mais prudente e apegado à tradição. Poucos anos 
depois, Stephen G. Nichols afirmou que não existia uma oposição entre o velho e o 
novo medievalismo, ou que este propunha uma ruptura radical, mas sim que o novo 
medievalismo contribuiu para uma análise do Medievo a partir de novas 
perspectivas e assim possibilitou a descoberta de novas paisagens e temas (Nichols, 
2005: 422-441). 

 
A ideia da prática da história está sendo transformada progressivamente: de 

acordo com as novas tendências, o historiador não é capaz de reconstruir o passado, 
mas somente de fazê-lo presente (re-presentá-lo) (Chartier, 1989: 1505-1520). Deste 
modo, fez-se presente a sensação de que o acesso ao passado não é direto, porque 
se produz através da mediação dos textos e das imagens. Como consequência, o que 
o medievalista recupera não é estritamente o passado, mas sim as imagens de si 
mesmo que o passado produz, as impressões do passado (Dosse, 2001: 154-158). 
Postula-se desta forma um tratamento poliédrico das crônicas medievais, das quais 
interessa tanto o real como o imaginário, tanto o verídico como o ficcional e tanto o 
expressado como o silenciado, pelo qual a opacidade e instabilidade do 
conhecimento histórico aumentam consideravelmente. Isso gera uma série de 
receios bem compreensíveis entre os medievalistas, os quais veem sua legitimidade 
científica agredida, ao alterarem seus mesmos fundamentos e debilitarem a eficácia 
das técnicas paleográficas, diplomáticas, epigráficas, iconográficas e codicológicas, 
cujo domínio assegurava o acesso às realidades do passado. Dessa forma, o novo 
medievalismo se apresenta como uma ciência não dos feitos, mas sim dos discursos 
ou, no mínimo, da codificação dos feitos (Vance, 1991: 227). 

 
Para as novas tendências, o texto contém significados múltiplos que convém 

tratar desde uma perspectiva poliédrica e, portanto, pluridisciplinar. As distâncias 
disciplinares entre os historiadores, críticos literários, filólogos, filósofos e 
historiadores da arte se reduzem. Publicam-se volumes coletivos nos quais 
participam indistintamente especialistas destes âmbitos disciplinares (Utz e Shippey, 
1998). O acesso aos textos e às imagens medievais ocorre tanto através de sua 
dimensão histórica como literária e hermenêutica (Hedeman, 1991). A leitura do 
texto medieval a partir de uma perspectiva pós-moderna torna-se mais viável, 
porque se experimenta uma maior identificação entre o texto medieval e o pós-
moderno. O texto pré-moderno (medieval) e o texto pós-moderno reduzem suas 
distâncias metodológicas e epistemológicas. Ambos contrastam radicalmente com o 
texto histórico moderno (séculos XVI-XX), cuja univocidade está fundamentada em 
uma leitura empírica, científica, positivista e paradigmática da realidade que nos 
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chega através dos documentos. Esta univocidade é negada tanto pelos textos 
medievais como pelos pós-modernos (Greetham, 1998: 409; McGann, 1983). 

 
Atualmente, entretanto, o medievalismo parece apresentar algumas reservas 

com relação à viabilidade destas novas correntes. Para citar um exemplo bem 
significativo, o debate sobre o pós-modernismo e suas repercussões historiográficas 
teve uma incidência muito minoritária nos ambientes acadêmicos espanhóis.5 
Muitos acadêmicos espanhóis demonstram receio sobre a invasão das ideias pós-
modernas no âmbito do medievalismo (ademais de procedentes de tradições 
historiográficas distantes), porque quando são levadas às últimas consequências 
geram um relativismo nada aconselhável para o trabalho científico. Não em vão, 
Lawrence Stone considerou as tendências pós-modernas como uma verdadeira 
ameaça para a mesma subsistência das ciências sociais (Stone, 1991). Com efeito, o 
sentido comum de todo acadêmico fica comovido diante das declarações radicais de 
alguns dos principais representantes do pós-modernismo, como o fez Hayden V. 
White em um dos seus artigos publicado nos anos setenta: “There has been a 
reluctance to consider historical narratives as what they most manifestly are: verbal 
fictions, the contents of which are as much invented as found and the forms of which 
have more in common with their counterparts in literature than they have those in 
the sciences” (White, 1978: 82).6 

 
Ninguém pode negar a necessidade de uma crítica serena e ponderada aos 

aspectos mais inconsistentes do pós-modernismo. Entretanto, além de uma postura 
acriticamente não bem elaborada na defensiva, parece-me importante destacar 
algumas das consequências mais saudáveis destas novas tendências, que pelo menos 
exerceram a função de aviso para a comunidade historiográfica internacional: penso 
que seria um erro descartá-las sistemática e imediatamente sem antes realizar sequer 
um esforço em conhecê-las a fundo. Estes efeitos benéficos são os que alguns 
medievalistas de prestígio explicam, principalmente provenientes do âmbito norte-
americano, e que decidiram adotar algum dos novos postulados em sua ocupação 
científica. Talvez o mais importante destes efeitos tenha sido o aumento 
considerável do diálogo interdisciplinar que tem experimentado o medievalismo 
nestes últimos vinte anos. A variedade e a riqueza de enfoques dos diversos volumes 
conjuntos publicados durante os anos noventa (The New Medievalism, The Past and the 
Future of Medieval Studies, Medievalism and the Modernism Temper, Medievalism in the Modern 
World) são bons expoentes da capacidade das novas correntes para configurar 
espaços metodológicos comuns entre as diferentes ciências humanas e sociais. 

                                                           
5 Uma das exceções é o número monográfico que a revista Historia Social dedicou ao pós-modernismo (núm. 
50, 2003), ainda que não deixa de ser também significativo que a maior parte dos artigos incluídos foram mais 
traduções de artigos publicados anteriormente em revistas internacionais que colaborações originais de 
historiadores espanhóis. 
 
6 “There has been a reluctance to consider historical narratives as what they most manifestly are: verbal 
fictions, the contents of which are as much invented as found and the forms of which have more in common 
with their counterparts in literature than they have with those in the sciences”. 
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Por outro lado, dentro das novas correntes coexistem diferentes posturas. Boa 

parte dos novos acadêmicos, como por exemplo Lee Patterson, percebem que seu 
trabalho deve estar fundamentado em um tratamento adequado, sistemático e 
rigoroso da documentação, sem uma ruptura radical com a tradição (Patterson, 
1994: 241). Outros, como Howard Bloch e Stephen Nichols, mostram-se menos 
cautelosos, ao afirmar explicitamente que não compartilham a filosofia dos 
fundadores da disciplina, ainda que admirem e respeitem seu legado. Deste modo, 
pretendem purificar e revitalizar o medievalismo, rompendo com a tradição e 
reforçando o interior e o exterior das fronteiras da disciplina (Bloch e Nichols, 1996: 
21).7 Por fim, prestigiosos acadêmicos como Leslie Workman, chegaram a propor 
uma sutil distinção entre os estudos medievais, cujo objetivo é o estudo científico do 
Medievo, e o medievalismo, que representa a aplicação das ideias da época medieval às 
respectivas situações contemporâneas (Workman, 1987: 1).8 Pode-se falar, portanto, 
sobre uns estudos medievais unívoco e, em troca de um medievalismo romântico, 
vitoriano, positivista, marxista ou pós-moderno, o que justifica que na atualidade 
fale-se de um novo medievalismo em contraposição a um velho medievalismo (Utz e 
Shippey, 1998: 5). 

 
O velho medievalismo apresenta os valores da tradição herdada do método 

científico positivista e do historicismo clássico; o novo medievalismo aposta 
decididamente por uma aproximação presentista à realidade medieval através da 
aplicação dos métodos situados na órbita pós-modernista. Kathleen Biddick afirmou 
que a disciplina se encontra atualmente em um estado de choque, ao verificar-se este 
enfrentamento entre o velho e o novo medievalismo (Biddick, 1998: 2). Parece-me 
mais oportuno propor um novo medievalismo que apresenta novidades 
metodológicas, mas que não rompe radicalmente com a tradição anterior, como 
sugeriu recentemente Stephen Nichols (Nichols, 2005: 422-441). De fato, a 
historiografia nunca avançou através de rupturas drásticas ou revoluções 
metodológicas, mas sim através de novas correntes que se impuseram com o tempo 
porque souberam compaginar o melhor da tradição com a revitalização das novas 
propostas. 

 
Seja como for, todas estas novas correntes fizeram os medievalistas 

reconsiderar algumas das realidades que pareciam mais estabelecidas na disciplina. 
Alguns deles denunciaram que a disciplina acadêmica do medievalismo havia ficado 
aprisionada pela aparição de uma série de técnicas – a diplomática, a paleografia ou a 
edição de textos – que assegurariam um procedimento adequado desde o ponto de 

                                                           
 
7 “We are not he (l’Abbé Migne), nor do we and the volume’s contributors share the philosophy of the 
founders of the discipline, as much as we admire and respect their legacy”.  
 
8 Workman revisou posteriormente suas publicações, e evoluiu para uma visão mais integradora dos conceitos 
“estudos medievais” e “medievalismo”, influenciado de certa forma pelas abordagens mais continuístas 
expostas no seu polêmico livro (Norman, 1991). 
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vista formal, mas não garantiriam o acesso à realidade do passado. Por este motivo, 
sem esquecer em absoluto a necessidade destas técnicas, propuseram ao mesmo 
tempo que o medievalista deve ter em mente que os documentos que utiliza contem 
uma ideologia, uma intencionalidade, refletem em si mesmos uma leitura do mundo 
e, portanto, requerem uma interpretação crítica que lhes coloque em conexão com o 
seu contexto (Spiegel, 1997: 5-10). 

 
Todas estas ideias foram se materializando no campo do medievalismo através 

de uma corrente conhecida com a genérica qualificação de Novo Medievalismo. Em 
seu programático artigo publicado em 1998, Paul Freedman e Gabrielle M. Spiegel 
referiram-se ao surgimento de um novo medievalismo, cujos temas de interesse se 
concentrariam em aspectos mais identitários da Idade Média (sem a necessidade de 
considerá-los como precedentes dos valores modernos do estado, do Renascimento 
ou da ciência racional), contra um velho medievalismo, que seguia avançando 
prudentemente em suas investigações, sem se desapegar excessivamente das fontes e 
dos temas mais tradicionais. Entretanto, paradoxalmente, o preço alto que o Novo 
Medievalismo teria que pagar em sua busca do especificamente medieval era uma 
patente radicalização de seus temas, que se fundamentavam nos âmbitos mais 
marginais, como a marginalidade, pobreza, bruxaria ou as manifestações macabras 
da vida e da morte (Freedman e Spiegel, 1998). Provavelmente, Freedman e Spiegel 
tomaram alguns de seus conceitos do volume conjunto que, alguns anos antes, em 
1991, havia publicado um grupo de investigadores norte-americanos (historiadores e 
críticos literários), ao que colocaram precisamente o significativo título de The New 
Medievalism (Brownlee; Brownlee; Nichols, 1991). 

 
O que há de verdadeiramente “renovador” nesta tendência? Partindo de um 

mínimo conhecimento da evolução da historiografia durante os séculos XIX e XX, 
falar de um Novo Medievalismo a princípios do século XXI pode parecer 
excessivamente pretensioso (Aurell, 2005: 159-164). A razão é bem simples: ao 
longo do século XX, a disciplina histórica passou por diversas mudanças de 
paradigmas. A experimentação destas frequentes mutações metodológicas e 
epistemológicas teve como consequência uma sensação de renovação contínua na 
disciplina histórica. A qualificação novo tem, deste modo, sido associado à múltiplas 
correntes historiográficas aparecidas ao longo do século. Isso levou a alguns 
historiadores a se questionarem sobre o significado do novo na disciplina histórica 
porque, na realidade, em muitas ocasiões é difícil objetivar as aportações reais destas 
supostas novidades, que em não poucas ocasiões degeneram em simples modas 
efêmeras (Burke, 1991: 1-23). 

 
De fato, ao longo da história, sempre houve intelectuais que desejaram 

substituir a velha história por uma nova, que fora mais objetiva e menos narrativa, 
mais científica e menos literária (Orr, 1986: 1-22). No século XIX, Ranke aspirou à 
criação de uma história verdadeiramente científica e objetiva; foi este o contexto que 
levou o historiador alemão Robert Fruin a publicar um ensaio com o título A nova 
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historiografia para defender a história científica proposta por Ranke (Fruin, 1904; 410-
418). O historiador norte-americano James Harvey Robinson utilizou a expressão 
new history para se referir à nova forma de fazer história que as novas gerações do 
princípio do século XX estavam desenvolvendo: Karl Lamprecht na Alemanha, 
Henri Pirenne na Bélgica, Henri Berr na França e Frederick J. Turner na América do 
Norte (Boia, 1991: XII). Para muitos outros historiadores, em troca, a nova história 
está associada ao movimento da nouvelle histoire francesa, identificada por seu lado 
com a transformação radical que a Escola dos Annales postulou desde a sua fundação 
em 1929 (Campbell, 1998: 189-199). A fórmula foi explicitada décadas mais tarde 
pelo medievalista Jacques Le Goff, que a utilizou como título para uma coleção de 
ensaios que tratavam sobre novos problemas, novas aproximações e novos objetos 
da história (Le Goff, 1978). A nouvelle histoire se baseava na aspiração a uma história 
total: “Toute forme d’histoire novelle est ume tentative d’histoire totale.” (Gadoffre, 
1987: 169). Esta tendência se declarava nova em contraposição com o paradigma 
tradicional historiográfico associado ao velho historicismo alemão do século 
dezenove, o qual, por sua vez, declarou-se como nova história em seu momento. 

 
Além disso, no mesmo século vinte se produz uma segunda onda de 

tendências verdadeiramente renovadoras a partir dos anos setenta e oitenta. Este é o 
sentido da expressão novas novas histórias, com a que se desejou enfatizar que as 
novas correntes não eram mais que uma inflação do termo novo (Olábarri, 1995: 1-
29). Os movimentos da nova nova história estariam relacionados precisamente com 
o final da crise da história e com o impacto do relativismo cultural e historiográfico 
que representa o pós-modernismo. Talvez o mais característico destas novas 
tendências, e o que lhes faz reagir diante da nouvelle histoire, é que declaram uma 
recuperação do relato e da narração na história (Stone, 1981: 74-96). Ao mesmo 
tempo, recuperam alguns temas que eram precisamente os que a nouvelle histoire havia 
rejeitado e utilizam alguns documentos que até então eram considerados residuais 
ou complementares: o fundo histórico das narrações de ficção, a historicidade das 
imagens e dos símbolos, os vestígios arqueológicos e os documentos inquisitoriais. 
Como alternativa aos determinismos dos paradigmas historiográficos do pós-guerra, 
as novas novas histórias propõem uma aproximação poliédrica à realidade, baseada 
em um conceito mais amplo de cultura. Nos anos oitenta, o historiador norte-
americano Michael Kammen sugeriu a adoção de uma noção de cultura em sua 
concepção mais antropológica, o que serviria de base para a reintegração das 
diferentes aproximações à história (Kammen, 1984: 19-42). Durante os anos oitenta 
e noventa, a história social e a cultural se dissolveram em um único campo, 
informando assim todos os demais âmbitos da realidade. 

 
Todos estes movimentos de renovação tiveram uma influência real no 

medievalismo e, mais precisamente, na análise da historiografia medieval. A partir 
desta perspectiva, pode-se considerar o novo medievalismo como uma renovação 
dentro da renovação: suas contribuições, fundamentadas mais nos fundamentos 
teóricos que nas aplicações práticas, contribuíram para gerar um renovado debate no 
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centro do medievalismo. Sua função é mais de alerta que propriamente 
metodológica. O pós-modernismo e o giro linguístico não representam 
propriamente um “método” fechado, mas sim um sinal de atenção sobre as 
dificuldades epistêmicas do trabalho do medievalista e sobre a raiz linguística de 
tarefa tradicional. 

 
 

A interpretação dos textos históricos no terceiro nível 
 
 
Todo este contexto epistemológico influenciou de forma diversa nos 

diferentes âmbitos do medievalismo, mas essencialmente no campo da historiografia 
medieval. Os textos históricos medievais deixaram de ser considerados 
simplesmente como documentos neutros que podem auxiliar o conhecimento de 
uma determinada época e passaram a ser considerados como artefatos literários cuja 
intencionalidade deve ser averiguada se realmente se deseja se aproximar à sua 
verdadeira natureza. Deste modo, pode-se localizar nestes textos históricos os 
diferentes níveis das impressões que o passado deixou nos mesmos, pois as mesmas 
não somente dão pistas do período a que os textos se referem, mas também, e talvez 
estritamente, do contexto no qual foram articulados. 

 
O pós-modernismo desafiou os historiadores a analisar os textos históricos a 

partir de uma nova perspectiva, levando-os a duvidar dos “fatos objetivos” 
supostamente transmitidos pelos mesmos (Lacapra; Kaplan, 1982). Agora, os textos 
históricos são tratados a partir de uma dupla perspectiva, histórica e literária. As 
duas disciplinas, história e literatura, estão agora mais estreitamente vinculadas no 
momento de se analisar estes textos. As crônicas medievais são construções 
literárias, sociais e políticas que devem ser estudadas em todas as suas dimensões. 
Os historiadores devem ser, da mesma forma, conscientes de sua natureza 
discursiva, de seus modos literários e de seus condicionamentos ideológicos. Os 
críticos literários, por outro lado, devem ser muito cuidadosos no momento de se 
aprofundar no contexto e nas circunstâncias sociais onde estes textos históricos 
foram articulados. 

 
O Novo Medievalismo se aproximou à historiografia medieval propondo um 

estudo ao “terceiro nível”, complementando (não substituindo) o trabalho de edição 
e estabelecimento dos textos (primeiro nível) e o trabalho de contextualização dos 
textos históricos (segundo nível). Este terceiro nível de interpretação fundamenta-se 
na aplicação das novas correntes epistemológicas importadas para a disciplina desde 
os anos setenta, provenientes da antropologia, da linguística e da sociologia. Dessa 
forma, o texto histórico adquire uma entidade em si mesmo quando a historiografia 
medieval é analisada desde uma perspectiva muito mais ampla: como artefato 
literário, como narração histórica e como intermediário entre o presente e o passado 
ao qual faz referência. 
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As novas tendências sugerem uma leitura do texto histórico não somente 

como intermediário da realidade, mas também como constituinte da realidade em si 
mesma. É bem conhecida a enorme influência da historiografia medieval na 
constituição dos valores políticos e intelectuais das sociedades medievais. As 
derivações mais radicais do pós-modernismo, como o desconstrucionismo de 
Derrida, aprofundaram na entidade retórica dos textos históricos e os configurariam 
de tal modo que eliminariam qualquer possibilidade de transmissão da realidade 
objetiva do passado. O interessante para eles não seria o conteúdo destes textos, 
mas sim sua forma e sua articulação retórica. 

 
Não se pode negar as consequências relativizantes que a aplicação destas 

correntes mais extremas ocasionou. Entretanto – e talvez paradoxalmente – algumas 
delas contribuíram para enriquecer e renovar a interpretação dos textos históricos 
medievais, principalmente no âmbito do medievalismo britânico e norte-americano. 
Com efeito, estas novas tendências permitiram aos medievalistas a prestar atenção 
em novos aspectos das crônicas, que até então eram considerados residuais ou 
periféricos: os silêncios destas narrações; as repetições como resultado de uma 
intencionalidade reativada; as motivações de quem as escreveram e, sobretudo, de 
quem as promoveram e as inspiraram; as ficcionalidades como manifestações da 
mentalidade de um período determinado; a forma da narração histórica como uma 
manifestação a mais de seu conteúdo (o conteúdo da forma); a dimensão política 
das crônicas; a função das genealogias; a dimensão social da linguagem e, finalmente, 
a relação entre o texto e o contexto – que era uma das aspirações do “segundo 
nível”, mesmo que somente como um objetivo secundário. 

 
 

O texto histórico como artefato literário: o conteúdo da forma 
 
 
Neste novo contexto epistemológico, os historiadores devem ter uma 

formação multidisciplinar. Eles não devem se contentar com um estudo 
estritamente filológico (no “primeiro nível”) e histórico (no “segundo nível”), mas 
também aspirar a uma leitura integrada das crônicas, que conjugue história, 
linguística, antropologia e sociologia. Assim se explica que os novos historiadores têm 
como origem indistintamente os âmbitos da história e da crítica literária, como é o 
caso de Gabrielle M. Spiegel e Peter Damian-Grint. Apesar de realizarem uma 
aproximação aos textos históricos medievais a partir de duas disciplinas diferentes, 
chegam a conclusões análogas em seus estudos sobre os textos históricos franceses 
dos séculos XII e XIII porque os leem conjuntamente em seus aspectos materiais e 
formais (Spiegel, 1993; Damian-Grint, 1999). 

 
Neste sentido, já não se tem como objetivo distinguir o verdadeiro do falso 

nos textos históricos medievais, localizar os fragmentos falsos das crônicas ou 
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analisar as relações entre o texto e o contexto. A ideia inicial é que estas narrações 
tem uma intencionalidade concreta. Considera-se que a literatura de ficção prolifera 
nas sociedades sem excessivas necessidades de justificação e, em troca, os textos 
históricos abundam nas sociedades problematizadas, que precisamente buscam 
consolidar-se através da apreensão de um passado remoto glorioso. Há o abandono 
de uma leitura ingenuamente racionalista e positivista das crônicas, buscando uma 
interpretação que considere suas simbologias, seus mitos, suas meias verdades e seus 
eloquentes silêncios. Atribui-se às crônicas medievais uma lógica social do texto, de 
acordo com a expressão elaborada por Gabrielle M. Spiegel: os textos históricos são 
ao mesmo tempo produtos de uma sociedade e agentes desta mesma sociedade – tem 
uma função passiva e outra ativa (Spiegel, 1995: 9).9 Deste modo, se abarca a 
dimensão histórica dos textos – o contexto desde o qual foram articulados – e sua 
dimensão literária, fundamentada em um logos que deve ser analisado formalmente. 
Spiegel fundamenta parte de seus argumentos nas ideias desenvolvidas por Mikhail 
Bakhtin, para o qual a forma e o conteúdo se identificam no discurso e, portanto, o 
discurso verbal sempre tem uma dimensão social (conteúdo – significado) que o 
historiador deve perceber sem evitar sua dimensão linguística (o que contem – 
significante) (Bakhtin, 1981: 259). 

 
O conteúdo histórico e a forma literária são duas caras de uma mesma moeda 

no texto histórico medieval, e não podem ser analisados de forma separada. Deste 
modo, liberta-se definitivamente a artificial distinção entre alguns filólogos 
exclusivamente preocupados pelos aspectos formais do texto e alguns historiadores 
polarizados em suas dimensões propriamente contextuais. A forma e o conteúdo 
identificam-se no contexto histórico, porque não é possível separar o texto histórico 
do texto literário. Alguns pós-modernos inclusive radicalizaram esta postura, 
promovendo inclusive a forma de um conteúdo, como demonstra a trajetória do 
historiador norte-americano Hayden White nestes últimos trinta anos. Foi ele quem 
elaborou em 1989 a expressão the content of the form – indicando-a como título de um 
de seus volumes recompilados – na qual defendia de forma evidente a supremacia 
dos aspectos formais sobre o conteúdo (White, 1989). 

 
Atualmente, alguns medievalistas estão tratando de buscar uma via 

intermediária entre os efeitos mais relativizantes das novas correntes e o 
positivismo, o qual é insuficiente hoje em dia para analisar com êxito as crônicas 
medievais. Estes novos historiadores partem do princípio de que qualquer 
representação do passado está condicionada pelo contexto social e sua relação com 
as redes sociais e políticas nas quais esta representação foi elaborada (o que outros 
denominaram como “presentismo”). Não se trata nem de uma peça literária de 

                                                           
 
9 “In the dual sense of their relation of their site of articulation –the social space they occupy, both as 
products of a particular social world and as agents at work in that world- and to their discursive character as 
articulated logos, that is, as literary artifacts composed of language and thus requiring literary (formal) analysis” . 
Este conceito foi desenvolvido de forma mais ampla outro artigo (Spiegel, 1990: 59-86). 
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ficção isolada nem de uma especulação histórica sem suporte real. Tal fato confere 
ao texto histórico, de qualquer período, uma evidente dimensão contextual. Os 
textos históricos articulam-se de acordo com o contexto onde nascem. Portanto, é 
preciso sempre contextualizar o passado. O historiador contemporâneo segue assim 
o processo inverso ao historiador medieval, cujo objetivo principal era 
descontextualizar o passado para aproximá-lo e inclusive fundi-lo com seu presente. 
O historiador medieval descontextualiza o texto histórico enquanto que o 
historiador contemporâneo trata de contextualizá-lo, embora não esteja claro qual 
dos dois atua com menos influências. Este fato explica em boa parte a tendência das 
crônicas medievais a incorporar o passado lendário em suas passagens históricas. 
Uma das chaves da enorme eficácia legitimadora da historiografia medieval é que 
consegue reduzir as distâncias entre um passado remoto glorioso e um presente que 
deve ser consolidado. Se recorre ao passado para fazer reviver sonhos perdidos de 
glória. 

 
A velha ideia de Jacques Derrida de que a tradição ocidental está baseada no 

logocentrismo (a enraizada crença de que as palavras representam coisas) é o que 
explicaria em boa medida a eficácia da historiografia medieval. As forças das 
narrações históricas dos cronistas medievais derivam em boa medida de sua forma 
na hora de representar a realidade histórica com simplicidade e eficácia. Na atualidade, 
nossa acusada tendência à crítica dos textos históricos (que é sem dúvida necessária, 
mas não deveria eliminar outras perspectivas) condena as crônicas a uma escassa 
credibilidade e capacidade normativa. Pelo contrário, a eficácia dos textos históricos 
medievais não reside na racionalidade de seu conteúdo, mas sim na coerência do seu 
relato, que tão bem se ajusta com as motivações de quem os patrocinou e com as 
inquietudes de seus leitores. 

 
 

A lógica social do texto histórico 
 
 
A análise dos textos históricos deve considerar a contínua relação que se 

estabelece entre o texto e o contexto. Esta ideia tem, não obstante, pouco de pós-
moderno ou de neo-medievalista, porque a história social da historiografia é algo 
que os bons historiadores têm sempre tratado de fazer. Entretanto, é certo que a 
maior coordenação entre história e crítica literária tem tido alguns resultados 
positivos neste âmbito concreto: com o tempo, enfatizou-se que a transformação 
das práticas e das formas literárias da historiografia remete automaticamente a uma 
mutação das condições sociais e políticas do contexto no qual foram elaboradas. As 
variações formais do texto histórico representam muito mais que umas simples 
mutações gramaticais ou idiomáticas. Por exemplo, na França de princípios do 
século XIII já não eram suficientes as crônicas rimadas ou a literatura épica das 
canções de gesta. Era preciso modernizar o discurso histórico e colocá-lo à altura 
das novas técnicas e das novas solicitações das elites e da sociedade. Assim, os 
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ousados objetivos da monarquia dos Capetos necessitaram de instrumentos 
adequados para realizar tal tarefa. Entre eles, destaca-se a utilização da narração 
histórica como legitimação das aspirações territoriais fundamentadas nas conquistas 
militares. Na França do início do século XIII, Felipe Augusto tratou de legitimar sua 
agressiva política expansiva tentando recuperar o passado glorioso do Império 
Carolíngio. Na Catalunha do século XIII, as desornadas genealogias que continham 
a Gesta Comitum Barcinonensium divulgada no século XII foram substituídas pela 
narração epopeia das conquistas de novos monarcas, como são demonstradas na 
Crônica de Jaime I ou Llibre dels fets: a revitalização da expansão peninsular e 
mediterrânica dos monarcas de Aragão necessitou de textos históricos legitimadores 
que foram muito além dos que os seus antecessores, os condes de Barcelona, 
haviam elaborado (Barrau-Dihigo e Massó Torrents, 1925; Bruguera, 1991). 

 
Dessa forma, a partir do conhecimento do contexto no qual os textos foram 

elaborados, o historiador é capaz de adentrar-se na intencionalidade, na ideologia, na 
manipulação, nas motivações e nos objetivos dos textos históricos. As formas 
literárias adotadas pelos textos históricos (anais, calendários, cronologias, 
genealogias, cronicones, crônicas) são um reflexo de todos os condicionamentos do 
contexto no qual foram elaborados. O texto histórico não é um objeto isolado, 
inerente a si mesmo, mas sim relacional. Seu significado pleno emerge somente no 
momento em que se conhece bem o ambiente e o contexto no qual ele foi 
elaborado. 

 
A recíproca relação entre o texto e o contexto, entre a linguagem e a 

sociedade, foi anunciada sutilmente por Caroll Smith-Rosenberg: “while linguistic 
diferences structure society, social diferences structure language” (Smith-Rosenberg, 
1989: 101).10 De acordo com o momento epistemológico da disciplina, se dará mais 
importância ao texto como estruturador da sociedade ou à sociedade como 
elemento estruturador da linguagem. Na historiografia atual, sensivelmente 
impregnada pelo linguistic turn desde os anos setenta, parece dominar o primeiro 
aspecto. O ponto central para os novos historiadores não consiste em analisar as 
motivações do narrador nem os efeitos que a narração produz sobre o leitor, mas 
sim em descobrir o código através do qual se outorga significado ao narrador e ao 
leitor ao longo do próprio relato (Barthes, 2002: 265-268). Parece, portanto, que o 
importante não é tanto a mensagem, mas sim o procedimento utilizado para 
transmiti-la. Aproveitando a máxima de que “el medio es el mensaje”, os 
historiadores perceberam a transcendência dos códigos linguísticos (Mcluhan, 1964). 
Neste contexto, deve-se reconhecer que a tentação do formalismo na historiografia 
pós-moderna está vagando continuamente, e que se deve estar atento para não se 
deixar levar pelo mesmo. Portanto, não é suficiente somente diagnosticar as 
mutações das formas gramaticais e dos gêneros literários utilizados pelas crônicas, 

                                                           
 
10 “While linguistic differences structure society, social differences structure language”. 
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mas é preciso também aprofundar sua relação com o contexto histórico no qual 
estas mudanças estão relacionadas. 

 
Desde esta perspectiva, os textos históricos são produto do mundo social de 

seus autores e, simultaneamente, agentes textuais deste mundo. Devem ser 
estudados, portanto, em uma dupla dimensão, como espelhos da sociedade e, 
simultaneamente, como geradores de realidades sociais. Esta é a função passiva e ativa 
da historiografia, o que Jacques Derrida denominou, talvez complicando e muito o 
sentido comum, como a função desconstrutiva e destrutiva dos textos (Derrida, 
1967). Quem elabora os textos históricos atua simultaneamente como leitor do 
mundo ao seu redor e como escritor deste mundo. Portanto, os textos históricos 
devem ser considerados tanto em sua função passiva, como reflexos de uma 
realidade, como em sua função ativa, como geradores de uma realidade: os textos 
são, simultaneamente, espelhos e geradores de uma realidade social no tempo que 
são constituídos e constituem formações sociais e discursivas (Spiegel, 1995: 10).11 
No texto histórico se tece o discurso que reflete uma realidade social, mas que ao 
mesmo tempo constrói esta realidade. É significativo que a mesma origem 
etimológica da palavra texto (do latim “tecer”) carrega em si boa parte da carga que 
gera o discurso escrito. A linguagem é fruto da consolidação das realidades do 
passado; entretanto, ao mesmo tempo, representa diversidades sociais do presente. 

 
As narrações históricas têm, em definitivo, uma dupla dimensão histórica e 

literária. Devem ser consideradas tanto em sua perspectiva como artefatos históricos 
como literários. Por este motivo, suas interpretações não podem estar 
exclusivamente fundamentadas na interação do texto com o contexto – tarefa do 
historiador – como tampouco em uma análise exclusiva dos aspectos formais do 
texto – tarefa do filólogo. No campo da historiografia medieval, os historiadores 
não devem suspeitar da tendência formalista dos filólogos, porque uma rigorosa 
recepção das fontes é o primeiro passo para sua correta interpretação. As edições 
das crônicas medievais, realizadas de forma habitual por acadêmicos provenientes da 
filologia, são indispensáveis para estabelecer o texto, mas não são suficientes para se 
aprofundar em seu conteúdo, seu significado e suas motivações. Ao mesmo tempo, 
um profundo conhecimento do contexto histórico tampouco é suficiente se não vai 
acompanhado de um rigoroso estudo do texto a partir do ponto de vista formal. 

 
 

A função das genealogias: mitificando o passado para consolidar o presente 
 
 

                                                           
 
11 “Texts both mirror and generate social realities, are constituted by and constitute social and discursive 
formations, which they may sustain, resist, contest, or seek to transform depending on the individual case”. 
As palavras em itálico, que são da própria autora, são tremendamente significativas e refletem a dupla 
dimensão, ativa e passiva, do texto histórico.  
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Outro dos grandes temas que interessam mais aos novos historiadores é a 
relação que se estabelece, naturalmente, no centro dos estudos históricos, entre o 
presente e o passado. Não se trata de uma simples relação cronológica dialética, que 
limita excessivamente o texto em seu contexto. A historiografia codifica uma realidade 
passada para fundi-la com o presente. As crônicas medievais utilizam toda a 
potência do poder mitificador do passado. Uma das motivações mais comuns da 
historiografia medieval é a de reduzir o espaço entre um passado lendário e um 
presente frágil, seco, sombrio, incapaz de gerar mitos e de reinventar tradições. Este 
procedimento permitiu aos capetos vincular suas origens lendárias com a monarquia 
troiana através das Grandes Chroniques (Viard, 1920-1953) ou aos reis castelhanos a se 
vincular com a monarquia visigótica, o que legitimou sua agressiva política expansiva 
pela Península Ibérica (Barbero, 1978). Quanto mais o cronista se distancia 
temporalmente, mais capaz se vê de manipular os fatos, porque conta não somente 
com o desconhecimento que se pressupõe em um passado remoto, mas também 
com sua notável capacidade mitificante. 

 
Tal fato explica a potencialidade e a eficácia das genealogias históricas. Este 

novo gênero histórico se divulgou na Europa durante a segunda metade do século 
XII como um instrumento privilegiado para consolidar o poder monárquico, 
fundamentado na transmissão dinástica e hereditária. A criação de uma tradição 
histórica requer a demonstração de uma continuidade social e política. Assim 
acontece, por exemplo, na introdução das Grandes Chroniques francesas, onde se 
justifica a construção desta grande obra histórica por causa das dúvidas suscitadas 
sobre a veracidade da genealogia dos reis da França, de suas origens e da 
procedência da sua linhagem (Spiegel, 1997: 96). Os condes de Barcelona também se 
encarregaram de sua genealogia, no momento em que se tornaram reis de Aragão, 
para codificar seu vínculo genealógico com as origens da dinastia. Dessa forma, 
vincularam-se ao fundador da dinastia, Guifredo o Peludo, mitificando sua figura, 
magnificando sua influência política e social e legitimando sua vinculação com os 
reis franceses, em contraposição a visigodos e islâmicos (Aurell, 1995). A enorme 
eficácia destes textos fica refletida nas Gesta Comitum Barcinonensium, a construção 
genealógica dos reis aragoneses medievais, que se utilizou como referente histórico 
fundamental (um verdadeiro cânon) para o estudo do medievo na Catalunha até 
inícios do século XIX (Aurell, 2001: 257-288). 

 
A construção das genealogias é um dos métodos mais eficazes para unificar o 

passado e o presente, ou pelo menos para contribuir para reduzir ao máximo suas 
distâncias. São uma evidência da continuidade histórica, transmitida de geração a 
geração. Se as genealogias não existiram ou se perderam, é preciso criá-las 
novamente. Dai surgem, em muitas ocasiões, os personagens lendários fundadores 
das dinastias, como o caso de Dom Pelayo para Castela ou de Guifredo o Peludo 
para Catalunha. As genealogias representam, por outra parte, um novo modo de 
conceber o tempo, que passa a ser dominado pela dimensão dinástica, substituindo 
os velhos Anais ou os Calendários (Ranum, 1980: 5). Ao mesmo tempo, as 
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genealogias dos séculos XII e XIII constituem provavelmente a primeira 
secularização do tempo em um contexto cortesão, porque as crônicas já não 
necessitam remontar aos tempos bíblicos, mas somente ao fundador da dinastia. A 
segunda e definitiva secularização do tempo se produziria nos séculos XIV e XV, 
em um contexto já urbano, ao surgir subitamente a dicotomia entre um “tempo 
mercantil” e um “tempo eclesiástico”, seguindo a distinção tornada célebre por 
Jacques Le Goff (Le Goff, 1977: 46-65; Le Goff, 1963: 597-613). Através das 
genealogias o tempo se humaniza, o que o torna mais historiado. 

 
 

Das genealogias às crônicas: transformações literárias e mutações sociais 
 
 
Entretanto, em meados do século XIII as genealogias parecem haver perdido 

vigor. Foram muito eficazes para legitimar a existência das nascentes dinastias, mas 
pareciam insuficientes para fundamentar ideologicamente as políticas expansivas que 
todas elas estavam desenvolvendo naquele momento. A recuperação da doutrina 
conhecida como reditus regni ad stirpem Karoli Magni e sua inclusão no ciclo das Grandes 
Chroniques francesas é bem ilustrativa a este respeito. Tudo isso se produz, 
sintomaticamente, durante o expansivo reinado de Felipe Augusto, a princípios do 
século XIII (Spiegel, 1971: 145-174). Poucos decênios mais tarde, Jaime I o 
Conquistador constrói sua grande epopeia, uma crônica que narra passo a passo, de 
modo grandiloquente, as heroicas campanhas militares da expansão catalano-
aragonesa diante dos muçulmanos, sem deter-se excessivamente a considerar sua 
genealogia e sem necessidade de remeter-se ao passado remoto do fundador da 
dinastia (Soldevila, 1971). 

 
O que todas estas mutações da historiografia durante o século XIII 

demonstram é que as transformações literárias nos textos históricos estão 
estreitamente vinculadas às mudanças sociais e políticas (Spiegel, 1987: 129-148). A 
textualização do passado teve uma maior eficácia no momento em que as 
monarquias europeias implementaram uma política expansiva agressiva. Este foi o 
caso dos Plantageneta na Inglaterra, dos Capetos na França, dos reis de Aragão e da 
monarquia castelhana. Neste contexto, a vernaculização e a prosificação do texto 
histórico formou parte da estratégia desenvolvida por estas dinastias, destinada a 
divulgar a história e as gestas do passado para consolidar e justificar as ações 
empreendidas no presente. A redação das monumentais Grandes Chroniques da 
França e a construção do ciclo das Quatro Grans Cròniques da Catalunha são duas das 
manifestações mais sintomáticas desta nova orientação política da historiografia 
medieval. O poder do texto histórico era tão considerável neste momento que 
alguns reis chegam a assinar pessoalmente suas crônicas, como foi o caso de Jaime I 
de Aragão o Conquistador. Mesmo que ainda não se tenha podido demonstrar até 
que ponto este rei foi o autor material ou simplesmente ditou algumas ideias que 
foram materializadas posteriormente pelos escribas da corte (provavelmente ocorreu 
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mais a segunda perspectiva que a primeira), aqui a informação importante é a forma 
autobiográfica que finalmente a crônica do rei adquiriu, o Llibre dels fets. 

 
O texto histórico se torna, principalmente a partir do século XII, um 

instrumento privilegiado para a consolidação da cultura aristocrática e monárquica, 
ainda que ambas utilizassem procedimentos historiográficos muito diferentes. Junto 
à vernaculização do texto histórico, se produz uma eloquente prosificação. O 
surgimento da prosa em substituição ao verso, da língua vulgar em lugar do latim e 
da história substituindo a ficção incrementa a credibilidade da ideologia aristocrática 
e monárquica. A prosa fornece uma sensação de realismo maior que o verso, que 
havia sido utilizado até então para as narrações épicas e de ficção. A língua 
vernácula, que cada vez mais ganhava espaço, outorgou à narração histórica uma 
flexibilidade muito maior que o latim. Apropriando-se da inerente autoridade dos 
textos latinos e adaptando a prosa para tornar histórica a linguagem literária, a 
historiografia vernacular emergiu como uma literatura de fato, integrando a 
experiência histórica em um nível literário e construindo uma linguagem expressiva 
e narrativa, própria da aristocracia (Spiegel, 1997: 193).12 

 
 

Conclusões: do historicismo ao pós-modernismo 
 
 
A aproximação tradicional aos textos da historiografia medieval, a partir de 

uma perspectiva racionalista e positivista, não é mais suficiente. Talvez nos 
deixamos levar por muito tempo por uma ideia de progresso excessivamente 
materializada e determinista. Aplicamos nossa ideia mecanicista do progresso à 
análise dos textos de outros períodos, quando o contexto intelectual no qual foram 
articulados é totalmente diferente do nosso. É evidente que devem ser preservados 
os métodos mais tradicionais do medievalismo, mas não é menos certo que talvez 
devemos prestar mais atenção às novas correntes, relacionadas de um modo ou 
outro com o pós-modernismo, que permitem um acesso aos textos históricos de 
forma poliédrica e interdisciplinar. 

 
Há alguns anos a medievalista norte-americana Kathleen Biddick, em uma 

imagem talvez excessivamente retórica, indicava que o presentismo fazia com que os 
medievalistas observassem o espelho do medievo para refletir nele histórias que, na 
realidade, pertenciam aos tempos modernos e até pós-modernos (Biddick, 1998: 83). 
O presentismo domina sobre o preterismo, porque somos capazes de identificar o 
medievo mais como um espelho que como um objeto mais próximo. Este é, 
certamente, um efeito muito salutar do presentismo, que nos ajuda a nos identificar 

                                                           
 
12 “By appropiating the inherent authority of latin texts and by adapting prose for historization of literary 
language, vernacular historiography emerges as literature of fact, integrating on a literary level the historical 
experience and the expressive language proper to the aristocracy”.  
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com o tempo analisado, por mais distante que seja, e a compreendê-lo melhor. 
Entretanto, sem dúvida, o presentismo tem também o possível efeito perverso de 
analisar esta época distante aplicando-lhe de forma anacrônica os parâmetros da 
cultura atual. Em todo caso, é preciso não nos deixar arrastar excessivamente por 
nossa mentalidade racionalista, que nos leva a reduzir a interpretação da 
historiografia medieval ao grau de verossimilitude das crônicas medievais. A análise 
das crônicas medievais permaneceu muito tempo sujeita aos parâmetros da 
investigação científica, muito segura de si mesma, mas talvez excessivamente 
unívoca. Isso talvez levou a alguns especialistas a rechaçar boa parte do que poderia 
ser aproveitado na historiografia como fonte documental e como artefato retórico. 

 
À primeira vista, o abandono das certezas positivistas e do racionalismo da 

New History dos Annales e do materialismo histórico aparece como um passo atrás 
para a historiografia atual. Entretanto, no campo concreto da análise da 
historiografia medieval, um bom relativismo permitiu aos historiadores suspeitar dos 
planteamentos excessivamente impenetráveis dos paradigmas do pós-guerra 
(materialismo histórico, estruturalismo braudeliano, quantitativismo cliométrico) e 
cair mais na conta da função de mediatização da linguagem e, portanto, gerar um 
frutífero diálogo disciplinar com filólogos, críticos literários e linguistas. Como 
comenta Gabrielle M. Spiegel, o principal efeito do giro linguístico para os 
historiadores foi alertá-los sobre a força mediadora da linguagem na representação 
do passado, e ajuda-los a entender que não há um acesso direto aos fatos históricos 
nem às pessoas, de forma que todo texto histórico, seja medieval ou moderno, 
realiza sempre uma aproximação ao passado através dos discursos, seja qual for o 
tipo (Spiegel, 1997: XVI-XVII).13 O senso comum do historiador leva o mesmo a 
não tornar absoluto, de uma forma excessiva, a influência da linguagem, dotando-a 
de uma inverossímil realidade ontológica, contrária ao sentido comum; porém, ao 
mesmo tempo, lhe ajuda a perceber a importância de sua função mediadora, 
salvando sua referencialidade com o mundo real. 

 
Os historiadores dedicados à análise da historiografia medieval devem superar 

a fase da desmistificação dos textos históricos, da distinção do verdadeiro e do falso. O 
estruturalismo, o marxismo e o quantitativismo (paradigmas historiográficos do pós-
guerra) (Stone, 1981: 75-79) não foram capazes de valorar em sua justa medida a 
historiografia medieval, porque denunciavam seu baixo nível literário, sua narrativa 
inteligível e pouco coerente, sua equívoca noção da evidência histórica, sua falta de 
sentido cronológico, suas intenções propagandísticas e manipuladoras, sua tendência 
ao simbolismo e sua inclinação para a ficção, os mitos e os milagres em detrimento 
das certezas históricas. Como consequência, a análise dos textos históricos 

                                                           
 
13 “The principal effect of the linguistic turn, for historians, has been to alert us to the mediating force of 
language in the representation of the past, and thus to help us to understand that there is no direct access to 
historical events or persons, so that all historical writing, whether medieval or modern, approaches the past 
via discourses of one sort or another”.  
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medievais perdeu interesse, ou seja, restringiu-se a considerações de tipo formal, em 
uma época onde o predomínio do sócio-econômico era intenso. Neste sentido, a 
história das mentalidades, praticada pelos historiadores da terceira geração dos Annales 
como Georges Duby e Jacques Le Goff durante os anos 70 e 80, representou uma 
transição – e não um precedente – entre os velhos paradigmas e as tendências 
associadas ao giro linguístico, não tanto pelos postulados teóricos que defendiam, 
mas sim pela mudança de orientação de seus temas de interesse. 

 
O pós-modernismo tem evidentemente muitas lacunas e ainda muitas 

perguntas para responder. Entretanto, teve muitos efeitos positivos na leitura das 
crônicas porque soube apreciar sua natureza eminentemente narrativa. 
Sintomaticamente, o reaparecimento da linguagem narrativa na historiografia a partir 
dos anos setenta (Duby, 1973; Le Roy Ladurie, 1975), em detrimento dos discursos 
fechados dos grandes paradigmas quantitativistas e economicistas do pós-guerra, 
teve como consequência uma revalorização daquelas fontes históricas baseadas mais 
na narração que na esquematização: deste modo, os historiadores redescobriram o 
valor literário e histórico das crônicas, e os críticos literários souberam apreciar 
também sua dimensão contextual. Tudo isso está relacionado também com o fato 
de que a historiografia atual enfatiza mais o consumo que a produção (Chaline, 
1989: 38-45), enfatiza mais o capital simbólico que o capital material (Bourdieu, 
1979) e, em definitivo, enfatiza mais o código linguístico que o próprio conteúdo 
transmitido. Os historiadores encontraram nos códigos linguísticos alguns sintomas 
do desenvolvimento de uma cultura específica que não podem ser melhorados 
(Hunt, 1989; Bonell e Hunt, 1999). 

 
Devido à sua simplicidade e expressividade, a historiografia medieval merece 

um tratamento específico por parte do historiador contemporâneo. Em primeiro 
lugar, o historiador deve desvincular-se dos preconceitos da crítica moderna, que 
estabeleceu umas regras do jogo bem diferentes às que estavam presentes no 
trabalho dos cronistas medievais. Os textos históricos medievais devem ser lidos em 
si mesmos como fenômenos culturais, devolvendo-os ao contexto social onde 
foram elaborados e onde receberam uma forma e um conteúdo específicos. Deste 
modo, o historiador e o crítico literário contemporâneo podem perceber como a 
historiografia medieval foi influenciada e modificada pela mudança social; e, ao 
contrário, em que medida esta mesma historiografia, em um interessante processo 
de “ida e volta”, foi capaz de modificar o próprio contexto social e político no qual 
se encontrava inserida – função passiva e ativa da historiografia. 

 
A força e a legitimação da função da historiografia medieval estão asseguradas 

pelo mesmo comportamento da sociedade daquele período, na qual, como explicava 
o medievalista norte-americano Joseph Strayer, cada modificação de uma atividade 
pré-existente no passado deveria estar fundamentada no estudo dos precedentes; 
cada plano para o futuro dependia em boa parte do que havia acontecido no 
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passado (Strayer, 1943: 10).14 Por este motivo, nossos parâmetros de verossimilitude 
histórica não são válidos para aproximar-se à realidade historiográfica do medievo, 
pois, para os cronistas medievais, a recordação do passado não é somente a 
memória dos fatos históricos, mas também, e ainda mais importante, da promessa 
do futuro: “Praeteritorum recordatio futurorum est exhibitio”. 

 
A historiografia medieval se converte assim em uma excelente fonte para 

investigar a função do passado nas sociedades tradicionais. As sociedades, uma vez 
que se desenvolvem, constroem sua vida de acordo com sua visão de história. Isso é 
especialmente aplicável à época medieval, onde predominava a autoridade dos 
precedentes históricos, a tradição e os costumes (Bloch, 1964: 114). Um estudo 
adequado das crônicas medievais deveria nos permitir ter acesso não somente a um 
melhor conhecimento das sociedades medievais a partir do contexto no qual foram 
elaboradas, mas também a uma melhor compreensão dos mecanismos e das 
motivações que regularam a escrita da história ao longo de todas as épocas, desde a 
clássica à pós-moderna. Atendendo ao enorme interesse que despertaram em outros 
ambientes acadêmicos internacionais, as tendências analisadas neste artigo deveriam 
usufruir de uma maior atenção no âmbito do medievalismo espanhol. Obviamente, 
não se solicita um posicionamento radical perante as mesmas, no sentido positivo 
ou negativo, mas sim o abandono de certas posturas de resistência acríticas ou 
incrédulas, que unicamente contribuem para ocultar de forma artificial um debate 
historiográfico que já dura três décadas, e do qual o medievalismo espanhol não 
pode fingir que não entende tão facilmente. 
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