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Dificilmente seria possível escrever uma História da Inglaterra Medieval 
sem abordar a temática da guerra. Quando os documentos do período são 
analisados, o léxico militar logo se faz observar e as referências de caráter 
bélico são abundantes. De Excidio et Conquestu Britanniae de Gildas, The Anglo-
Saxon Chronicle, uma coletânea de crônicas em inglês antigo que narra a história 
dos Anglo-Saxões, e a Historia Regum Britanniae de autoria de Geogrey de 
Monmouth são alguns exemplos de obras que abordam a temática. A cultura 
material também nos fornece subsídios para conhecer melhor estas atividades 
relacionadas com a guerra: construções fortificadas, moedas, espadas etc.  
 

Em todos estes indícios que nos permitem explorar o passado inglês, 
um tema recorrente é a associação da figura de um monarca com feitos e 
proezas militares. Este caráter bélico é acentuado como um fator de extrema 
relevância para a construção da identidade, ou seja, o rei é, sobretudo, um 
guerreiro. Um personagem que pode ilustrar bem esta relação, com quem o 
leitor provavelmente já esteja familiarizado, é o conhecido Rei Arthur. 
Independente da comprovação de sua existência real ou não (Passmore, 2007), 
ele costuma aparecer como símbolo militar. Não nos esqueçamos, por 
exemplo, que um dos títulos atribuídos a Arthur é o de dux bellorum, ou seja, 
um comandante, ou chefe, de guerra.  

 
Outra figura importante na História inglesa, que interessa diretamente 

para os propósitos deste artigo, é o Rei Alfred, governante de Wessex de 871 à 
899, que em inúmeras ocasiões, assim como Alexandre, Gregório I, e vários 
outros monarcas e religiosos, é chamado pelo epíteto de “o Grande”. O 
objetivo principal deste trabalho é compreender o processo de construção da 
imagem de Alfred como um rei-guerreiro a partir de uma análise da obra Vita 
Ælfredi Regis Angul Saxonum, escrita pelo monge galês Asserius/Asser. Para tal, 
é interessante, em primeiro lugar, abordar alguns detalhes contextuais deste 
período da História da Inglaterra. A seguir, Alfred, é situado neste contexto. 
Assim, à medida que a narrativa segue, tal qual o fio de Ariadne, o leitor 
poderá acompanhar este desenvolvimento, conhecendo melhor o personagem 
histórico em questão, sendo convidado (a) para, na última parte de nossa 
reflexão, acompanhar a análise documental, momento em que nos dedicamos 
a compreender esta relação entre Alfred e o fenômeno bélico.  
 
 
1. Contexto Histórico dos Reinos Anglo-Saxões: A Heptarquia 
 
 

Há muita discussão no meio historiográfico sobre o uso do termo 
“Inglaterra” para se referir à História inglesa durante a Antiguidade Tardia e 
Idade Média, pois a idéia de uma Inglaterra unificada não é totalmente 
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adequada ao período. O que se convencionou chamar de Inglaterra, no 
período de Alfred, o Grande, por exemplo, estava dividia em sete reinos. Na 
historiografia, tal organização é designada como “Heptarquia Anglo-saxã”, 
termo cunhado por Henry de Huntingdon, na obra Historia Anglorum. Os sete 
reinos são: Anglia Oriental, Essex, Kent, Mércia, Nortúmbria, Sussex e 
Wessex. Eles foram formados por povos vindos do norte da Europa, sendo 
eles os anglos, os saxões e os jutos, que teriam migrado para a ilha da Britânia 
aproximadamente no século V, afastando para o oeste os povos bretões que ali 
viviam. Os povos frísios também migraram para a Ilha, porém em menor 
escala, não chegando a formar nenhum reino britânico, como é o caso dos 
jutos, que mesmo tendo vindo em menor quantidade, são responsáveis pela 
formação do território de Kent.  

 
 O termo anglo-saxão é dado à fusão desses três povos, sendo que os 
anglos se fixaram ao norte do Tâmisa e os saxões e jutos ao sul deste rio. As 
similaridades entre esses povos, bem como o processo de cristianização, 
deram a esse conjunto de reinos uma relativa uniformidade cultural, fenômeno 
que também é perceptível a partir de algumas questões presentes nos 
documentos produzidos no período, principalmente os que abordam temas 
históricos e épicos. Além das que já mencionamos no início deste artigo, são 
exemplos desta natureza as epopéias de Caedmone Cinewulf e Beowulf, a obra 
mais conhecida da literatura anglo-saxônica. 
 
 A presença dos anglo-saxões na Britânia inicialmente tem relação com a 
luta contra os Pictos. Esses povos do norte da Europa teriam vindo como 
uma espécie de reforço aos exércitos bretões. Porém, com o passar do tempo, 
acabaram ficando na Ilha e se tornando uma nova ameaça para os próprios 
bretões. Após se instalarem, os anglo-saxões restauraram as construções 
romanas que eram feitas de pedra, usando madeira. Dessa forma, muitas 
cidades passaram a possuir um misto arquitetônico, com construções que 
juntavam pedra e madeira, o que é uma característica da época. 
 
 Durante o arco cronológico que se extende de 793 à 1066, que costuma 
ser representado no discurso historiográfico sob a forma “A Era Viking”, a 
Inglaterra sofreu vários ataques de povos escandinavos, principalmente os 
Daneses, ou Dinamarqueses. Esse período teve como marco inicial o ataque 
ao mosteiro de Lindisfarne, no litoral da Nortúmbria, famoso pelas iluminuras 
conhecidas como Lindisfarne Gospels, ou, em português, Evangelhos de 
Lindisfarne, manuscritos que foram produzidos por volta do ano 700. As 
invasões Vikings à Inglaterra acabaram por alterar completamente a 
organização política da região. Um exemplo disto é que antes desses ataques o 
reino da Mércia ocupava uma posição central em termos políticos, porém, 
com o domínio dos reinos da Nortúmbria, Anglia Oriental e parte da Mércia 
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pelos Dinamarqueses, essa posição central recai sobre o Reino de Wessex. No 
norte da ilha da Britânia, esses migrantes nórdicos se estabelecem, criando 
assim o território conhecido como Danelaw, regido por reis e earls 
dinamarqueses, que podem ser entendidos como chefes guerreiros, 
encarregados de um bando individual de nórdicos, sob um estandarte próprio. 
É em oposição a este domínio que o reino de Wessex se destaca, pois se torna 
o último refúgio dos saxões, onde ainda era possível ficar livre do domínio dos 
povos estrangeiros. Todos os outros reinos, com a morte de seus reis, 
deixaram de existir ou subsistiram sob domínio dinamarquês. 
 
 Os anglo-saxões desse período já praticavam o cristianismo como 
religião, diferentemente dos povos invasores, adeptos do culto a Odin, Thor, 
Frey e Njord, dentre outros deuses do panteão nórdico. A documentação 
cristã descreve esses povos do norte causando terror e desordem, não 
poupando em seus saques, monastérios ou igrejas. Por isso, é possível 
encontrar na Historiografia, ainda que se trate de obras mais antigas, 
representações que se concentraram em enfatizar apenas este lado da narrativa, 
retratando os vikings como “terríveis invasores”, uma visão que pouco a 
pouco tem sido deixada de lado. Não é nosso objetivo aqui entrar em detalhes 
sobre esta maneira de abordar os vikings, mas lembramos ao leitor que se trata 
de uma querela que há muito ocupa a historiografia específica da área, não 
somente aquela que trata da Inglaterra, mas também de outros lugares 
próximos, como é o caso da Irlanda, por exemplo, que também enfrentou o 
mesmo tipo de invasão (Ó Cróinín, 1995).  
 
 O termo Viking deriva do nórdico antigo vikingr. Segundo Johnni 
Langer, “em designação aos piratas, aventureiros e mercenários que 
navegavam para outras regiões” (Langer, 2005). O autor explica ainda que 
nenhum escandinavo se chamava de viking, o termo só passou a ser utilizado 
para se referir a todos os habitantes da Escandinávia Medieval após o século 
XVIII (Langer, 2005). A definição de Langer assemelha-se ao que Marc Bloch 
havia dito em sua obra, hoje clássica, A Sociedade Feudal. A palavra servia para 
designar um aventureiro em busca de lucros e guerras (Bloch, 1989). Segundo 
o medievalista francês, os vikings eram bons navegadores. A partir de ritos 
funerários é possível conhecer os detalhes da frota de navios usada por esses 
homens do norte. As naves teriam o comprimento de aproximadamente 20 
metros, seriam movidas a remos ou velas e poderia transportar de quarenta a 
sessenta homens. Bloch afirma que os vikings costumavam adentrar o 
território inimigo, tanto por terra, quanto por mar e por rios, não hesitando no 
transporte de navios de um rio para o outro. Mesmo na Britânia, com seus 
cursos de água, não muito próprios para a navegação, o rio Ouse os levou até 
York, e o rio Tamisa até Reading, facilitando assim o elemento surpresa de 
seus ataques (Bloch, 1989). 
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 O contato com estes povos escandinavos proporcionou mudanças 
significativas para os anglo-saxões. Após a conquista da ilha britânica no 
século V, por exemplo, os anglo-saxões haviam abandonado a prática da 
navegação. Isso explica a ausência de navios de guerra durante o ataque pagão 
para fazer-lhes frente. É sintomático o fato de que muitos mosteiros e igrejas, 
instituições detentoras de inúmeras riquezas, estavam situados em regiões 
litorâneas e poderiam facilmente ser atacadas, uma vez que não contavam com 
a devida proteção militar. Ou seja, não esperavam por um ataque naval, 
estavam desabituados com tais práticas bélicas. É somente após contato com o 
exército dinamarquês, que o povo anglo-saxão passa a retomar sua atividade 
da navegação de guerra, tanto construindo navios quanto roubando alguns da 
frota dinamarquesa. 
 
 Os povos escandinavos foram aos poucos se fixando na Ilha. 
Inicialmente, eles tinham o hábito de retornar ao norte todos os anos, mas 
após 851, eles começam a passar os invernos em solo britânico, dessa forma 
acabam criando uma relação moderada de comércio com alguns saxões, que 
decidem adentrar acampamentos nórdicos para ofertar produtos. Em 
Danelaw, por exemplo, era comum encontrar saxões vivendo entre os 
dinamarqueses e até mesmo casamentos entre as duas etnias. Parece que este 
fenômeno não ocorria entre os anglo-saxões já cristianizados, que nutriam 
uma aversão pelos escandinavos. 
 
 Muitos ataques nórdicos obtiveram grande eficácia devido ao 
despreparo dos saxões. Quando uma invasão acontecia, principalmente nas 
regiões litorâneas do reino de Wessex, a defesa do distrito era organizada pelo 
ealdorman. O termo é uma adaptação anglo-saxã para palavras do latim, como 
princeps ou dux. Ele designa os homens que eram responsáveis por condados 
individuais. Muitas narrativas usam o termo lorde ou duque. Esses ealdorman 
convocavam o levy, uma milícia formada por camponeses não treinados, que 
fazia a defesa do distrito contra as invasões. O período histórico em questão 
foi caracterizado por intensos conflitos e disputas bélicas, tanto internas, entre 
os sete reinos, quanto externas, em função dos vários ataques vindos do mar. 
 
 
2. Alfred, o Grande: o personagem histórico e seus feitos. 
 
 
 Alfred nasceu em 849, foi rei do já mencionado reino de Wessex do 
ano de 871 até sua morte em 899. Tornou-se conhecido por sua luta contra os 
vikings dinamarqueses, recebendo por esse feito, o epíteto de “o Grande”. Foi 
um homem muito ligado à religião, rodeado de monges cristãos, muitos deles 
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oriundos das mais diversas localidades da Europa, que o auxiliavam nos 
estudos e nas orações. Aos quatro anos de idade, Alfred acompanhou seu pai, 
Æthelwulf em uma peregrinação a Roma, tendo sido inclusive recebido pelo 
Papa Leão IV, que o adotou como filho espiritual. No retorno desta viajem, 
pai e filho passaram um tempo na corte de Carlos, o Calvo, rei da França, 
onde Æthelwulf, que era viúvo, casou-se com a filha do rei, Judith. Alfred era 
o quinto filho homem, de um total de seis. 
 
 É durante o reinado de seus irmãos, após a morte de seu pai, que 
Alfred dá início a sua vida pública, liderando exércitos ao lado de seu irmão 
Æthelred. Após a morte em batalha do citado irmão, Alfred é coroado rei de 
Wessex, sendo recebido pelo povo com aclamações. Durante o reinado de 
Alfred, muitos tratados são feitos com os povos dinamarqueses, um dos mais 
famosos, é chamado de Treaty of Alfred and Guthrum (Tratado de Alfred e 
Guthrum), que estipula uma divisão de territórios na ilha da Britânia entre 
saxões e dinamarqueses. Guthrum foi um dos principais líderes pagãos, mas 
que decidiu, por influência de Alfred, aceitar a fé cristã, tendo sido batizado 
pelo próprio Alfred, que o adotou como filho espiritual. Parece que para os 
Saxões de Wessex esta luta era, sobretudo, entre cristãos e pagãos. A despeito 
dos tratados do rei de Wessex com os pagãos, os conflitos não cessam, e os 
reinos anglo-saxões são constantemente assediados por ataques e pilhagens. 
 
 Muito se fala na historiografia que trata do rei Alfred sobre suas 
doenças. O rei era um homem acometido por dores intestinais. Seu cardápio 
era adaptado à sua saúde, pois alimentos pesados o faziam passar mal. Essas 
dores intestinais eram um suplício em sua vida. Além disso, o rei Alfred, 
passou por momentos de muita tristeza durante os períodos de maior ameaça 
por parte dos dinamarqueses, o que o caracterizaram como um homem muitas 
vezes abatido. Apesar destas interpéries, Alfred é retratado na documentação, 
sobretudo, como um guerreiro, suas batalhas e suas proezas guerreiras são 
sempre enfatizadas. Seu pensamento acerca da unificação dos reinos anglo-
saxônicos é muitas vezes associado à unificação da Inglaterra. Ele foi o 
primeiro dos chefes saxões a usar o título de rei dos anlgo-saxões. Isso se deve 
à posição tomada pelo reino de Wessex na luta contra os invasores nórdicos. 
A já mencionada queda dos demais reinos colocou sob a sua liderança, todos 
os saxões livres da ilha da Britânia.  
 
 Alfred passou por momentos difíceis durante os ataques pagãos a 
Wessex. Alguns desses ataques quase colocaram fim ao último domínio saxão 
na Ilha. Mas é em meio a esses conflitos que ele surge como um símbolo 
guerreiro, que ajudou a manter a unidade e a esperança dos povos saxões 
livres, mesmo nos períodos mais violentos dos conflitos com os vikings. 
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 O rei Alfred casou-se em 868 com Æthelswith, descendente dos reis 
da Mércia. Teve seis filhos: Æthelfled, que casa-se com Æthelred, rei da 
Mércia; Edward, conhecido como O velho, que sucedeu Alfred ao trono de 
Wessex; Æthelgivu; Æfthryth; e Æthelward. Alfred também tem importância 
por suas obras na literatura anglo-saxã, pois, com a ajuda do monge Asser, 
dedicou-se à tradução de algumas obras da patrítica cristã do latim para o 
idioma anglo-saxão. O rei também tinha interesses científicos e dedicou-se a 
desenvolver um mecanismo que possibilitasse a contagem do tempo. Alfred 
teria calculado o tempo da queima de velas e feito marcas nestas que poderiam 
revelar a passagem do tempo em horas. 
 
 
3. A Vita Ælfredi Regis Angul Saxonum 
 
 
 A Vita Ælfredi Regis Angul Saxonum (Vida de Alfredi Rei dos Anglo-
Saxões) é uma biografia do rei Alfred escrita por Asserius/Asser, um monge 
galês sobre o qual, além de alguns fatos, como por exemplo ter sido bispo de 
Sherborne, pouco se sabe. Vimos antes que a corte de Alfred era repleta de 
monges estrangeiros que eram professores da nobreza de Wessex. Asser era 
um destes monges, que se tornou um amigo muito próximo a Alfred, tendo 
sido inclusive tutor do rei no aprendizado do latim e de suas traduções de 
textos deste idioma para o anglo-saxão, conforme já mencionado. 
 
 Asserius/Asser não é um nome galês, trata-se de um vocábulo hebraico 
mencionado na bíblia, Asher, o oitavo filho de Jacó. O significado do termo 
em hebraico é “abençoado”. “Especula-se, portanto, que seu nome verdadeiro 
fosse Gwyn, cujo significado é o mesmo que a versão hebraica” (Keynes; 
Lapidge apud Albuquerque, 2012: 41). É provável que o monge tenha passado 
a utilizar seu novo nome após sua “coroação”, termo utilizado por ele mesmo 
para definir o momento em que fora ordenado monge, a palavra faz referência 
à tonsura usada por esses religiosos. Asser foi ordenado no monastério de St. 
David, no reino de Dyfed, em Gales. 
 

A Vita Ælfredi Regis Angul Saxonum foi escrita em latim, por volta do 
ano 893 da Era Comum. Infelizmente, não temos o original do documento. O 
único texto sobrevivente é uma transcrição elaborada a partir de um 
manuscrito produzido por volta do ano 1000, uma cópia guardada na coleção 
da biblioteca particular de Sir Robert Bruce Cotton (1571-1631), um antiquário 
inglês, que colecionava livros, documentos e moedas. Esta coleção continha 
uma série de fontes primárias relacionadas à história e à literatura anglo-saxã 
do período Medieval. Robert Cotton marcava os livros de sua biblioteca 
colocando no topo de cada grupo de impressões o busto de um imperador 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rcia
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romano ou uma figura imperial feminina e estabelecia demarcações com letras 
e números, gerando títulos como “Tiberius B.III” ou “Cleopatra F.VI”. Em 
1700, estes manuscritos foram doados pelo neto de Cotton para formação de 
um arquivo público. Em 1731 ocorreu uma tragédia, um incêndio atingiu a 
coleção, estragando inúmeros manuscritos e destruindo vários deles, dentre os 
quais, a Vita Ælfredi. Depois de reunir e restaurar o que foi possível conservar 
da coleção, em 1753, os manuscritos foram transferidos para o British Museum, 
em Londres, e se tornaram a base da coleção de manuscritos da British Library. 
A primeira publicação deste catálogo apareceu em 1802 e em 1986 foi 
publicada em Londres uma edição microfilmada da coleção de Cotton dividida 
em sete partes: 1) Julius, Augustus e Tiberius; 2) Caligula e Claudius; 3) Nero, 
Galba e Otho; 4) Vitellius; 5) Vespasianus; 6) Titus; 7) Domitian, Cleopatra, 
Faustina e Appendix. A Vita Ælfredi integrava a terceira parte desta coleção. 
Por este motivo, o documento é conhecido como Cotton MS Otho A xii.  

 
A Vita Ælfredi Regis Angul Saxonum é uma narrativa cronológica da vida 

de Alfred, o Grande. Trata-se de um documento muito importante para o 
estudo da História da Inglaterra anglo-saxônica. Muito já se discutiu na 
historiografia alfrediana sobre a legitimidade deste texto. Porém, a questão 
hoje parece já ter sido superada. Para a composição deste artigo, utilizamos o 
texto latino disponibilizado online pela The Latin Library, e nos apoiamos e 
levamos em consideração a edição standard, elaborada em 1904 por W.H. 
Stevenson, a tradução para o inglês feita por Albert S. Cook em 1906, e uma 
tradução inglesa mais recente de autoria de Simon Keynes e Michael Lapidge 
(2004). A proposta de tradução dos versos mencionados a seguir, quando 
analisamos o documento, é de responsabilidade dos autores.  
 
 
4. Análise documental - A construção da imagem de Alfred como o Rei-
guerreiro. 
 
 
 Alfred é retratado como um rei, sobretudo guerreiro. Suas proezas 
militares são destacadas pelo monge Asser. Segundo o monge galês, Alfred era 
“Valente” (Verso 42). Vejamos um trecho em que fica clara essa 
representação: 
 

“Por fim, com o ímpeto de um javali selvagem, ele corajosamente 
liderou as tropas cristãs contra o exército hostil, como tinha já 
concebido, pois, embora o rei ainda não havia chegado, contou 
com os conselhos de Deus e de confiança em seu auxílio. Assim, 
depois de ter fechado a sua parede de escudos na devida ordem, 
ele logo avançou com seus estandartes contra o inimigo” [...] Mas 
aqui devo informar àqueles que são ignorantes do fato de que o 
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campo de batalha não era igualmente vantajoso para ambas as 
partes, uma vez que os pagãos tinham tomado o terreno elevado, 
e a força militar cristã foi avançando colina a cima.” (Vita Ælfredi, 
Verso 38).  

 
Neste momento da narrativa, Alfred, com 23 anos de idade, 

acompanha seu irmão Æthelred, rei de Wessex naquele período, liderando 
metade do exército dos saxões. Alfred toma uma importante decisão, a 
despeito do que havia sido previamente estabelecido pelo rei Æthelred. 
Podemos perceber, a partir disso, que suas habilidades guerreiras são exaltadas, 
assim como sua autoridade, liderança e temor à Deus. Asser ainda resalta a 
bravura do exército saxão, explicando que os guerreiros de Alfred obtiveram a 
vitória, apesar de estarem em condições desiguais em relação aos seus 
opositores. Ou seja, a identidade de Alfred (do eu), é construída em relação a 
seus inimigos (o outro), estabelecendo uma relação de semelhança e diferença. 
É preciso explicar quem é o invasor, exaltá-lo, para que Alfred, vencendo-o, se 
torne maior ainda que o derrotado. O destaque não seria o mesmo caso seus 
inimigos fossem fracos e fáceis de serem batidos. Assim, há uma completa 
relação discursiva entre as identidades do guerreiro e rei Alfred e seus 
opositores. 

 
Essa narrativa aparece no documento como uma forma de legitimar 

por meio de proezas bélicas, a ascensão de Alfred ao trono de Wessex, que 
acontece imediatamente após a morte de seu irmão no ano de 871. Vamos 
novamente ver no documento, o que é dito sobre a coroação de Alfred: 
 

“[…] Pela permissão de Deus, assumiu o governo de todo o reino, 
em meio a aclamações de todo o povo, e de fato, se ele pudesse 
ter escolhido, ele facilmente poderia ter feito isso com o 
consentimento geral, enquanto seu irmão acima citado ainda 
estava vivo, já que na sabedoria e em todas as outras boas 
qualidades, ele superou os seus irmãos, e especialmente porque ele 
foi corajoso e vitorioso em quase todas as batalhas” (Vita Ælfredi, 
Verso 42). 

  
 Aqui, podemos perceber que o elogio feito por Asser se baseia no 
pressuposto que um rei deve, sobretudo, ser um bom líder guerreiro. Dessa 
forma, Alfred estaria plenamente qualificado para o posto, pois foi vitorioso 
em quase todas as guerras que participou. A sucessão ao trono de Wessex não 
era um direito automático aos primogênitos do rei, pois este poderia escolher 
seu sucessor ainda em vida, podendo ser um irmão ou até mesmo um 
sobrinho. Assim, além do direito sanguíneo e de primogenitura, o rei precisaria 
legitimar sua tomada do trono. É neste panorama que se baseia a maior parte 
dos escritos de Asser, que coloca Alfred como rei plenamente digno da 
função. Não podemos deixar de mencionar que, além da imagem do rei 
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guerreiro, Asser também se esforça em sua narrativa por retratar o rei como 
uma pessoa sábia e culta, como podemos ver neste trecho em que o monge faz 
uma digressão em seu texto para falar da educação de Alfred quando criança: 
 

“Seu nascimento e sua natureza nobre implantaram-no desde o 
berço o amor da sabedoria sobre todas as coisas, mesmo em meio 
a todas as ocupações de sua vida; mas – com vergonha seja dito – 
Pela negligência indigna de seus pais e governantes ele 
permaneceu iletrado até seus doze anos de idade ou mais, embora 
dia e noite fosse um ouvinte atento dos poemas saxões que ele 
costumeiramente ouvia sendo recitados, e, estando apto para a 
aprendizagem, os mantinha em sua memória.” (Vita Ælfredi, 
Verso 22). 

 
 Neste fragmento há uma espécie de justificativa para o tardio 
letramento de Alfred. O autor do documento ainda fala que quando jovem, e 
em plena capacidade de aprender, Alfred não pôde encontrar professores, e 
mais tarde em sua vida ele fora acometido por várias doenças, o que, 
juntamente com as constantes invasões por parte dos pagãos, impediram o rei 
de se dedicar mais aos estudos. Asser comenta que o rei sempre teve um 
“desejo insaciável” de conhecimento (Verso 25). 
 

Apesar dessas digressões do autor, que retratam a intelectualidade de 
Alfred, o documento analisado tem como foco principal as narrativas acerca 
da guerra contra os vikings. O autor utiliza um léxico próprio da guerra, uma 
mostra disso é que a palavra exercitus (exército) aparece 36 vezes no 
documento. Os verbos relacionados com batalhas (Pugnavit, pugnaverunt, 
pugnavere etc) aparecem 14 vezes. A palavra bellum (Guerra), e suas variantes: 
belli, bello, belligerantibus, bellicosus etc, se faz notar por 29 vezes. Os 
Dinamarqueses que ameaçavam a Inglaterra da época são mencionados 
sempre como inimigos dos anglo-saxões, de Deus, da fé, de Alfred e seu povo. 
Eles aparecem como Pagani (pagãos), termo que, considerando todas as 
variações, aparece 104 vezes no documento.  
 
 Alfred travou guerra com estes povos chamados de pagãos tanto por 
terra quanto por mar. É notório o fato de que os Saxões do Oeste, ou saxões 
de Wessex, passaram a roubar navios dos pagãos ou até mesmo a construir 
navios para que pudessem combater as frotas vikings que assolavam suas 
costas, saqueando igrejas e monastérios ali situados. Dessa maneira, para 
muitas batalhas, tanto no mar quanto nos rios, eram usados os navios de 
Guerra. “Naquele mesmo ano (875), o rei Alfred travou uma batalha no mar 
contra seis navios dos pagãos, e tomou um deles, o resto tendo escapado 
rapidamente” (Verso 48). O documento nos conta também sobre a queda dos 
demais reinos anglo-saxões, e dá uma idéia sobre o poderio bélico desse 
exército, como segue o texto: 
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“Da mesma forma, obrigaram Burgred, rei da Mércia, a deixar seu 
reino contra sua vontande e ir através do mar para Roma, no 
vigésimo segundo ano do seu reinado. [...] Os pagãos também, 
após essa expulsão, subjulgaram todo o reino da Mércia ao seu 
domínio” [...] “O exército acima mencionado, deixando Repton, 
separou-se em dois corpos, um deles foi com Halfdene para a 
Nortúmbria, e passaram o inverno próximos ao Tyne, e 
reduzieam toda a Nortúbria a sujeição, também devastando os 
Pictos e o povo de Strathclyde” (Vita Ælfredi, Versos 46 e 47). 

 
 Nestas passagens, o monge Asser nos relata o ímpeto do domínio 
dinamarquês na Britânia, que a todos os reis subjulgou, com exceção de 
Alfred. Esses relatos fortalecem ainda mais a imagem de líder guerreiro de 
Alfred, pois sua imagem é construída sob um pano de fundo, no qual reis 
eram depostos e reinos inteiros eram subjulgados ao domínio nórdico, no 
entanto, ele consegue se manter. É importante observar também que, apesar 
da insistência de Asser em estabelecer esta caracterização, mesmo 
considerando a grande importância do reino de Wessex na luta contra os 
vikings, o reino de Alfred não ficou isento das tentativas de domínio por parte 
dos dinamarqueses. No ano de 878, as tropas pagãs adentraram Chippenham, 
no norte do reino de Wessex, e ali subjulgou os habitantes desse distrito. 
Asser, em sua biografia de Alfred, narra alguns momentos difíceis para o Rei e 
seus principais líderes, como podemos ver: 
 

“Naquele mesmo tempo, o acima mencionado rei Alfred, com 
alguns de seus nobres e certos soldados e vassalos, estava levando, 
sob grande tribulação, uma vida inquieta entre os bosques e 
pântanos do condado de Somerset; pois ele não tinha nada do que 
precisava exceto o que por surtidas frequentes ele pode pilhar 
abertamente ou furtivamente dos pagãos ou dos cristãos que 
haviam se submetido às regras dos pagãos” (Vita Ælfredi, Verso 
53). 

 
 Em muitos trechos de sua obra, Asser menciona as tribulações vividas 
por Alfred. Essas narrativas sobre diversas coisas que atribulavam a vida do rei 
demonstram uma preocupação na construção de uma imagem de rei devoto à 
religião cristã. Para o pensamento monástico da época, as tribulações se 
acometiam sobre os cristãos como uma provação e não como um flagelo. 
Dessa forma, Alfred mesmo estando no topo da hierarquia anglo-saxã da 
época, sofria diversas tribulações, que funcionavam como uma espécie de 
provação, mostrando que o rei era um homem contemplado pela graça divina, 
sendo a sua autoridade aceita perante os religiosos da época. O relacionamento 
de Alfred com a divindade, tal qual retratada por Asser na obra, é semelhante 
aquele do qual somente os santos descritos nas hagiografias gozam. É 
importante observar que esses momentos difíceis na vida do rei demonstram 
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sua bravura na liderança dos exércitos saxões. É quando o reino de Wessex 
vive o seu mais frágil momento, que a figura do rei emerge como um símbolo 
de esperança na luta contra os Dinamarqueses, “[...] E quando eles viram o rei 
restaurado e vivo após tão grande tribulação, eles se encheram de imensa 
alegria” (Verso 55). 
 
 Alfred também é descrito participando de atos diplomáticos. O já 
mencionado tratado que ele fez com Guthrum é um exemplo disso. Após ter 
lutado “brava e perseverantemente por meio de uma fechada parede de 
escudos contra todo o exército dos pagãos” (Verso 56), Alfred acaba por 
encurralar os pagãos durante 14 dias na Fortaleza que haviam previamente 
tomado como base. Após esse tempo, eles imploram ao rei pela paz, que como 
poderemos ver no trecho seguinte do documento, se mostra misericordioso na 
batalha:  
 

“O rei, ouvindo esta embaixada, por iniciativa própria teve pena 
deles, e recebeu deles os reféns designados, tantos quanto foram 
dados. Então os pagãos juraram, além disso, que eles iriam 
rapidamente deixar o reino; e seu rei, Guthrum, prometeu abraçar 
o cristianismo, e receber o batismo das mãos do rei Alfred” (Vita 
Ælfredi, Verso 56). 

 
 A partir desse tratado de paz, Wessex passa ser efetivamente o único 
reino saxão não dominado pelos invasores. Em alguns trechos da narrativa, 
vemos Alfred sendo designado como rei dos anglo-saxões, título nunca antes 
dado a nenhum monarca britânico. Conforme percebemos nas descrições, 
mesmo após o tratado de paz, as batalhas continuam acontecendo: “Naquele 
mesmo ano (882), Alfred, rei dos anglo-saxões, lutou uma batalha no mar 
contra a frota dos pagãos [...] (Verso 64)”.  
 
 Os povos dinamarqueses são sempre representados no documento de 
forma negativa, até mesmo nas lutas entre cristãos e pagãos, vemos que os 
atos do exército dinamarquês são tidos como desonrosos. Um exemplo dessas 
atitudes reprováveis está na quebra do tratado feito por Alfred e Guthrum. 
“Naquele mesmo ano (884), também o exército dos pagãos que habitavam em 
East Anglia vergonhosamente quebrou a paz que celebraram com o rei 
Alfred” (Verso 72). 
 
 Percebe-se que mesmo para se fazer uma guerra havia regras 
específicas, acordos eram necessários, os tratados deveriam ser respeitados. 
Alfred é o exemplo perfeito do rei, tanto aquele que vai a campo lutar pelo seu 
povo, quanto o que negocia e sabe respeitar as regras da batalha. Pelo menos é 
assim que Asser o representa. A ele é reservada a honra, aos povos nórdicos 
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resta a vergonha e a valoração negativa pelo fato de romperem com o que fora 
acordado. É preciso saber guerrear, atributo fundamental da realeza. 
 
 
5. Considerações finais 
 
 

Como vimos, Alfred domina todas as artimanhas relacionadas com a 
guerra. De acordo com as representações elaboradas por Asser, não é possível 
ser rei e proceder de outra maneira. Identificamos que o léxico que permeia 
todo o documento é o da guerra. Alfred está envolvido em várias questões 
relacionadas com a construção de identidades, tanto a de sua própria pessoa 
quanto a dos povos sobre os quais exerce liderança. A narrativa do monge 
Galês é ordenada a partir dos feitos bélicos de Alfred. Ele é o rei que está em 
contato com os sábios, que traduz documentos do latim para a língua de seu 
povo, elabora tratados e luta pela sustentação dos mesmos, mas, dentre todas 
as representações presentes na Vita Ælfredi Regis Angul Saxonum de Asser, a que 
está em maior evidência é aquela que relaciona Alfred com a guerra. Esta é a 
representação invocada em inúmeros momentos e sem a qual a imagem de 
Alfred estaria incompleta. Se ele pode ser um Venerabilis Rex, isto somente 
ocorre pois Alfred é capaz de defender o seu povo contra os invasores, ele 
pode lutar pelo mesmo contra todas as ameaças. Ou seja, trata-se de um rei, 
mas, sobretudo, Alfred, o Grande, é um guerreiro. 
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