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A Sé Velha de Coimbra, por Roque Gameiro (1917) 

 

*** 

O dossiê “A Península Ibérica em Debate: Historiografia, Encontros Culturais e 
Identidades”, reúne artigos que discutem a experiência ibérica durante a Idade Média e 
Moderna em diferentes abordagens e múltiplas possibilidades de pesquisa. A 
proposta do dossiê atraiu medievalistas brasileiros decerto, mas não exclusivamente. 
Entre os autores dos textos, encontram-se gerações jovens, que mostram o vigor do 
campo no Brasil. O dossiê também engloba textos escritos em outros idiomas, que 
demonstram a internacionalização da revista e o interesse dos colegas de outras 
“escolas” de publicarem entre nós. Seja no campo das representações, identidades, e 
religiosidades os debates sobre os mundos ibéricos ainda se constituem em um 
enorme desafio ao historiador.  
 

O texto de António Rei empreende um esforço importante de reunião. O 
historiador perscruta tradições laudatórias tendo como base a Hispânia, em largo 
espetro temporal, ou seja, da Antiguidade, passando pela sua conversão ao 
cristianismo, pela monarquia visigótica, pelo discurso moçárabe e pelo discurso 
califal. Rei é feliz em conflitar discursos dissonantes e oferece aos leitores um amplo 
painel erudito.  
            

No artigo de Rodrigo dos Santos Rainha e Pâmela Torres Michelette o 
bispo Isidoro de Sevilha (560-636), é revisitado em seu viés educacional. Nas 
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Etimologias os autores buscam fortalecer a defesa de um líder espiritual voltado 
especialmente à sua função pastoral e à formação do clero. Ao produzir uma obra 
de caráter enciclopédico estava presente o anseio de que os cristãos alcançassem um 
saber total, necessário ao fortalecimento de sua fé.  
 

O artigo de Fernanda Scopel Falcão envereda pelo universo vivaz da 
performance dos jograis, esses “agentes de entretenimento” na Idade Média. Falcão 
explora o potencial educativo (do gosto) da sua atuação, menos explorado em geral, 
e a projeção nas cortes. Embora reúna exemplos de amplo espetro cultural, valoriza 
o universo ibérico na sua explanação. O texto vai interessar a pesquisas entre 
História, Literatura e Teatro. 
 

O artigo de Rodrigo Bragio Bonaldo realiza um exercício robusto de 
pensar um lugar: o scriptorium, “lugar vicário do poder (sagrado ou laico)” que associa 
estudo e disciplina, para enunciar o que as sociedades legitimam na escrita como 
verdadeiro, dos séculos VIII ao XIII, na Península Ibérica. Seu exercício, entretanto, 
não se limita a uma exploração lexical, Bonaldo trilha em busca de um conceito que 
se transforma no tempo, em diálogo com as aspirações da sociedade política. 

 
O texto de Fidel Pascua Vílchez é um estudo filológico e histórico de um 

fólio. Este faz parte de um códice medieval do século XII – Liber Sancti Andreae de 
Castello. Ao se deparar com a imagem de um copista no exercício de sua função o 
autor busca elementos que possam explicitar a relação entre a imagem e o texto, 
presente no manuscrito. A auto- imagem do copista e o texto bíblico aí inserido são 
reflexos de um complexo contexto. 

 
O artigo de Elaine Cristina Senko Leme informa a respeito dos trânsitos 

culturais que desafiam as fronteiras de Ocidente e Oriente no medievo, tendo por 
foco a obra Calila y Dimna e a representação da mulher, na corte de Afonso X de 
Castela. Destaque-se que o artigo reúne os resultados de pesquisa original realizada 
em seu Pós-Doc. Elaine agrega muita erudição ao debate, recuperando tradições e 
aclarando contatos culturais. 

 
O texto de Fernanda Pereira Mendes investe, como o de Elaine Senko o 

fizera, nos trânsitos culturais operados na Península Ibérica, sobretudo na corte de 
Afonso X (mas também para a obra de Dante), que implicaram tradução e 
desenvolvimento de textos e temas do oriente muçulmano. No caso de sua pesquisa, 
trata-se do Livro da Escada de Maomé. Mendes ainda refere a “tendência ao 
esquecimento” de um diálogo que as fontes medievais entregam e, assim, colabora 
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no presente para a compreensão daquela pessoa “muito velha que é a 
humanidade”1, sem incorrer, entretanto, em uma falsa analogia2. 
 

Já o artigo de Rodrigo Prates de Andrade volta-se às narrativas de feitos 
que estabelecem genealogias no universo cultural e político dos condes de Barcelona 
e reis de Aragão, entre os séculos XII e XIII. Também mostra mudanças de 
expectativa que tiveram impacto na exclusividade do gênero textual dos anais, 
sobrepujado (mas não inteiramente substituído) pela gesta. Narrativa de ações 
memoráveis, a gesta propõe assertividade dos agentes para a sociedade política que 
consumia o ideal contido na narrativa.  
 

Hugo Rincon Azevedo, partindo das concepções sobre o ato de morrer no 
imaginário ibérico, tece a influência dos monges de Cluny e dos cistercienses no 
estabelecimento de ritos de passagem. No contexto ibérico medieval, o luto cósmico 
representaria um momento de instabilidade física, social e política. Quanto maior 
fosse o poder e carisma do soberano, mais intensa seria a perturbação cósmica 
causada por seu falecimento. 

 
Partindo da Crônica de Jaime I de Aragão Esther Dorado-Ladera apresenta 

elementos histórico- artísticos sobre o patrimônio arquitetônico de Al-Andaluz. 
Embora o texto cronístico dê maior ênfase aos aspectos militares, o rei 
ocasionalmente expressava seu orgulho e admiração sobre as construções antigas 
existentes em seus domínios, especialmente ligadas a seus antepassados.  

 
O texto de Lucas Werlang Girardi revela diálogos significativos entre 

gêneros textuais na Idade Média, a partir da narrativa de um acontecimento. Girardi 
está consciente de que abordar os gêneros textuais, nem deveria convidar a 
estabelecer limites fixos, nem descurar das especificidades. Daí a sua incursão pela 
escrita da história e pelas crônicas. O texto vai interessar aos medievalistas que se 
ocupam da exploração da narrativa tardo-medieval. 
 

Gilmar Visoni-Alonzo busca em um contexto amplo, de fortalecimento 
político e identitário, conectar a ação legislativa dos reis de Castela sobre a 
comunidade judaica. A ideologia da pureza de sangue e a gradativa deterioração da 
situação dos judeus no contexto do século XV contribuíram para forjar uma ideia de 
aparente homogeneidade. 
 

O texto de Renato Toledo Silva Amatuzzi é mais um exemplo da 
diversidade do campo dos estudos medievais no Brasil. Amatuzzi conduz os leitores 

 
1 BLOCH, Marc. Que pedir aos historiadores?  Vitória: Editora Milfontes, 2019, p. 78. 
 
2 Idem, p. 142. 

http://www.revistarodadafortuna.com/


9 
Guimarães, Marcella Lopes & Nascimento, Renata Cristina de Sousa 

Apresentação (2019/1) 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo,  
2019, Volume 8, Número 1, pp. 06-11. ISSN: 2014-7430 

 

ao universo dos banquetes na coroa de Aragão, valorizando o papel político dessas 
reuniões festivas e dando informações importantes sobre abastecimento, protocolo, 
organização dos ofícios. Ao final, relaciona o tema ao universo da saúde, 
valorizando uma relação que os medievais conheciam bem e que a moderna 
medicina vem a redescobrir. 

 
O artigo de Ana Luísa Pereira Lourenço investe na revisitação dos 

documentos para rediscutir um epíteto que mais parece clichê quando se estuda D. 
João II de Portugal, o “Príncipe perfeito”, pela dimensão da Nova História Política, 
com destaque para o pensamento de António Manuel Hespanha, falecido em julho 
deste ano de 2019. Com Hespanha, Lourenço percebe adequadamente a contradição 
entre a repetida centralização de que o monarca encarnaria a vanguarda e a lógica 
corporativa.   
            

O texto de Danielle Oliveira Mércuri oferece aos leitores a consciência da 
sintonia entre os estudos medievais realizados em nosso país e os debates realizados 
por outras “escolas” pelo mundo afora. No caso específico, através dos estudos 
Queenship, Mércuri estuda as relações e redes de apoio entre alguns letrados ibéricos 
e D. Isabel de Castela e sua filha homônima, casada com o único varão legítimo de 
João II de Portugal, valorizando novas aspirações da época e a inclinação particular 
das individualidades. 
                

Fátima Regina Fernandes aborda as relações matrimoniais entre a nobreza 
luso- castelhana tendo por estudo de caso o casamento de D. Isabel de Portugal e 
D. Alfonso, conde de Gijón. Filhos bastardos de reis, estes pediriam a anulação do 
matrimônio, pela não consumação inicial do mesmo. Sujeitos à reveses políticos de 
seus respectivos reinos de origem, um novo contexto daria lugar a uma aproximação 
e consumação final do enlace, à revelia da nulidade jurídica. 
 

O texto de Clínio de Oliveira Amaral discute a simbologia do Mosteiro de 
Santa Maria da Vitória, e o tipo de espiritualidade difundida pela Dinastia de Avis. O 
autor defende a associação do panteão dinástico à idealização do culto monárquico, 
cujo maior expoente foi o Infante Santo. A iconografia do Mosteiro da Batalha 
refletia então esta intenção, com forte viés político.  
 

Em seu texto Mário Jorge da Motta Bastos reconecta o debate sobre as 
projeções do medievo português na história do Brasil colonial. Amparando-se em 
uma larga e fundamental abordagem historiográfica, desde Sérgio Buarque, Ciro 
Flamarion Cardoso a Jérôme Baschet a temática do feudalismo (ou não) na 
configuração colonial brasileira, ainda é usada para discutir nossa condição de 
subalternidade. 
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O artigo de Paula Pinto Costa e Joana Lencart apresenta elementos que 
destacam o perfil dos santos guerreiros cultuados no âmbito da Ordem de Cristo, 
fundada em Portugal no ano de 1319. Os santos venerados refletem uma ideologia 
ligada à Guerra Santa, adaptada ao contexto histórico peninsular de modo particular. 
A sistematização oferecida pelas autoras foi realizada especialmente através dos 
Livros de Visitação da Ordem de Cristo.  
 

O artigo de Julian Abascal Sguizzardi Bilbao nos apresenta a obra de 
Esteban de Garibay y Zamalloa, já no século XVI, como síntese de tradição 
medieval revigorada (ou seja, bafejada pela transformação) que reencena a crônica 
de ambições universalizantes na Península Ibérica, sem descurar da especificidade, 
por exemplo, representada pela sua língua defendida pelo cronista (Enusquera), 
portadora de pureza original. Segundo Bilbao, pela língua haveria entrosamento de 
tradições. O autor articula essa proposta a reivindicações do contexto.  

 
Paulo Catarino Lopes, em seu artigo discute a presença e atuação da 

comunidade de espanhóis que viviam em Roma, tendo por contexto o século XVI. 
A fonte documental apresentada é conhecida por Memórias de um Fidalgo de Chaves. 
Conforme Lopes, o documento combina diferentes gêneros literários, incluindo 
narrativas de viagem, cartas e crônicas. Neste, percebe-se as aproximações/ 
distanciamentos entre romanos e espanhóis, em uma época na qual a Espanha 
gozava de grande prestígio junto ao papado.  
 

O artigo de Erick Matheus Bezerra Mendonça Rodrigues, apresenta os 
significados jurídico e simbólico das bulas papais no contexto da expansão marítima. 
Tanto Espanha como Portugal mantiveram uma firme relação entre fé católica e a 
consolidação dos seus impérios pluriétnicos. As aproximações entre fé e política 
serviram na elaboração de uma expansão com viés sacralizado.  
 

O texto de João Oliveira Ramos Neto engloba a ação da chamada Reforma 
Protestante para além do Sacro-Império Romano Germânico, dando ênfase à 
presença da nova fé também na Espanha. Neste âmbito se insere o Diálogo de 
Doctrina Christiana, de autoria de Juan de Valdéz, que, assim como Lutero, reconhece 
a Bíblia como única autoridade. Esta obra enquadra-se no catecismo, gênero 
literário bastante difundido no século XVI. 
 

Eis um grande dossiê: em número de textos recebidos depois da publicação 
da chamada; em número dos que foram efetivamente aprovados, vencidos os sérios 
procedimentos de avaliação desse reputado periódico científico, e na diversidade de 
temas, problemas, métodos e resultados. Agradecemos às historiadoras e aos 
historiadores de gerações diferentes que se engajaram na chamada e prestigiaram 
esse dossiê com a sua autoria. 
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