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Apresentação 
 

 
Guillaume de Lorris e Jean de Meung. Le Roman de la Rose (França, século XIV). 

Bodleian Library, MS Douce 332, fol. 58r. 

 
 

*** 
 

A legitimidade do poder na Antiguidade e no Medievo 
 
 

Nas últimas décadas, testemunhamos uma retomada da História Política, 
caracterizada não mais como factual e linear, com ênfase na história militar e 
diplomática de grandes personagens, mas sim abrangendo todos os campos do saber 
histórico e privilegiando a interação com outras disciplinas. Autores como Jacques 
Le Goff (1924-2014)1 e René Rémond (1918-2007)2 renovaram o político por meio 
de uma abordagem que o considerou em suas inter-relações com a sociedade. Para 
Le Goff, a renovação da história política ocorreu devido à contribuição 
epistemológica de outras disciplinas, como a Sociologia e a Antropologia, o que 
favoreceu seu desenvolvimento no seio da investigação histórica. Uma alteração 
metodológica significativa foi a inserção das perspectivas de centro e profundidade 
do poder nos estudos históricos. 
 

                                                           
1 LE GOFF, Jacques. L’histoire politique est-elle toujours l’épine dorsale de l’histoire? Daedalus, 1971, p. 01-
19. 
 
2 RÉMOND, René. Pour une histoire politique. Paris: Seuil, 1988. 
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O poder tem sido focalizado por muitos trabalhos referentes à Antiguidade e 
ao Medievo, seja qual for sua manifestação (literária, simbólica, etc.). A 
complexidade das sociedades antiga e medieval revelou distintos níveis de poder, 
analisados em sua teorização, desenvolvimento e aplicação, principalmente através 
de uma concepção interdisciplinar. 

 
Dessa forma, lançamos a proposta deste Dossiê da Revista Roda da Fortuna 

(2014/2) com a intenção de reunir trabalhos que abordassem a temática da 
legitimidade do poder na Antiguidade e no Medievo. O resultado pode ser 
conferido nas próximas páginas, que reúnem artigos de grande qualidade elaborados 
a partir de uma perspectiva interdisciplinar e metodologicamente polifônica, 
relacionando História, Literatura, Arte, Arquitetura, Direito e Arqueologia. 

 
 

Agradecimentos 

 
 

Gostaríamos de agradecer a todos os articulistas que submeteram seus 
trabalhos, o que tornou o número 2014/2 configurado com artigos de qualidade e 
de autores de diferentes países. Agradecemos também ao Conselho Consultivo pela 
contribuição e também aos avaliadores ad hoc pelo envio dos pareceres de mérito. 

 
 

Dossiê (2014/2) 
 
 

Neste número 2014/2, recebemos artigos de colegas do Brasil, Espanha, 
Argentina, Itália, França, Suécia e Grécia, o que demonstra o alcance internacional 
da Revista Roda da Fortuna para além do mundo ibérico e latino-americano. 

 
O primeiro artigo, de Cecilia Devia, aborda o direito de resistência no 

Ocidente numa perspectiva multidisciplinar, com fontes textuais que cobrem um 
vasto recorte temporal, da Antiguidade à Contemporaneidade. 

 
Em seguida, Michael Naidos estuda a legitimação da dinastia merovíngia 

iniciada com Clóvis (século V). Tal processo foi realizado através da Igreja galo-
romana, que tinha a intenção de elaborar a imagem deste soberano como um rei 
cristão.  

 
A produção artística asturiana utilizada para a restauração da ordo gotorum é 

explorada por Gonzalo J. Escudero Manzano. Para isso, seu artigo tem como 
foco as representações de poder dos reis asturianos, como igrejas e edifícios 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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públicos, com destaque para o significado de cada construção, assim como para a 
arte decorativa. 

 
Grazielle Albuquerque considera a noção de soberania durante o Medievo a 

partir da historicidade do conceito e das disputas entre o Papado e os príncipes. Ela 
destaca não somente os aspectos normativos e doutrinários, mas também os 
simbólicos que permearam o debate. 

 
Numa perspectiva comparatista, Lukas Gabriel Grybowski apresenta a 

teoria e a prática da política à luz da Renaissance do século XII. Para isso, o autor 
analisa as obras de Otto de Freising e Hugo de S. Victor. 
 

Kim Bergqvist analisa o pecado na concepção da ordem social na obra de 
Don Juan Manuel (Libro del Caballero et del Escudero) e a ideia da cavalaria nos textos 
de Afonso X (Las Siete Partidas) e Ramon Llull (Llibre de l’orde de cavalleria). Ele 
investiga a diferença da representação da cavalaria de Don Juan Manuel em 
comparação aos seus antecessores.   

 
A obra dedicada ao papa Clemente VI (1342-1352), o moteto Petre Clemens 

(manifesto político com alto nível simbólico), é analisada por Julien Ferrando. O 
autor examina a relação entre a composição e a arquitetura, o que o levou a 
descortinar uma legitimidade musical a serviço de Clemente VI. 

 
Douglas Mota Xavier de Lima avalia o papel da política matrimonial de D. 

João I (1385-1433) como um instrumento de afirmação da dinastia de Avis, 
processo forjado por meio de alianças com as principais casas europeias.  

 
A partir da Arqueologia, Simone Sestito estuda um grupo de fortificações 

para compreender suas funções dentro da arquitetura militar, suas principais 
técnicas de construção e também como estas serviram para afirmar e confirmar o 
poder no contexto dos territórios da família itálica dos Oldofredi di Iseo (séculos 
XIV-XV). 

 
 

*** 
 
 

Na seção de “artigos”, Keidy Narelly Costa Matias desbrava o sempre 
misterioso e fascinante Egito Antigo, numa análise da tumba de Ramessés VI (KV 9) 
e do ciclo egípcio do sol. A autora dedica especial atenção ao curso e à simbologia 
do deus Rê no mundo dos vivos e dos mortos. 

 
Carlile Lanzieri Júnior interroga as narrativas de Guiberto de Nogent, 

Suger de Saint-Denis e Ricardo, o Peregrino, acerca do ex-cruzado Tomás de Marle 

http://www.revistarodadafortuna.com/
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(século XII). Ele observa o contexto de cada autor e suas argumentações para criar a 
imagem do personagem.  

 
Renata Cristina de Sousa Nascimento busca compreender as 

representações textuais e iconográficas dos conflitos entre portugueses e 
muçulmanos no Norte da África, com ênfase no reinado de D. Afonso V (1438-
1481). Neste sentido, ela estuda as crônicas e as tapeçarias produzidas sobre os 
feitos militares deste rei, demonstrando os valores políticos e sociais perpetuados 
em nome do monarca. 

 
Jordi Morera Herrero avalia como a literatura acerca do rei Artur foi 

recebida e alterada durante o Renascimento. Para isso, ele se debruça sobre as obras 
de Edmund Spenser para compreender como o mito arturiano foi utilizado naquele 
contexto. 

 
 

*** 
 

 

Na seção “documentos traduzidos”, Pablo Gomes de Miranda nos 
apresenta a tradução – diretamente do nórdico antigo para o português – do poema 

édicco conhecido como Grímnismǫ ́l (Os Ditos de Grímnir), cuja redação ocorreu 
por volta do ano 1000. 

 
 

*** 
 
 

Finalmente, em “resenhas”, Fernando Pereira dos Santos focaliza a obra 
The Chronicle of Geoffrey Le Baker of Swinbrook, do inglês Geoffrey le Baker (†c. 1358), 
traduzida por David Preest. 

 
 

Desejamos a todos uma boa leitura! 
 

 
Guilherme Queiroz de Souza 

Luciano José Vianna 
(Conselho Editorial) 

 
Goianésia · Aracaju 

Março de 2015 
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