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Resumo: 
O presente artigo visa a levantar reflexões acerca de aspectos teóricos e analisar as 
características, por vezes singulares, dos textos do Passo Honroso de Suero de Quiñones. 
Percebendo os gêneros textuais enquanto categorias dinâmicas, principalmente ao 
tratarmos daqueles relacionados à Idade Média, o artigo percorrerá por uma série de 
aspectos relevantes para interpretar os textos do Passo Honroso enquanto produtos 
ligados a determinadas intenções e contextos. Entre estes aspectos estarão: o 
mapeamento do vocabulário utilizado, os estatutos de veridicidade dos textos e 
indicações de autoria, estabelecendo suas relações com a própria escrita da história 
no período medieval. Pretende-se destacar as particularidades desta fonte a fim de 
compreendê-la adequadamente e potencializar suas investigações. 
Palavras-chave:  
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Abstract: 
This article aims to reflect on theoretical aspects and analyze the characteristics, 
sometimes singular, of the texts of the Passo Honroso de Suero de Quiñones. Realizing 
the textual genres as dynamic categories, especially when dealing with those related 
to the Middle Ages, the article will go through a series of relevant aspects to 
interpret the texts of the Passo Honroso as products linked to certain intentions and 
contexts. Among these aspects will be: the mapping of the vocabulary used, the 
statutes of truthfulness of the texts and indications of authorship, establishing their 
relations with the writing of history itself in the medieval period. It is intended to 
highlight the particularities of this source in order to properly understand and 
enchance its investigations. 
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Introdução 
 
 
Este artigo pretende abordar questões concernentes ao gênero textual e a 

escrita da história a partir de uma série de textos que reproduzem um relato aqui 
denominado de Passo Honroso de Suero de Quiñones2. Estes textos tratam-se de escritos 
narrativos sobre um evento intitulado Passo Honroso, que, segundo seu relato, teria 
ocorrido entre dez de julho e nove de agosto do ano de 1434, contando com a 
participação de sujeitos e famílias nobres reconhecidas no cenário político de 
Castela do século XV. Como o título escolhido demonstra, Suero de Quiñones teria 
sido o principal nome a comandar este Passo Honroso, evento que contava com a 
prática de justas entre diversos cavaleiros nobres, e cujo objetivo final seria libertar 
Suero de sua prisão de amor para com uma donzela. O mote se revela plenamente 
relacionado com a temática da literatura de cavalaria, aspecto que, em conjunto com 
as características que assemelham o relato às crônicas, acompanhará as discussões 
sobre gêneros textuais e a escrita da história ao longo do artigo. 

 
Os textos narrativos mencionados se apresentam tanto na forma de 

manuscritos quanto em um impresso, totalizando quatro, produzidos no século 
XVI, e apesar de tratarem de um relato em comum, é possível observar algumas 
variantes em seus textos. Sobre o Passo Honroso, existem também manuscritos 
com cartas relacionadas ao evento, mas que não entrarão na análise proposta neste 
momento3. Dois dos textos narrativos foram selecionados para abordar as reflexões 
suscitadas neste artigo, escolhidos por destacaram-se dos demais por apresentarem 
características relevantes. Os textos a serem mencionados são o manuscrito f.II.19, 
da Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, e o impresso 
R/1197, da Biblioteca Nacional de España, nos quais serão citados como RBME 
f.II.19 e BNE R/1197, respectivamente. Ambos se apresentam enquanto versões 
com maior quantidade de conteúdo sobre o Passo Honroso, ainda que possuam 
singularidades e algumas diferenças entre si. Destaca-se que o impresso BNE 
R/1197 foi resultado de uma edição do padre Juan de Pineda, o único texto em que 
se reconhece autoria, e o único que possui uma narrativa encerrada, características 
que apontam para uma leitura cautelosa. 

 
Ao analisar os textos do Passo Honroso em relação às reflexões propostas, 

buscou-se percorrer um trajeto que explicitasse as singularidades de seus escritos e 
suas produções. Com isso, conjuntamente com as discussões teóricas sobre gênero 
textual e escrita da história na Idade Média, serão percebidos detalhes das fontes do 

 
2 No decorrer do artigo, pode-se referir aos textos ou ao evento simplesmente como “Passo Honroso”. 

3 Os textos do Passo Honroso de Suero de Quiñones, sejam os narrativos ou a epistolografia, foram submetidos a 
uma exegese aprofundada em trabalho anterior, investigando a produção dos manuscritos e impresso, 
utilizando da codicologia e paleografia, e examinando as variantes textuais existentes nos mesmos. Ver mais: 
Girardi (2018). 
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Passo Honroso: tratando sobre o vocabulário utilizado nas mesmas, a fim de 
compreender como os textos denominavam a si próprios; além de observar como 
os mesmos demonstram buscar um relato verdadeiro, apresentando estratégias de 
legitimação de seus escritos; e, ainda, estabelecer hipóteses sobre a autoria do texto, 
partindo de trechos que potencializam a reflexão sobre a mesma. 

 
As transcrições das fontes que serão apresentadas no artigo seguem os 

seguintes parâmetros4: os fólios foram indicados ao fim de cada citação, ao lado da 
identificação do manuscrito; a pontuação encontrada nos textos foi respeitada, 
havendo correspondente moderno; as abreviações foram preenchidas, e as letras 
adicionadas aparecem entre parênteses; letras sobrescritas foram escritas 
normalmente, no corpo do texto; letras maiúsculas ou minúsculas aparecem tal qual 
o texto original; separações foram normalizadas em sua forma moderna; a ortografia 
foi mantida; o hífen é utilizado quando do fim de uma linha ou fólio, interrompendo 
uma palavra, aparecendo na primeira parte da mesma; comentários acerca do 
manuscrito ou letras prováveis estão entre colchetes; foi utilizado “...” quando do 
desconhecimento da letra ou palavra; quando da adição entre linhas, inseriu-se o 
conteúdo entre os símbolos “/” e “\”; quando da incerteza de determinada palavra 
ou trecho, o mesmo foi disposto entre dois sinais de obelisco “†”; utilizaram-se o 
“|” e “||”, o primeiro quando do fim de uma linha e o segundo quando do fim do 
fólio. Por fim, vale destacar que a grafia dos nomes que aparecem nas fontes, 
quando mencionados ao longo do artigo, foi adaptada para seguir um mesmo 
padrão em todo o texto. 

 
 

Gênero textual e câmbios entre realidade e fantasia 
 

 
Para que seja possível compreender uma fonte, sua produção e intenções, é 

necessário refletir acerca de seu gênero textual. Esta atividade, porém, não deve 
limitar-se a um simples encaixe da narrativa em determinado gênero preestabelecido, 
uma vez que esta não é uma relação estática. A concepção de que não se pode 
declarar a rigidez do gênero de uma obra leva às considerações do crítico literário 
Hans Robert Jauss, que defende os processos de transformação de um gênero 
através da relação entre as obras, tendo elaborado suas ideias em publicações como 
“A história da literatura como provocação à teoria literária” (1994) e “Toward an 
Aesthetic of Reception” (2005). Para o autor, todo gênero possui um horizonte de 
expectativa, constituído de uma tradição ou série de obras previamente conhecidas 
(Jauss, 2005: 79), e quando da produção de novas obras ou textos, estas 
provocariam transformações no cânone, criando um processo contínuo de 
estabelecimento do gênero, ainda que rompendo com algumas de suas 

 
4 Estes parâmetros obedeceram a algumas definições encontradas nas obras de Clemens, R. e Graham, T. 
(2007) e Garcia, M. (1998). 
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características anteriores. Em outras palavras, as novas obras alterariam, ao mesmo 
tempo em que estabeleceriam, os horizontes de expectativa de um gênero (Jauss, 
2005: 88). Ainda, segundo o autor, a formação dos gêneros e sua sistematização só 
poderiam ser compreendidas através de seu período histórico e, principalmente, a 
partir da recepção das obras por seus leitores. Como afirma Jauss, “[...] a obra 
literária é condicionada primordialmente pela relação dialógica entre literatura e 
leitor” (Jauss, 1994: 23), e neste sentido, a recepção do público determinaria o 
caráter artístico da obra, “[...] a partir do modo e do grau segundo o qual ela produz 
seu efeito sobre um suposto público.” (Jauss, 1994: 31). 

 
Neste sentido, em capítulo intitulado “La historiografia medieval: siglos IX-

XV”, do livro “Comprender el passado” (2013), o historiador espanhol Jaume 
Aurell destaca sobre a permeabilidade dos gêneros textuais medievais e da 
complexidade em determinar aqueles que fossem “puros”, em seu sentido estrito 
(Aurell, 2013: 109). Para o caso tratado neste artigo, o texto do Passo Honroso de Suero 
de Quiñones, sabe-se que ele possui grande afinidade com o universo da cavalaria, 
principalmente ao considerar-se a literatura que se destinava a ela. 

 
Esta afinidade mencionada foi tema central de alguns estudos do medievalista 

e filólogo Martín de Riquer, entre livros e discursos, destacando “Vida Caballeresca 
en la España del siglo XV” (1965) e “Caballeros andantes españoles” (2008), que 
auxiliam nesta tarefa teórica. Em suas obras, Martín de Riquer estabeleceu uma 
categorização entre os “livros de cavalaria” e “novelas cavalheirescas”, o primeiro se 
tratando de um estilo que possui elementos maravilhosos, ocorrendo em terras 
longínquas; e o segundo que estaria composto de um protagonista com medidas 
humanas, percorrendo tempos próximos e espaços reconhecíveis, sendo possível 
reconhecer alguns personagens (Riquer, 2008: 13). Para Riquer, os escritos 
categorizados como “novelas” seriam retratos da realidade social do século XV, em 
que as crônicas particulares, como por exemplo, o “Livre des faits de Jacques 
Lalaing”, poderiam ser confundidas, prontamente, com narrativas como as de 
“Jehan de Saintré” (Riquer, 2008: 14). Estas trocas levariam a uma dupla 
contaminação, pois os livros estariam baseando-se em personagens da realidade 
social, enquanto os agentes buscavam agir de acordo com aquilo que liam nas 
literaturas de cavalaria. As reflexões propostas pelo medievalista e crítico literário 
suíço Paul Zumthor, em sua obra “A letra e a voz” (1993), vão ao encontro da 
perspectiva de trocas mútuas entre as esferas ditas do “real” e da “literatura”. Entre 
os século XIV e XV, de acordo com Zumthor, muitos dos escritos em prosa – que 
chamará de “romance” –, fantasiam-se “de narrativas históricas, mistura[m] suas 
invenções maravilhosas à lembrança de uma família principesca bem verídica (...), de 
uma personagem 'verídica', [...]” (Zumthor, 1993: 270-271), e toma o mesmo 
exemplo de Riquer ao citar: “Jacques Lalaing sob a máscara do pequeno Jean de 
Saintré.”. E seguindo esta orientação, para o autor, “Dom Quixote vai inscrever-se, 
por um lado, nessa perspectiva.” (Zumthor, 1993: 271). 
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Dentro deste questionamento, pode-se levantar a discussão presente em “The 
past as text” (1997), da historiadora estado-unidense Gabrielle Spiegel, acerca da 
ação dos textos na realidade social, uma vez que, como afirma a autora, todo texto 
ocupa determinados espaços sociais, seja como produtos destes espaços ou como 
seus agentes. Noção denominada como “lógica social do texto”5 pela autora 
(Spiegel, 1997: 53). Neste sentido, da mesma forma que os textos repetem a 
realidade social, eles também a constituem, agindo de forma a amparar, resistir, 
contestar, ou buscar sua transformação, dependendo do caso (Spiegel, 1997: 24). 

 
Pode-se exemplificar a afirmação de Riquer com a relação da própria cavalaria 

com os passos de armas e, consequentemente, com o Passo Honroso. Como explica 
o medievalista francês Bernard Merdrignac, em “Le sport au Moyen Âge” (2002), a 
prática das justas, presentes nos passos de armas, era diretamente relacionada a 
modelos literários, pois buscava exaltar proezas singulares e a realização pessoal dos 
cavaleiros (Merdrignac, 2002: 175). Portanto, como explica Martín de Riquer, a 
realização dos passos de armas significaria, para seus praticantes, viver um episódio 
de uma novela, carregando estes eventos com elementos fabulosos (Riquer, 2008: 
83). Segundo afirma o filólogo Julio García Morejón, em artigo de título 
“‘El Passo Honroso’ de Suero de Quiñones. Contribuição ao estudo do ‘outono da 
Idade Média Espanhola’” (1954): “Suero de Quiñones foi um dêsses cavaleiros que 
deram vida na realidade a um dêsses múltiplos episódios da cavalaria novelística, a 
um passo da fantasia no método e organização das justas” (Morejón, 1954: 53). 
Dentre tantos outros cavaleiros do século XV, Suero de Quiñones teria vivido 
“novelescamente”, como abordado por Riquer, imitando aos heróis dos livros de 
cavalaria (Riquer, 2008: 83), ainda que, como insiste o autor, estas mesmas novelas 
teriam inspiração nas atitudes “novelescas” dos cavaleiros reais (Riquer, 2008: 83-
84). 

 
Estes questionamentos permitem concluir que, ainda que seja possível 

assemelhar a escrita contida no texto do Passo Honroso com as crônicas medievais, 
e entender dispositivos que busquem legitimar a verdade de seu relato – como se 
verá adiante –, observa-se da complexidade dos gêneros textuais da Idade Média, e a 
inviabilidade de categorizá-los enquanto estáticos. Demonstrando, da mesma forma, 
a singularidade do relato do Passo Honroso, e a relevância de seu estudo para 
compreender os sujeitos envolvidos, suas dinâmicas e seu espaço de produção. 
 

 
As peculiaridades do Passo Honroso: escrita cronística, verdade e autoria 

 
 
Buscando uma análise mais próxima da fonte proposta, interessa abordar 

características do texto do Passo Honroso que relacionem sua produção ao 

 
5 Tradução livre do original: “the social logic of the text”. 
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questionamento sobre seu gênero. Em um primeiro apontamento, compreende-se 
que o texto se organiza como um relato em prosa em terceira pessoa, descrevendo 
acontecimentos, frequentemente, de forma cronológica. Ainda, trata de um evento 
relacionado a nobres de linhagens relevantes no reino de Castela, o que compreende 
um caráter “particularista” e aristocrático, assemelhando-se à tendência observada 
nas crônicas a partir do século XIV, como apontado pelo filólogo Leonardo Funes 
no artigo “Historia, ficción, relato: invención del pasado en el discurso histórico de 
mediados del siglo XIV” (Funes, 1999: 178). Desta forma, o texto está em 
consonância com as crônicas de seu período de produção. 

 
Como descrito anteriormente, a narrativa transcorre em curto período de 

tempo, motivo pelo qual a mesma se orienta através de marcações como os dias do 
mês, da semana e os horários do dia, notadas no formato de horas canônicas. Toma-
se como exemplo os trechos que seguem: “[...] este lunes ya scripto doze | de julio 
de Treynta y quatro, a la hora de visperas poco mas | o / menos [...]” (RBME 
f.II.19, fólio 58v); “[...] Sabbado diez dias del mes de julio ya dicho en | el presente 
año de Mill e quatrocentos e Trenta e quatro a- | nos a la hora de la prima [...]” 
(RBME f.II.19, fólio 22r); “[...] e la otra a ora de | terçia [...]” (RBME f.II.19, fólio 
44r); “Despues desto en esta ya nombrado lunes a veinte, e seis de jullio | a la / ora 
de las vispras [...]” (RBME f.II.19, fólio 114v). Além destes exemplos, a demarcação 
do horário também recorre às refeições ou práticas cotidianas, seja antes de comer, 
ou após a primeira missa. Também se faz uso de cartas, trocadas entre cavaleiros, 
para integrar e enriquecer a narração do relato. 

 
Ao buscar uma identificação dos textos, realizou-se um mapeamento sobre o 

vocabulário utilizado nos próprios escritos, ao fazerem referência a si mesmos. 
Entre os termos encontrados, elencam-se: “obra”, “libro” e “historia”. É possível 
organizar uma lista da quantidade de vezes em que cada um deles é utilizado. 
Utilizando o manuscrito RBME f.II.19, que possui a maior parte do texto do Passo 
Honroso, foram encontrados os seguintes termos: os dois mais citados são “libro”, 
nos fólios 8v, 30r, 39r, 109r, 143r, 157v, 173v, 174r e 179r, e “hystoria”, nos fólios 
39r, 158v, 165v e três vezes no 184r. Estes fólios apresentam os termos utilizados de 
forma solitária, mas também é possível encontrá-los unidos, como em “este libro e 
hystoria”, nos fólios 183v e 184r, e “historia deste libro”, nos fólios 139r, 151v, 
174r, duas vezes na 180r e 183v. O termo “obra” é utilizado apenas uma vez, em 
um dos prólogos do RBME f.II.196, fólio 11r. A palavra “crônica”, ou, no caso, 
“coronica”, como encontrado no fólio 127r do RBME f.II.19, possui um significado 
impreciso, uma vez que a narrativa não utiliza o termo para denominar a si mesma, 
mas estabelece uma comparação: “[...] e aqui non es ma- | rauilla que muchos 
rrezios caualleros caen algunas vezes segun se falla | por las coronicas de los fechos 

 
6 Constata-se que no texto do manuscrito RBME f.II.19 apresentam-se dois trechos que aparentemente 
exercem a função de prólogo. O primeiro, entre os fólios 7v e 14r, inicia de fato a narrativa, enquanto o 
segundo, entre os fólios 35v e 39v, insere-se como a introdução de uma nova seção. 
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de armas que en / otros tempos se fizieron [...]” (RBME f.II.19, fólio 127r). Este 
comentário ocorre logo após um cavaleiro cair de seu cavalo durante uma das justas, 
e o texto se ocupa em apontar que este não é um episódio raro ou vexatório para o 
cavaleiro, uma vez que o mesmo pode ser constatado em “crônicas de feitos de 
armas que em outros tempos se fizeram”7. Há uma referência a estas crônicas, mas 
não se define a própria obra como uma, apesar de estabelecer-se uma comparação 
com os feitos de armas relatados por elas. No texto do impresso BNE R/1197, de 
Juan de Pineda, há uma evidente padronização, pois não se pôde encontrar qualquer 
menção a “história”, “obra” ou “crônica” ao tratar-se da própria narrativa, apenas 
“libro”, que acompanhando o título do volume, é a forma com que se faz referência 
ao mesmo. 

 
A fim de compreender melhor a aproximação dos textos do Passo Honroso de 

Suero de Quiñones com a escrita cronística, é necessário refletir sobre a própria noção 
de história para os sujeitos medievais, e, adiante, seguir para uma análise documental 
acerca dos estatutos de veridicidade encontrados nos textos selecionados. 

 
Em uma primeira constatação, pode-se evidenciar que o formato de escrita em 

prosa, para os indivíduos da Idade Média, teria um caráter distinto daquela em 
verso. Como articula Michel Zink em “Le Moyen Age: littérature française” (1990), 
valendo-se de Isidoro de Sevilha, a prosa seria a língua de Deus, um modo de 
expressão direto, opondo-se aos ornamentos próprios da escrita em verso. Portanto, 
a prosa estaria ligada à verdade, fator que levaria a escrita das crônicas vernaculares 
posteriores ao século XII a estar majoritariamente disposta neste formato (Zink, 
1990: 86-87). Este aspecto, tão somente, não permite extrair qualquer conclusão 
sobre o texto do Passo Honroso, mas ajuda a compreender sobre a escrita cronística 
medieval. Como adverte Jaume Aurell, não se pode aplicar uma perspectiva racional 
e historicista à historiografia medieval (Aurell, 2013: 101), dado que, no período, a 
visão sobre o relato do passado era guiada por outra lógica. Neste sentido, percebe-
se na escrita das crônicas medievais, que os relatos frequentemente incorporavam as 
esferas da realidade e da ficção (Aurell, 2013: 97). De acordo com Gabrille Spiegel, 
esta fusão se explicaria uma vez que a escrita da história na Idade Média estaria 
ligada com a transmissão exata dos fatos, sem que houvesse uma crítica às fontes. 
Isso conduziria o autor a incorporar quaisquer que fossem as lendas, milagres ou 
ficções que circulassem ao seu redor (Spiegel, 1997: 102). Esta condição é o que 
levaria à consideração de que a escrita da história medieval seria tanto literatura 
quanto fato, ou, como conclui a autora: uma literatura do fato (Spiegel, 1997: 100). 
Considerando a visão dos próprios sujeitos, a lógica para que se considerasse um 
relato verdadeiro perpassaria pela própria estruturação dos fatos em sequência 
(Spiegel, 1997: 100). Para a autora, o historiador medieval buscaria transmitir a 
impressão mais vívida o possível do presente e passado aos seus leitores, 
percebendo seu texto como uma “transparência” (Spiegel, 1997: 101). Nesta 

 
7 Tradução livre. 
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perspectiva, Jaume Aurell afirma que a ausência de uma crítica documental 
explicaria uma supremacia do “o que” se estava contando sobre o “como” era 
contado. O historiador concorda com Spiegel quando propõe que o cronista 
medieval se consideraria um transmissor fiel da tradição, e absolutamente 
dependente de sua documentação, assim como do contexto que o condicionava 
(Aurell, 2013: 100). 

 
Entretanto, ainda que estas características estivessem presentes nos escritos 

cronísticos medievais, e os próprios cronistas estivessem conscientes da 
permeabilidade das fronteiras entre seus escritos e os das fábulas, como informa a 
medievalista Susani Silveira Lemos França, em seu livro “Os reinos dos cronistas 
medievais” (França, 2006: 120), também se deve atentar para as intenções dos 
cronistas. Como explica a autora, estes possuíam a intenção de escrever um relato 
verdadeiro, autêntico, uma das características que garantiria a verdade em seus 
escritos (França, 2006: 122). Assim, conclui-se que, por mais que no período 
medieval houvesse uma fusão entre as esferas da realidade e da ficção, para os 
cronistas, havia uma distinção entre a produção de seu texto e o das fábulas. Nas 
palavras da historiadora Marcella Lopes Guimarães, em artigo intitulado “As 
intenções da escrita da história no outono da Idade Média” (2015), os cronistas 
“sabiam que conviviam com narradores de outros gêneros literários (...), mas não 
viam o seu texto confundido com seus congêneres.” (Guimarães, 2015: 89).  

 
Ao traçar estes aspectos, obtém-se mais espaço para as ponderações acerca do 

texto do Passo Honroso de Suero de Quiñones. Tendo-se percorrido o vocabulário 
contido nos próprios escritos, que não concluem sobre suas relações com a escrita 
cronística, cabe observar sobre outro ponto relevante: a busca de legitimação 
daquilo que está sendo escrito, interpretado aqui como uma pretensão de estabelecer 
um relato verdadeiro. 

 
A princípio, a preocupação com um relato verdadeiro está atestada em um dos 

prólogos do manuscrito RBME f.II.19: 
 

“[...] e que los fechos de armas que por | mi scritos e non dudosos, 
segun e como la verdad e ygualdad | de tal fecho conuenidero e 
complidero sera, para que certo li- | bro de çertinidad q(ue) a los tan 
honrrados fechos de armas conbiene | para la fama durable q(ue) para 
siempre dure [...] (RBME f.II.19, fólio 39r)” 

 
Este prólogo atesta a pretensão do suposto autor de alcançar a verdade dos 

relatos que escreve, indicando ainda outras questões interessantes, como a intenção 
de um registro para enaltecer a fama dos acontecimentos, e sua consequente 
contribuição para fins de memória. 

 
Para além do trecho citado, o que determina a busca por legitimação do texto 

está em sua preocupação testemunhal. No Passo Honroso é perceptível que a 
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credibilidade do texto se baseia na presença do escriba nos fatos e acontecimentos 
do evento. Como explica Gabrielle Spiegel, o testemunho ocular como evidência 
possuiria um estatuto privilegiado para os sujeitos da Idade Média (Spiegel, 1997: 
101). Complementar a esta noção, Jaume Aurell nota, observando os escritos de 
Jean Froissart, que a condição de “testemunha”, ou o historiador-testemunha, 
recupera seu prestígio por volta do século XIV (Aurell, 2013: 139). A presença do 
testemunho ocular enquanto estratégia de veridicidade nos textos do Passo Honroso 
pode ser notada em diversas passagens. Entre as mais constantes estão aquelas 
presentes nos comentários críticos após o encerramento de cada justa: “[...] e aqui 
fabla el auctor, e dize que vio estando presente al fazer destas ar- | mas [...]” (RBME 
f.II.19, fólio 92v); “[...] el auctor dize aqui porquanto era presente al fazer destas 
armas [...]” (RBME f.II.19, fólio 105v); “E aqui dize el auctor como quiera q(ue) | 
vio siendo presente al fazer destas armas [...]” (RBME f.II.19, fólio 133v). Como se 
observa nos casos destacados, o autor diz ter visto a prática da justa, estando 
presente no momento em que elas foram realizadas. Menções semelhantes podem 
ser encontradas nos fólios 67r, 73r, 108r, 113r, 114r, 148v, 162r, 163r e 165v. 

 
Há situações diversas que ressaltam esta preocupação com a presença do 

“historiador-testemunha”. Como exemplo, em determinada situação o cavaleiro 
Suero de Quiñones teria se lesionado na prática da justa, momento do texto em que 
o autor relata estar presente para se certificar do ocorrido e preservar a verdade do 
relato: “[...] e dize que oyendo que suero era ferido, e por saber en q(ue) manera ho- 
| uo de llegar a el mismo por se mas çertificar, e escriuir el fecho de la verdad [...]” 
(RBME f.II.19, fólio 121v). 

 
Outra ocasião trata da escrita do texto em si, ou seja, relata de uma correção 

do texto de um escriba, por outro. Como será mencionado adiante, há algumas 
referências à escrita de diversos escribas, que levam a crer que estão sob a orientação 
de um suposto autor. Neste episódio em particular, há uma retificação que este 
autor faz a um dos escribas: “E fizo emendar el auctor esto que suso esta escripto 
sobrerraido (...) porquanto este encuentro El mesmo lo vio dar, e fue yerro del 
esc/ri\uano //” (RBME f.II.19, fólio 75r). O dito autor teria, então, ordenado a 
modificação da escrita, uma vez que ele mesmo teria visto a ocorrência, 
determinando o erro do escrivão. 

 
O capítulo final presente nos manuscritos do Passo Honroso é um indício 

considerável ao tratar da busca por legitimação dos textos. O título do capítulo 
evidencia a intenção de verdade: “Capitulo que fabla de como los Juezes que fueron 
que | fueron de aquel Campo e passo fizieron fee// | que era todo verdad todo lo 
contenido en este libro e | hystoria. E por eso lo firmaron” (RBME f.II.19, fólio 
183v). As linhas que se seguem no capítulo buscam expressar o que seria um 
registro dos juízes do evento, dando fé sobre tudo que havia sido escrito 
anteriormente. O texto segue da seguinte maneira: 
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“[...] ffazemos fee que | es verdad todo lo contenido en este libro, e 
hystoria del fecho de las armas, e | auctos, e arengas, e debates, e 
presentaçiones, E otras cosas asaz q(ue) | en el son escritas segun mas 
largamente por la hystoria del es Reconta- | do. (...) E asi mesmo por 
mas çertificacio(n) de ser verdad todo | lo contenido en el va sellado el 
dicho libro, e hystoria del sello de portugal | rrei de armas (...) q(ue) asi 
mesmo co(n) no/s\otros presente fue | a ver todos los fechos de las 
armas, e auctos. e debates, e enbaxadas | que en aquel passo, e campo se 
fiziero(n), [...] (RBME f.II.19, fólio 184r)” 

 
Nos manuscritos pesquisados, a exemplo do RBME f.II.19, o texto é seguido 

pelo que seriam as assinaturas dos juízes, certificando o que ali se escreveu. 
 
Estes procedimentos encontrados ao longo dos textos do Passo Honroso são 

acompanhados de indicações sobre uma suposta autoria relacionada à narrativa. 
Como apontado, a narração se dá principalmente em terceira pessoa, por um 
observador que testemunha os diversos acontecimentos. Acautela-se, porém, que 
autor e narrador não são necessariamente a mesma entidade dentro de um texto. O 
primeiro indício a ser demonstrado está no primeiro fólio do impresso de Juan de 
Pineda, o BNE R/1197: 

 
“Este es el libro que yo | Pero Rodriguez Delena | escriuano de nuestro 
se- | ñor el Rey don Iuan, y | su Notario publico (...) q(ue) para lo yuso 
| escrito llamado y rogado fui por el | principal cabeça y caudillo de lo 
si- | guiente (...) delan- | te nombrado escriui, y escreuir fize | de los 
fechos de Armas que passaron | en el passo [...] (BNE R/1197, fólio 
1r)” 

 
De maneira semelhante, tem-se o texto dos prólogos do manuscrito RBME 

f.II.19: 
 

“Este es el libro que yo Pedro Ro- | driguez delena not(ari)o de 
n(uest)ro s(eñ)or el Rey y su notario publico | en la su corte y en todos 
los sus reynos que para lo yusso | scripto llamado e rogado fuy por el 
principal caueza y caudillo | de lo siguiente [...] (RBME f.II.19, fólio 8v)” 
 
“[...] esta es | la scriptura que yo el muy indigno Muniz Pero rodriguez | 
de elena scriuano de n(uest)ro s(eñ)or el Rey e su not(ar)io publico de | 
la su corte e en todos los sus reynos screui e fize screuir de | los fechos 
de armas que el famoso passo de la puente de Or- | uigo fue tenido en 
este p(rese)nte año [...] (RBME f.II.19, fólio 35v)” 

 
Todos os textos possuem informações coincidentes, como o dado de que um 

escrivão e notário público chamado Pero Rodríguez de Lena – variando a existência 
do nome “Muniz” no segundo trecho do RBME f.II.19 – teria sido responsável pela 
escrita do texto, e cujo serviço era diretamente relacionado ao rei, no qual se poderia 
inferir, por exercício lógico, ser Juan II de Castela. A identificação do escrivão segue 
uma fórmula verificada nos estudos do historiador Bernard Guenée, que explica, no 

http://www.revistarodadafortuna.com/


246 
Girardi, Lucas W. 

Gêneros textuais e escrita da história através dos textos do Passo Honroso de Suero de Quiñones. 
www.revistarodadafortuna.com 

 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2019, Volume 8, Número 1, pp. 236-250. ISSN: 2014-7430 

artigo “Ego, je. L’affirmation de soi par les historiens français (XIVe-XVe s.)” 
(2005), sobre o desenvolvimento da publicação de autoria nos prólogos medievais. 
A fórmula de apresentação do autor, sintetizada no “eu, alguém”8, neste caso “yo, 
Pero Rodríguez de Lena”, relaciona-se, segundo Guenée, aos objetivos dos cronistas 
dos séculos XIV e XV: de convencimento através de seu testemunho (Guenée, 
2005: 609). 

 
Nos trechos evidenciados, destaca-se também que o notário revela que 

“escreveu e fez escrever”9, remetendo à possibilidade de não ter realizado o registro 
de forma solitária. Uma teoria pertinente é colocada por Julio García Morejón, que 
supõe da ação de Pero Rodríguez de Lena como um “supervisor, como diríamos em 
linguagem moderna, e que daria o tom geral da obra, pondo-lhe um prólogo” 
(Morejón, 1954: 61). Em outras palavras, o autor anunciado no texto inicial de cada 
volume seria um coordenador da escrita de diversos outros escribas. É possível 
encontrar referências ao autor ou escribas em diversos momentos dos textos, como 
as que seguem: 

 
“[...] digo que por alguno / o / | algunos que autor / o / autores se 
digan de la presente obra non faci- | endo minçion de mi que con ellos / 
o / con el parçionero fui en los traba- | jos del screuir de todas las armas 
fechas durante el honoroso e famo- | so passo [...] (RBME f.II.19, fólio 
11r)” 
 
“[...] perdonele | dios, e por q(ue) dios p(er)done a todos aq(ue)llos q(ue) 
esta hystoria leyere(n). El auctor les enco- || mienda que digan por su 
anima que dios aya piedad dela [...] (RBME f.II.19, fólios 158v e 159r)” 

 
Estas duas primeiras citações abordam a expressão do narrador como “autor”, 

ainda que, na primeira delas, mencione “autor” e “autores”, sugerindo a intervenção 
de mais sujeitos na obra. Na segunda citação, o narrador transmite uma mensagem 
do autor aos leitores. Além do termo “autor”, utiliza-se também de “escrivães”, 
como pode ser visto nos seguintes trechos: “[...] e luego se apartaron los Juezes, e 
Rey de armas, e faraute, e | el auctor, e escriuano con ellos que presentes eran, [...]” 
(RBME f.II.19, fólio 109v); “[...] siendo presentes los escriuanos, e auctor que alli 
era(n) | publicaron luego estas palabras [...]” (RBME f.II.19, fólio 154v); “[...] suero 
de q(ui)ñones propuso ante los ya nonbrados Juezes | , e rrey de armas, e faraute, e 
escriuanos, e auctor, e cauall(er)os [...]” (RBME f.II.19, fólio 175r). Destas citações 
pode-se inferir que há uma distinção entre personagens, inclusive entre aqueles que 
trabalhariam como “escrivanos” e “autor”, evidenciando-se que, nestes casos, o 
“autor” é tratado no singular, ainda que anteriormente tenha sido mencionada a 
possível existência de mais autores. Por outro lado, “escrivanos” está no plural, 
determinando a presença de alguns deles. 

 
8 Tradução livre. 

9 Tradução livre. 
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Quando se busca a relação do nome Pero Rodríguez de Lena – e suas 

variações –, também é possível encontrar algumas menções: “[...] diero(n) los a un 
escriuano que estaua en el passo e declarolos, e leydos del todo. e a- | cabados de 
leer por pero Rodriguez de leba escriuano del rrey e contador del | honrrado e 
generoso caualleor di(eg)o fernandez de quiñones [...]” (RBME f.II.19, fólio 94r); 
“[...] los quales | en alta voz fueron leydos por mi el autor del presente libro por | 
quanto el autor Alfon Gomez los non supo ler libre e suelta- | mente [...]” (RBME 
f.II.19, fólio 30r); “[...] leydos por mi pero Rodriguez los capitulos a mi | dados [...]” 
(RBME f.II.19, fólio 31v). As passagens introduzem uma série de aspectos 
relevantes, inclusive algumas de incursão diversa do que se pretende neste artigo. Na 
primeira citação, Pero Rodríguez de Lena está colocado enquanto um escrivão 
escolhido para realizar uma leitura: neste ponto é citado em terceira pessoa. Cabe 
ressaltar que é mencionada sua posição de escrivão do rei – como já observado –, 
mas também enquanto contador de Diego Fernández de Quiñones, um “merino 
mayor” que se entende aqui como o pai de Suero de Quiñones10. Na segunda e 
terceira citação, que se referem a um mesmo episódio, Pero Rodríguez fala em 
primeira pessoa, como autor do livro, além de citar o nome do que seria outro autor, 
“Alfon Gomez”. 

 
Portanto, há uma série de variações no uso dos termos “autor” e “escrivão”, 

das referências aos mesmos no singular ou plural – indicando inclusive outro nome 
–, e mesmo uma alternância entre a expressão em primeira e terceira pessoa. Isto 
leva à compreensão de que, ainda que seja possível traçar todos estes usos, é 
possível que não exista um padrão. É incerto, inclusive, dizer se Pero Rodríguez de 
Lena é o autor ou um narrador personagem dentro dos textos. Neste sentido, uma 
hipótese válida direcionar-se-ia para a inexistência do sujeito Pero Rodríguez de 
Lena, que poderia ser definido como uma identificação da coletividade dos escritos. 

 
Na versão impressa de Juan de Pineda, que define o narrador de forma mais 

coesa, retiram-se todas estas menções citadas anteriormente. Existem quatro 
referências à Pero Rodríguez de Lena no livro de Pineda, a primeira no fólio 1r, já 
citada, e as demais nos fólios 91r, 122v e 138v. Enquanto a última menção está no 
comentário final de Juan de Pineda, que se refere aos seus preceitos de edição do 
texto; as duas primeiras encontram-se em trechos exclusivos à versão BNE R/1197, 
aspecto que levanta curiosidade, uma vez que, retirado o nome do pretenso autor 
por Pineda de todas as passagens reconhecidas nos demais manuscritos, que 
motivações levariam ao reaparecimento de seu nome exatamente nos trechos que 
nenhuma outra versão possui? Em uma resposta imediata, poder-se-ia pensar em 
uma estratégia de Juan de Pineda para legitimar seus próprios escritos, utilizando-se 
do nome do suposto autor original do texto. 

 

 
10 Ver mais: Álvarez, C. A. (1981). 
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As reflexões sobre gênero, estratégias de legitimação do relato e autoria se 
relacionam ao fato de que estes textos estão inseridos em certo momento político e 
social. Eles foram produzidos por determinados escribas, que o fizeram a mando de 
alguém, com intenções e objetivos próprios. Como afirma Jaume Aurell, a Idade 
Média é um dos períodos em que mais se constata a função ideológica da 
historiografia, e os cronistas buscariam mais uma legitimação da ordem moral, 
espiritual ou política, do que uma estrita narração do passado (Aurell, 2013: 103-
104). Ao pensar em um texto do Passo Honroso de autoria de Pero Rodríguez de 
Lena, por exemplo, poder-se-ia chegar aos seus senhores, como Juan II e Diego 
Fernández de Quiñones, figuras centrais na política castelhana do século XV. 
Quanto aos demais textos acessados por esta pesquisa, compreende-se que cada um 
pode demonstrar características de seus próprios contextos de produção. 

 
 

Considerações finais 
 
 
Este artigo buscou abordar discussões que permeiam a análise dos textos do 

Passo Honroso de Suero de Quiñones, como a categoria de gêneros textuais, 
compreendidos enquanto dinâmicos e em permanente alteração de seus cânones, 
que concerne ao Passo Honroso ao se tratar de seus câmbios entre o universo da 
literatura de cavalaria e a realidade. Dentro disto, buscou-se a reflexão acerca da 
escrita da história na Idade Média, que apresenta noções diversas da escrita da 
história na contemporaneidade. Estas considerações foram levantadas com o 
objetivo de compreender a fonte do Passo Honroso, a forma em que foi escrita e 
produzida. Percorreu-se um trajeto entre o vocabulário utilizado para como os 
textos se autointitulam, seguindo para a busca de seus estatutos de veridicidade, ou 
quais as estratégias para legitimar a verdade do relato, e criaram-se hipóteses acerca 
da própria autoria, nutrindo-se de indícios encontrados em diversos trechos. Os 
textos em questão apresentam suas próprias singularidades, e a compreensão dos 
padrões utilizados em suas escritas é indispensável para uma análise adequada e 
aprofundada dos mesmos. Tendo estas considerações em vista, este artigo também 
se propõe enquanto um auxílio à leitura dos textos do Passo Honroso e as 
investigações que possam tocar em suas temáticas. 

 
A reflexão cabe para a larga produção medieval: cada texto é único, e ainda 

que uma discussão teórica e geral sobre a escrita da história na Idade Média auxilie 
na leitura destas fontes, é necessário que seu estudo decifre os códigos presentes em 
cada uma delas de forma particularizada, e os textos do Passo Honroso são um 
exemplo disso. 
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