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Apresentação 
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A Guerra, tema escolhido para este número, compôs o repertório de trabalho 
dos três editores da Revista Roda da Fortuna em algum momento de suas 
carreiras, sendo-lhes, portanto, familiar e ponto em comum. De fato, o 
número de trabalhos dedicados ao assunto, em suas mais diversas vertentes e 
perspectivas, revela que a belicosidade é um dos temas favoritos da 
historiografia.  

 
Os estudos sobre a Guerra e seus contextos foram renovados há tempos 
devido à superação dos velhos tópicos que relacionavam o estudo do âmbito 
militar às concepções históricas conservadoras. A história da guerra 
assemelhava-se à velha história factual, distanciada das correntes historiográficas 
do final do século XIX e de boa parte do século XX. 
 
As revoluções historiográficas dos anos 70 do século XX ampliaram os 
horizontes para este objeto de pesquisa. A guerra e seus desdobramentos não 
eram mais considerados como uma velha expressão da história tradicional (dos 
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reis, das datas e dos feitos de armas), mas sim um campo de estudo 
privilegiado onde o historiador poderia elaborar estudos interdisciplinares com 
uma ampla visão. 
 
A publicação deste Dossiê intitulado “A Guerra e seus contextos: perspectivas sobre a 
guerra na Antiguidade e no Medievo” ocorre coincidentemente no ano em que, 
infelizmente, dois grandes conhecedores dessa temática faleceram: John 
Keegan (1934-2012), um dos principais historiadores militares das últimas 
décadas, e Maurice Keen (1933-2012), especialista em Cavalaria e 

belicosidade medieval.  

 
Keegan argumentava que a tradicional forma de se narrar a guerra – 
focalizando as lideranças – havia produzido conclusões equivocadas e, por 
isso, precisava ser abandonada; o que se devia estudar era a “cultura guerreira. 
Sua transformação e evolução ao longo do tempo e do espaço [...]”.1 
 
Keen, por sua vez, trabalhando com o contexto medieval, produziu uma 
excelente síntese historiográfica sobre a Cavalaria (Chivalry, de 1984). Em uma 
obra que organizou sobre a história da guerra na Idade Média, o autor 
afirmava que: 

 

“La guerra, de este modo, se convierte en el centro de la historia 
politica de la Edad Media siendo también central para su historia 
cultural. Ciertamente, se puede argumentar que la cultura bélica 
secular de la Edad Media constituye uno de los pilares definitorios 
de su civilización, junto con la ideología cristiana”.2 

 

*** 
 

Dedicamos esse Dossiê à memória destes dois historiadores britânicos. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Keegan, J. (2006). Uma história da guerra. São Paulo: Companhia das Letras, pp. 17. 
 
2 Keen, M. (2010). Introducción: la guerra y la Edad Media. In: Keen, M. (ed.). Historia de la 
Guerra en la Edad Media. Madrid: Papeles del tiempo, pp. 18. 
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Segundo número/Dossiê 

 
Neste primeiro Dossiê, apresentamos ao público a colaboração de catorze 
articulistas, onze para a seção “dossiê” e três para a seção “artigos”. O Dossiê 
é formado pelos mais diversos temas relacionados à Guerra, desde a Segunda 
Guerra Médica, passando pela representação do cavalo do Imperador romano 
e pela batalha de Hattin, até o jogo de xadrez, a guerra civil nas crônicas do 
Baixo Medievo castelhano e os treinamentos marciais nos grupos de 
reconstrução histórica no Brasil. 
 
O primeiro artigo é de Dario Testi, que apresenta a perspectiva militar da 
Segunda Guerra Médica analisando a batalha de Platea e o papel exercido 
pelos hoplitas. 
 
O segundo artigo, de Wendryll José Bento Tavares, propõe o estudo da 
Epitoma Rei Militaris do romano Vegécio. 
 
O significado do cavalo dos imperadores romanos é o tema do artigo de 
Tiphaine Moreau, que pesquisa por meio das moedas a presença do animal 
nas vitórias destes governantes. 
 
Anderson de Souza e Dominique Vieira Coelho dos Santos discorrem 

acerca da construção da imagem guerreira do rei Alfred. 

 
A conotação bélica do xadrez é focalizada por Oliver Vergés i Pons, 
especificamente a presença do jogo na região da Catalunha no século XI. 
 
Vinicius Cesar Dreger de Araujo analisa o conturbado cenário político 
germânico e sua projeção na Segunda Cruzada. 
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A batalha de Hattin é analisada por Celeste Baumann, autora que reconstrói 
o contexto no qual o decisivo combate ocorreu, além de estudar sua 
influência. 
 
O universo arturiano e a maestria da arte da guerra são estudados por Antonio 
Contreras Martín, que utiliza como fonte os documentos produzidos por 
Francesc Eiximenis. 
 
O reflexo das guerras civis nas crônicas castelhanas do Baixo Medievo é o 
objeto da pesquisa de Cecilia Devia. 
 
Carlos J. Rodríguez Casillas apresenta o mito e a realidade da guerra 
medieval contextualizada em termos historiográficos. 
 
O último texto do Dossiê, de Anderson Tsukiyama, Andreas Capri de 
Mello e Stephanie Sander, discorre sobre como a Cavalaria é vista no século 
XXI, a partir da perspectiva do treinamento dos grupos de recriação histórica 
no Brasil. 
 
Na seção “Artigos”, apresentamos três colaborações: 
 
Estefanía Bernabé reflete sobre o Canto de la Sibila em seu contexto medieval. 
 
O conflito burguês na Lisboa do século XIII é o estudo de uma análise sócio-
política realizada por Bruno Marconi da Costa. 
 
A Dança General e a Pedagogia da Morte são os temas do artigo de Thiago 
Eustáquio Araújo Mota. 
 
Na seção “Resenhas”, a contribuição de Raphael Leite Teixeira versa sobre 
Vegécio e o Epitoma Rei Militaris. 
 
Boa leitura! 
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Guilherme Queiroz de Souza 
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(Conselho Editorial) 
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