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Resumo: 
Existem hoje no mundo muitos grupos que buscam estudar e recriar as 
técnicas de combate usadas pelos Cavaleiros medievais. Apoiados em fontes 
como manuais de esgrima, relatos de torneios e iluminuras, essas pessoas 
buscam recriar as manobras e equipamentos adequados ao combate. A prática 
da recriação histórica tem seus próprios desafios, e usando da metodologia da 
pesquisa histórica e da arqueologia experimental, desenvolvimento empírico e 
criatividade, aqueles que se dedicam a ela conseguem contribuir com a 
construção do conhecimento histórico. Este artigo busca discorrer sobre esses 
grupos na América e Brasil, e historicizar o treinamento militar dos Cavaleiros. 
Palavras-Chave:  
Cavaleiro; torneios; manuais; recriação histórica. 
 

Abstract: 
There are many groups around the world who seek to study and recreate 
combat techniques used by the Knights. Backed by sources like illustrated 
fencing books, tourneys accounts and illuminated manuscripts, these people 
aim to recreate the maneuvers and equipment suitable for combat. The 
historical recreation has its own challenges and resorting to historical research 
methodology, the principles of experimental archeology, empirical learning 
and creativity, those who dedicate themselves to this practice are able to 
contribute to the field of historical knowledge. This article intends to discuss 
these groups in America and Brazil, and historicize the military training of the 
knights. 
Keywords: 
Knight; tournaments; fencing books; historical recreation. 
 

                                                             
1 Na ordem em que aparecem os nomes: graduando em História na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), instrutor, armeiro e fundador do Grupo de Recriação Histórica 
(SCAM); graduando em História na UFSC e membro do Grupo SCAM; graduanda em 
História na UFSC e membro do Grupo SCAM. 
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Dois grandes exércitos se encontram em uma planície verdejante, 
cercada de florestas coníferas, com grandes montanhas visíveis no horizonte. 
As hostes emergem de lados opostos e assumem posição de frente uma à 
outra. Lanças e espadas colidem contra escudos em ambos os lados numa 
demonstração de coragem ou tentativa de intimidar o adversário. Homens 
armados de toda sorte de equipamento, vestindo desde simples armaduras de 
couro cozido até as valiosas cotas de malha, preparam-se para o 
enfrentamento. No ar tremulam os estandartes daqueles que os lideram de 
cima de suas montarias – os Cavaleiros. Revestidos em armaduras reluzentes, 
de espada em punho e com uma bravata nos lábios, esses guerreiros estavam 
longe de ser a maior parte na composição de seus exércitos, mas a eles cabia 
um papel de destaque. As linhas logo se enfrentariam numa sangrenta luta de 
atrito que custaria muito a ambos os lados. Seria o ataque dos vigorosos 
cavalos de batalha e dos bravos nobres montados sobre eles que decidiria 
verdadeiramente o resultado do conflito. As trombetas soam, anunciando o 
inicio de um dia de sangue, glória e... Cavalaria. 

 
Esta visão, muito presente no imaginário das pessoas, reforçada por 

filmes, livros e toda uma variedade de obras de ficção, pode não representar 
com precisão histórica como eram as batalhas durante a Idade Média. Mas ela 
sem dúvida nos diz muito sobre como as pessoas imaginam o período.  

 
Não existe dúvida sobre o encanto exercido pela figura do Cavaleiro na 

imaginação das pessoas. Seja pelo fascínio causado pela brilhante armadura de 
placas que viria a caracterizá-lo, seja pelos diversos relatos de feitos 
cavaleirescos – alguns impossíveis e outros bastante reais –, o Cavaleiro 
medieval atrai a atenção de um grande número de pessoas por gerações.  

 
 Esse poder de atração não se deve apenas aos séculos que separam as 

pessoas desses guerreiros, já que mesmo durante o período medieval, novelas 
de cavalarias e canções narrando os seus feitos heroicos não são incomuns. É 
mais provável que esse fascínio se deva à importância estratégica do Cavaleiro 
no campo de batalha, sua proximidade com a nobreza e a perícia em combate 
que era exigida deles. Perícias essas que não se limitavam apenas à luta de vida 
ou morte. Muitos se arriscavam em torneios perigosos por uma chance de 
exibir seu talento a nobres senhores e senhoras e, com sorte, provar seu valor, 
enriquecendo com o resgate dos cavalos e cavaleiros derrotados. 

 
A partir do século XII, quando os Cavaleiros passam gradualmente a ser 

um grupo social distinto e não mais apenas o coletivo dos guerreiros a serviço 
de um senhor, o treinamento passa a ser uma importante parte de sua rotina. 
Muitos treinavam durante anos antes de serem armados Cavaleiros de fato, 
servindo como escudeiros para veteranos, aprendendo muito com esse tipo de 
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convivência. A função primordial da existência do Cavaleiro continua sendo o 
combate e, por isso, esperava-se que enquanto ele não estava combatendo, 
estava se preparando para combater. Cavaleiros mais velhos passavam seus 
conhecimentos à nova geração que, com a ajuda de torneios e guerras, 
aprimoravam esse aprendizado para então passá-lo à próxima geração. 

 
Hoje em dia, existem grupos recriacionistas que tentam reaprender as 

técnicas de combate usadas pelos Cavaleiros, a maioria entusiastas ou 
acadêmicos que desenvolveram um interesse especial pelo período medieval. 
Sem um Cavaleiro veterano para ensinar-lhes, muitos recorrem às fontes 
históricas e à pesquisa empírica para tentar aproximar-se do estilo de luta da 
época. 

 
Criado em 2002 no sul do Brasil, o grupo de recriação histórica SCAM 

(Sistema de Combates com Armas Medievais) se propõe a fazer uso de todo o 
instrumental teórico e de pesquisa do historiador e somar a isso à aplicação 
prática, baseada nos preceitos da Arqueologia Experimental, para propor um 
novo ângulo de estudo do Medievo. Este artigo busca, de maneira informativa, 
historicizar a questão do treinamento e ensino do uso das armas no mundo 
medieval, especificamente com foco no Cavaleiro e as técnicas usadas em 
duelos. Também se pretende apontar como os manuais, iluminuras, relatos de 
torneios e demais fontes servem como base para o exercício de recriar esse 
treino hoje em dia e os desafios em fazê-lo na América.  

 
 

1. A Cavalaria 
 
 

Para falarmos de Cavalaria em português, primeiro precisamos esclarecer 
a termologia que iremos utilizar. Na língua inglesa, temos as palavras horseman e 
cavalry, que significam respectivamente um combatente (ou um civil) a cavalo e 
um corpo militar de homens montados – independentemente da região de 
origem ou época. Temos também as palavras Knight, Chivalry e Knighthood, que 
designam o Cavaleiro medieval Europeu; a cavalaria como coletivo desses 
Cavaleiros; e o grupo social a qual pertenciam. Entretanto, em Português 
contamos apenas com duas palavras para englobar esses diversos significados: 
cavaleiro e cavalaria. Tendo isso em conta, para dar ao leitor clareza sobre ao 
que nos referimos em cada ponto deste artigo, optamos por fazer uma 
diferenciação usando letras maiúsculas quando nos referirmos ao Cavaleiro 
medieval europeu e à Cavalaria medieval como ela era entendida e letras 
minúsculas no início da palavra quando nos referirmos a algo fora desse 
significado. 
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O Cavaleiro (Knight ou Chevalier), segundo Bonnassie (1985) é uma das 
figuras mais conhecidas do imaginário medieval, uma das que mais encanta e 
desperta o interesse ainda hoje. “Foi o mito – o mito do cavaleiro que busca o 
absoluto e vinga os oprimidos – que, através da lenda e da literatura, 
terminando no cinema, sobreviveu nas mentalidades coletivas” (Le Goff, 
2009: 108). Mas quem era essa figura? Quando ela surgiu?  

 
A imagem que temos hoje do Cavaleiro medieval é a imagem de um 

ideal, ou seja, de uma “representação que a casta Cavaleiresca pretendia dar a si 
mesma e que ela conseguiu, através dos trovadores, impor à opinião” (Le 
Goff, 2009: 108). 

 
Segundo Robards (1997), a cavalaria teria nascido da necessidade de 

proteger regiões ameaçadas pelas invasões estrangeiras após o declínio do 
Império Romano do Ocidente e, posteriormente, a dissolução do Império 
Carolíngio. Com essas ameaças constantes, surgira a necessidade de guerreiros 
bem treinados e equipados para a defesa do território. A cavalaria se apresenta 
como uma das melhores opções, devido sua maior mobilidade e crescente 
eficiência em combate.  

 
Porém, uma categoria de guerreiros que se assimilaria à cavalaria, mas 

ainda assim essencialmente diferente, podia ser encontrada no Império 
Carolíngio, isto é, uma elite combatente responsável pela proteção das terras 
senhoriais que, embora combatesse a pé, frequentemente ia montada ao 
campo de batalha2 (Barthélemy, 2010: 104-110). Muitas vezes Carlos Magno 
recompensava os capitães que auxiliavam em suas campanhas com terras - 
com intenção de premiá-los e, ao mesmo tempo, encarregá-los da defesa e 
proteção dessas terras recém-adquiridas contra algum inimigo. Esses capitães 
então passavam a dispor de recursos para a aquisição de melhores 
equipamentos e montarias, além de constituir a autoridade local subordinada 
ao Império.  

 
Com a fragmentação de poder que seguiu à dissolução do Império 

Carolíngio, muitas vezes esses senhores de terra continuaram a governar as 
mesmas regiões como faziam sob a autoridade do Império; e mesmo nas terras 
que foram ocupadas por invasores, muitas vezes estes se aproveitaram da 
estrutura existente para afirmarem-se enquanto senhores dos territórios recém 
ocupados. Isso constituiu um importante passo para a formação de um 
feudalismo no ocidente europeu. 

                                                             
2 Para saber mais sobre o uso do cavalo em batalha ver: Bennett, M. et al. (2007). Técnicas 
Bélicas Del Mundo Medieval. Equipamiento, Técnicas y Tácticas de Combate – 500a.C – 1500 
d.C. Madrid: Libsa. 
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Segundo Flori, quando se analisa os textos medievais, percebe-se que o 

termo cavalaria aparece apenas tardiamente. O termo mais usado para se 
referir aos guerreiros montados era milites (no singular miles). Tal palavra, antes 
do século XII, era utilizada fazendo referência tanto a “vassalos” quanto a 
“guerreiros”, de um modo geral (Le Goff et al., 2006: 187). 

 
Os milites, desde o final do IX, estavam bastante próximo da aristocracia 

feudal, trabalhando a seu serviço, de modo que, com o passar do tempo, esses 
guerreiros cresceram em importância e, devido a essa relação, muitas vezes era 
difícil definir a fronteira entre Cavalaria e aristocracia. (Costa, 2001). 

 
O termo milites foi durante muito tempo utilizado para designar 

guerreiros, tanto a pé, quanto a cavalo. Quando era necessário referir-se 
especificamente a combatentes montados, optava-se pela palavra equites em 
oposição aos guerreiros a pé, ou pedites. Porém, a partir do século XII, o termo 
equites cai em desuso e os guerreiros montados passam a ser denominados 
milites, como que negando a infantaria o estatuto de verdadeiros guerreiros. 
Essa mudança ocorre ao mesmo tempo em que a cavalaria ganha grande 
relevância militar e tática devido ao surgimento de uma nova técnica de 
combate que só cresceria em eficiência e importância ao longo dos séculos 
seguintes (Le Goff et al., 2006: 187).  

 
Alinhados em formação de barreira ou ponta de lança (spearhead), 

guerreiros cobertos de armaduras reluzentes, empunhando grandes lanças, 
avançam em galope rápido em direção a uma apavorada formação inimiga. 
Estandartes e escudos mostram as cores e símbolos de diferentes famílias 
guerreiras, enquanto o chão treme diante do poder da investida. O choque é 
brutal e rapidamente desbarata as linhas adversárias, provocando o pânico e a 
fuga em massa da hoste inimiga, enquanto aqueles que ficam para trás são 
pisoteados pelos cascos dos grandes cavalos de batalha. Isso era a carga de 
cavalaria (charge), uma visão aterradora e comum nos campos de batalha da 
Europa por mais de cinco séculos. Uma técnica de combate onde cavaleiro e 
cavalo se tornam um só, concentrando todo o momentum do ataque na ponta 
de uma lança, capaz de facilmente destruir escudos e penetrar qualquer 
armadura (Flori, 2005: 73-76). Não é à toa que a Cavalaria deve à carga muito 
da reputação que adquiriu durante o medievo e é difícil imaginar a existência 
de uma sem a outra. 

 
Com esta nova técnica, a lança, que antes dependia da força braçal do 

cavaleiro para ter bom poder de penetração, agora se utiliza da velocidade da 
montaria. Entretanto, apesar da eficiência em combate, esta é uma técnica 
difícil de ser executada, pois requer uma cavalaria coesa, cavalos bem 
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adestrados e tempo de treino. Essa é a técnica que afirma o nascimento da 
Cavalaria (Le Goff et al., 2006: 188).  

 
Essa evolução das técnicas da cavalaria confirma também a elitização da 

mesma. Para Flori (Le Goff et al., 2006: 185), a Cavalaria, é em essência, um 
grupo de guerreiros profissionais, considerados de elite. Nem sempre seus 
membros eram oriundos de famílias nobres, embora o preço restritivo do 
equipamento, incluindo o cavalo de batalha e armadura, significasse que 
apenas pessoas abastadas ou bem apadrinhadas podiam almejar tornar-se 
Cavaleiro. Seu prestígio em batalha é explicado em grande parte pelo fato de 
que a guerra é um fator constante na sociedade medieval, apesar da paz ser 
sempre almejada (Le Goff, 2009: 109). Em geral, a partir do século XII, a 
Cavalaria era composta majoritariamente por membros de famílias com 
melhores recursos, entretanto não era raro o apadrinhamento de um cavaleiro 
em potencial, que tivesse demonstrado seu valor em torneios ou batalhas. 
Quem empregava e armava tais guerreiros eram geralmente príncipes e 
castelões – senhores que precisavam de mãos armadas para garantir a paz em 
seus territórios e legitimar sua autoridade (Le Goff et al., 2006: 189). 

 
Flori aponta que, com essa função de proteger e fazer cumprir a lei, o 

Cavaleiro, somado à sua aproximação com a nobreza, com o passar dos anos, 
atraiu o interesse da mesma, que acabou reivindicando o direito de ser 
Cavaleiro para si, impedindo os demais (os não nobres) a almejar tal posto (Le 
Goff et al., 2006: 190). 

 
A Cavalaria não era a única que compunha as tropas de príncipes ou 

castelões. Entretanto, devido ao seu prestígio e valor tático, sempre havia 
cobranças para com suas atitudes: deviam ser os melhores em batalha e servir 
bem ao seu senhor, incorporando todas as virtudes esperadas de um guerreiro. 
Para cumprir com essas expectativas, era preciso que o Cavaleiro treinasse 
constantemente.  

 
Mesmo antes de se tornar um, o aspirante começava desde jovem a dar 

seus primeiros passos no mundo da Cavalaria servindo um veterano e 
aprendendo as tarefas mais cotidianas: afiar espadas, vestir armaduras, lustrar 
botas, cavalgar, entre outros. O jovem aprendiz acompanhava o combatente 
mais experiente aonde quer que ele fosse, incluindo, por vezes, o campo de 
batalha. Ajudava-o a se preparar para o combate e este lhe ensinava a lutar e a 
se portar de maneira apropriada. O aspirante não aprendia apenas o combate a 
cavalo: a luta a pé também era ensinada, pois era muito útil em diversas 
situações onde um guerreiro podia se encontrar privado de seu cavalo ou sem 
tempo para montar. 
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Quando o jovem candidato estava pronto (entre final da adolescência e o 
início da idade adulta) era armado Cavaleiro, num rito de passagem chamado 
adoubement (ou adubamento) – uma cerimônia que, segundo Flori, 
diferentemente do que muitos acreditam era “secular, laica, aristocrática, na 
qual a Igreja desempenhava um papel menor […]” (Le Goff et al., 2006: 194). 

 
Mesmo após o adoubement, o Cavaleiro continuava a praticar, pois sua 

reputação muitas vezes dependia disso. Claro, nem todos os cavaleiros 
demonstravam tamanho zelo em relação ao seu treinamento e à suas 
habilidades, mas muitos com certeza o faziam e isto era amplamente 
considerado “ideal”. Quando não estavam defendendo seu senhor em batalha, 
ele praticava, nem sempre encontrando adversários de maneira amistosa, o que 
ocasionou dificuldades para quem teve que enfrentar esta violência. 
Principalmente à população, com as “guerras particulares” ou faídas (fahde). 
Isto é, guerras muitas vezes causadas por uma humilhação ou problema que 
um senhor ou Cavaleiro causou a outro Cavaleiro, onde há “o direito da vítima 
de um prejuízo causar ao seu autor prejuízo igual” (Costa, 2001). Quando 
essas guerras eram travadas, com “o objetivo [de] reduzir as fontes de renda 
do inimigo” (Costa, 2001), não só o senhor ou Cavaleiro inimigo eram 
prejudicados como também a população camponesa, que também era 
saqueada. 

 
Para evitar esses e outros excessos - visto que muitas vezes não existiam 

leis e tribunais para controlá-los - a Igreja entrou em ação. Para conter tal 
violência foram criadas as campanhas do Pax Dei e do Tregua Dei, que 
impediam lutas armadas em determinados períodos do ano sob pena de 
excomunhão. Segundo Costa (2001) a Igreja também elaborou os ideais da 
Cavalaria – baseados nas ideias das campanhas anteriormente citadas (como 
honra e cortesia, por exemplo) – passando então a exigir que o Cavaleiro 
protegesse a sociedade não beligerante. Entretanto, para Flori (Le Goff et al., 
2006), tal ética já existia como um ideal de comportamento que deveria, 
sempre que possível, ser observados entre os guerreiros - a Igreja teria então se 
apropriado desse código de ética guerreiro, transformando-o também num 
código moral cristão. 

 
Apesar das disputas particulares e das caçadas, estas não eram as únicas 

alternativas para canalizar o espírito de combate dos Cavaleiros enquanto estes 
não serviam seu senhor em batalha. A partir do século XII, começa a se 
desenvolver uma nova modalidade de competição que gradualmente cresce em 
importância.  

 
 

2. Os Torneios 
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Eram assim chamados os grandes eventos que, até o século XIII, pouco 
se diferenciavam de batalhas organizadas controladas por regras (Le Goff et al., 
2006: 195). Guerreiros podiam capturar seus oponentes durante essas 
“batalhas” e os capturados deviam pagar resgate aos seus captores e, por isso, 
os torneios representavam oportunidades de enriquecimento, além da chance 
de mostrar seu “valor em armas” àqueles que também o assistiam. 

 
Muitas vezes a imagem que se tem dos torneios é quase que 

exclusivamente dominada pela justa - evento em que dois cavaleiros partiam 
de pontos opostos da liça3, visando atingir, e com sorte derrubar, o adversário 
com uma lança de madeira. Contudo as justas individuais apenas ganharam 
essa posição de destaque a partir do século XV. Anteriormente essas disputas 
tinham uma forma que se assemelhava a uma batalha campal, eram, segundo 
Duby (1993) “um esporte de equipe”, “uma balbúrdia onde ninguém luta[va] 
sozinho”, onde cada equipe tinha uma cor e um comandante que ambicionava 
a vitória. Além disso, era um meio de “redistribuição” de riquezas, onde o 
Cavaleiro mais modesto podia ter chances de enriquecer. Como numa guerra, 
havia infantaria nos torneios, entretanto “os únicos e verdadeiros pelejadores 
[eram] os cavaleiros”, assim, se estes por se destacar, ganhavam renome, 
dinheiro e seus nomes nas canções (Duby, 1993: 129). 

 
Os participantes de cada lado elaboravam táticas e executavam ataques 

visando capturar o máximo possível de Cavaleiros do outro lado. As regras 
específicas de como se dava a captura variavam de torneio para torneio, por 
vezes era necessário mesmo carregar o guerreiro capturado até uma área 
demarcada fora do campo de batalha, em outros casos, bastaria segurar os 
arreios do cavalo de um Cavaleiro (Robards, 1997: 122-123). 

 
Tendo em vista a quantidade de “acidentes” nesses torneios parecidos 

com guerras de verdade, o crescente número de participantes importantes 
(como príncipes e duques) e a mudança do propósito dos torneios para um 
evento de caráter quase exibicionista, a partir do século XIV, houve um 
esforço para que as competições se tornassem mais seguras para seus 
participantes. O advento das armaduras de placas de aço, o uso de armas 
menos letais ou restrições de técnicas (o impedimento de golpes perfurantes, 
por exemplo) contribuiu muito nesse sentido. 

 
Com o crescimento da popularidade dos torneios, veio seu 

desenvolvimento, e logo surgiram outras modalidades de disputas. Duelos 

                                                             
3 Nome dado a arena onde ocorriam os combates montados. 
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entre cavaleiros a pé e, posteriormente, o surgimento das justas individuais, 
podem ser usados como exemplos desses novos eventos, que permitiam a um 
Cavaleiro uma chance ainda maior de exibir suas habilidades com as armas 
(Robards, 1997: 120-128).  

 
A popularidade crescente dessas modalidades individuais também 

contribuía para incentivar os Cavaleiros a treinar suas desenvolturas no 
combate a pé, pois a carga não era a única razão para que o guerreiro buscasse 
continuamente se aperfeiçoar. A chance de atrair a atenção de um senhor rico 
e potencial apadrinhamento, ou em alguns casos, mesmo atrair a atenção de 
uma dama para um possível casamento, podiam aumentar de acordo com o 
resultado do guerreiro no torneio (Flori, 2005: 97-107). 

 
A importância desses torneios para os Cavaleiros era tão grande, por 

esses motivos que, mesmo com a proibição da Igreja, esses torneios 
continuaram acontecendo, ignorando inclusive sanções graves impostas pelo 
clero, como a excomunhão e a recusa de enterrar Cavaleiros mortos nessas 
disputas em uma sepultura cristã. Isso também demonstra que a Cavalaria e a 
Igreja estavam mais distantes do que os cronistas monásticos muitas vezes 
afirmam (Flori, 2005: 97-107). 

 
 

3. Os manuais como fontes 
 
 

O interesse e fascínio que muitos mostram hoje pela Cavalaria, não é 
algo exclusivo de nosso tempo. Mesmo aqueles que conviviam 
contemporaneamente com os Cavaleiros, muitas vezes se encantavam com 
suas histórias, como fica evidente em muitas novelas de Cavalaria e cantigas 
trovadorescas – isso sem mencionar as histórias do ciclo Arthuriano.  

 
Devido à associação íntima entre Cavalaria e nobreza e seu papel 

estratégico para um possível sucesso na guerra, não é difícil entender a origem 
desse fascínio. Some a isso o crescimento na popularidade dos torneios e a 
fama adquirida pelos campeões destes e tem-se uma formula capaz de criar 
heróis e encantar gerações. 

 
A burguesia muitas vezes compartilhava dessa admiração. Mais que isso, 

muitos aspiram aprender as técnicas de combate que viam sendo executadas 
em duelos e torneios tanto para a própria segurança quanto parar afirmar sua 
posição diante de possíveis abusos de poder dos Cavaleiros e da nobreza.  
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Porém este público dispunha de menos tempo para o aprendizado, visto 
que a grande maioria não podia dar-se ao luxo de se dedicar exclusivamente às 
artes do combate, mas provavelmente possuíam recursos, permitindo assim 
que tivessem aulas com mestres destas artes (Clements, 1998). 

 
Sabe-se da existência de tais mestres devido à sobrevivência de “manuais 

de lutas com armas” escritos por eles, hoje em dia chamados de fechtbücher 
(alemão) ou fencing book (inglês), termos que são traduzidos para o português 
como “manuais de esgrima”. A “esgrima” é muitas vezes entendida apenas 
como a arte de manejar espadas, entretanto, é uma arte que abrange as armas 
brancas em geral. Deste modo, tais manuais abrangiam diversos tipos de lutas. 
Eram ricos em imagens que facilitavam o aprendizado e eram principalmente 
focados em técnicas de luta a pé. Havia manuais para duelos com armadura, 
mas também para duelos sem, visto que este item de proteção não era comum 
entre a população civil. As escolas destes mestres ensinavam não só a luta com 
espadas, mas também espadas com escudos, adagas, luta corpo a corpo 
(abrazare)4, entre outros (Clements, 1998). 

 
 

4. A Recriação Histórica 
 
 

Não importa a época, a imagem dos exércitos e Cavaleiros de armaduras 
brilhantes sempre encantou as pessoas no mundo inteiro. Esse encanto faz 
com que muitas delas queiram tentar experienciar parte disso, buscando 
informações sobre o assunto através da recriação histórica. Mas onde buscar 
estas fontes? Pinturas e peças em museus ou encontradas em escavações 
arqueológicos podem nos dar informações sobre as armas e armaduras, através 
dos danos e desgaste em suas estruturas. Corpos de guerreiros do passado 
podem nos mostrar através de seus ferimentos, quais foram os golpes que 
levaram antes de sua morte. Entretanto estas fontes só elucidam parte do 
processo. Os manuais já mencionados, entretanto nos oferecem mais 
elementos de análise, funcionando um elemento aglutinante entre as armas, 
armaduras e o modo de usá-las. 

 
Podem não ser perfeitos, uma vez que foram produzidos em sua maioria 

para os duelos, não sendo plenamente funcional para o combate entre 
centenas ou milhares de guerreiros, como aconteciam naquela época. Além 
disso, “as lutas entre guerreiros usando cota de malha, em 1066, não era 

                                                             
4 Termo utilizado para se referir às técnicas de corpo a corpo pela AEMMA (Academy of 
European Medieval Martial Arts), devido aos seus estudos dos manuais italianos. In: Cvet, D. 
(2001). The Art of Longsword Combat. Book I. Toronto: AEMMA. (Acervo particular). 
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exatamente a mesma daquela entre os Cavaleiros desmontados de 1425”5. Tais 
elementos neste tipo de estudo não podem ser ignorados (Clementes, 1998: 
10). Por outro lado, existem exemplares altamente conservados, como por 
exemplo, o I.33 Tower Fechtbuch, onde até mesmo as cores das ilustrações 
permanecem praticamente inalteradas. Mostrando os movimentos e posturas, 
estes manuais foram fontes para diversos grupos que surgiram no decorrer do 
século XX.  

 
 

Imagem 1 
 

 
 

Imagem 1: Página do manual I.33 Tower Fechtbuch, mostrando técnicas de luta com buckler (ou 
broquel) (Royal Armouries, 2012). 

 
 
Um destes é a Academy of European Medieval Martial Arts6 (AEMMA), 

localizada no Canadá. De acordo com o próprio grupo, sua missão “é reviver, 
pesquisar, estudar e instruir nas habilidades de combate, filosofia e princípios 
de artistas marciais da Europa medieval e atingir um estado condizente com a 
de um combatente medieval, tanto em tecnologia quanto em ideais” (tradução 
livre) (AEMMA, 2012). O grupo tem como foco os combates, principalmente 
                                                             
5 “Fighting among chain mail-clad warriors of 1066 was not exactly the same as that of foot 
knights in 1425” (tradução livre). In: Clements, J. (1998). Medieval Swordsmanship. Bukder: 
Paladin Press. pp. 10. 
 
6 “Academia de Artes Marciais Medievais Europeias”, em tradução livre. 
 



181 
Tsukiyama, Anderson; Mello, Andreas Capri de; Sander, Stephanie 

Cavaleiros do século XXI: treinamento marcial nos grupos de recriação histórica no Brasil 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2012, Volume 1, Número 2, pp. 170-191. ISSN: 2014-7430 

 

duelos, do século XIV e XV, tratando-os como uma modalidade esportiva a 
ser desenvolvida e praticada.  

 
Os referenciais teóricos do grupo são centrados nas esgrimas alemã e 

italiana, focando principalmente nos manuscritos do mestre italiano Fiore Dei 
Liberi (fim do século XIV e início do XV) e do alemão Hans Talhoffer (século 
XV), embora também tenham estudos em outros manuais entre os séculos XII 
e XV (AEMMA, 2012). Hoje o grupo conta com um número impressionante 
de informações catalogadas, praticantes ativos, alianças externas (com armeiros 
e museus pelo mundo) e contribuições externas à academia (como 
treinamento de guerreiros feito para a série “Pilares da Terra7 – HBO”, por 
exemplo). 

 
 

Imagem 2 
 

 
 

Imagem 2: Treino com base em um manual de Fiore Dei Liberi entre dois membros da AEMMA 
(AEMMA, 2011). 

 
 
Quando se pesquisa informações a respeito da indumentária guerreira, 

uma importante fonte utilizada são as efígies – estruturas mortuárias – dos 
Cavaleiros medievais – arte comum principalmente na Inglaterra a partir do 
século XII. 

 
A British Plate Armour Society8, fundada em 1974, é um dos grupos que se 

foca nesse estudo e possui atualmente membros em toda a Inglaterra 

                                                             
7 Título original: Pillars of the Earth. 
 
8 “Sociedade Britânica da Armadura de Placas”, em tradução livre. 
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(Britshplate, 2012). Seus estudos focam o período entre 1300 e 1485 e o 
equipamento utilizado pelos membros nas interações com o público (em feiras 
medievais, por exemplo), é particularmente fiel às peças originais. Possuindo 
membros com mais de um década no grupo, possui homens e mulheres na 
reencenações (inclusive no uso com armaduras). 

 
Um grupo especializado na recriação de torneios é a Medieval Combat 

Society9, que foi fundada em 1970 e objetiva gerar interesse pela história da 
Inglaterra. Têm ênfase no período do Rei Eduardo III e seu equipamento é 
baseado nos utilizados pelos cavaleiros do período da Guerra dos Cem Anos. 

 
 

Imagem 3 
 

 
 

Imagem 3: um dos grandes eventos organizados pela TheMCS a Tewkesbury. (TheMCS, 2010) 
 
 
Mas não é apenas na Europa, local da origem do medievalismo, que 

existem grupos com este interesse. Além da AEMMA, e seguindo a linha dos 
torneios medievais que, a partir do século XIV, sofreram um esforço pela 
redução da mortalidade nas competições, temos a SCA (The Society for Creative 
Anachronism10) que se utilizou de estudos na área dos torneios, principalmente 
no que diz respeito a tais mudanças, para recriar o combate medieval. 

 

                                                                                                                                                                       
 
9 “Sociedade do Combate Medieval”, em tradução livre. 
 
10 “Sociedade do Anacronismo Criativo”, em tradução livre. 
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Imagem 4 

 

 
 

Imagem 4: Um dos grandes eventos organizados pela TheMCS a Tewkesbury. (TheMCS, 2010) 

 
 
A SCA é provavelmente o maior e mais conhecido grupo que trabalha 

com o combate histórico. É uma organização internacional que se dedica à 
pesquisa, recriação e prática das mais variadas atividades culturais da Europa 
pré-romanas até o século XVII. Foi criada em 1966 por um grupo de amigos 
interessados no assunto e hoje conta com mais de 30.000 membros ao redor 
do mundo (principalmente EUA e Canadá, mas com filiais na Europa, 
Austrália a até mesmo no Japão), organizados em 19 “reinos”, de acordo com 
a região em que cada membro vive. Os membros do grupo estudam e 
praticam diversas atividades relacionadas com o período medieval e 
renascentista: combate, cutelaria, marcenaria, culinária, costura, caligrafia, 
música, dança, entre muitos outros (SCA, 1995). 

 
 
5. O Estudo do Medievo no Brasil 
 
 

Mesmo que a Idade Média não faça parte diretamente da história do país, 
a cada ano cresce o número de interessados neste estudo. Nas universidades 
brasileiras, existem diversos grupos que se dedicam ao estudo da Idade Média. 
Em termos nacionais temos a ABREM, a Associação Brasileira de Estudos 
Medievais, organização que visa incentivar a produção e pesquisa acadêmica 
sobre o período (ABREM, 1996). Muitos desses grupos surgiram há pouco 
tempo e podemos dizer que o interesse brasileiro na era Medieval tem se 
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desenvolvido de maneira considerável principalmente nas últimas duas 
décadas.  

 
A partir desse crescente interesse surgiram grupos que buscam recriar 

práticas de combate do passado, com diferentes propósitos – sejam eles por 
esporte, por diversão ou mesmo por um estudo acadêmico. Dentre estes 
grupos destacamos o Grupo de Recriação Histórico-Cultural SCAM, um dos 
grupos mais respeitados nacionalmente dentro da proposta de recriação 
histórica e do combate medieval. 

 
 

Imagem 5 
 

 
 

Imagem 5: Foto mostrando parte do equipamento do grupo (Medeiros, 2011). A armadura negra é 
uma réplica do século XIV, do norte da região da atual Itália. O conjunto ao centro é uma réplica de 
uma do século XV inglesa, baseada principalmente na efígie do Duque de Clarence que está na 
catedral de Canterbury na Inglaterra. Por último, a réplica alemã, também do século XV. 

 

 
Criado em 2002, o grupo é vinculado à Secretaria de Cultura (SeCult), ao 

Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
(SCAM, 2012) e ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais 
Meridianum11, e recria práticas de combate para fins de pesquisa acadêmica e 
contribuição cultural e educacional.  

 
As pesquisas conduzidas dentro do grupo são focadas nos armamentos 

medievais e nas técnicas para seu uso, de forma a recriar o combate de forma 
segura. É feito uma vasta pesquisa pelos temas de interesse do grupo (uma 

                                                             
11 Criado em 2011, na UFSC, com a proposta de promover um debate interdisciplinar entre a 
História, a Filosofia e as Artes (Meridianum, 2011). 
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arma específica ou uma técnica de combate, por exemplo) usando diversas 
fontes (peças de museus, efígies, iluminuras, pinturas, tapeçarias, manuais, 
entre outros). Após o recolhimento de informações suficientes é recriado o 
aspecto estudado, com a ajuda de métodos da Arqueologia Experimental12 – 
Verifica-se então sua praticidade e funcionalidade. Obtendo-se sucesso neste 
processo o grupo põe em prática tal estudo nos treinos e reuniões do grupo. 
Muitos dos resultados das pesquisas feitas pelo grupo são compartilhados para 
a comunidade – na forma de artigos acadêmicos, palestras e vistas em escolas. 

 
 

Imagem 6 
 

 
 

Imagem 6: Arqueiros do grupo SCAM executando a técnica de chuva de flecha para uma 
filmagem de uma reportagem do grupo. Os arcos foram feitos tomando como uma das 
fontes a pintura de Jean Froissart da Batalha de Crécy (imagem 7). (SCAM, 2012). 

 
 

                                                             
12 Um processo de investigação que busca reproduzir artefatos, testando procedência de 
materiais e diversas técnicas de fabricação para avaliar hipóteses e entender como tais objetos 
possam ter sido feitos. 
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Imagem 7 
 

 
 

Imagem 7: A Batalha de Crécy, por Jean Froissart. Uma das pinturas utilizadas como fontes 
para a contrução dos arcos do grupo. 

 
 
Uma característica marcante do grupo é o fato dele atrair pessoas que 

têm interesse não só por história em geral, mas principalmente por Idade 
Média. Pelos encontros serem constituídos em grande parte por atividades 
práticas – que remetem ao treinamento que guerreiros e arqueiros tinham no 
medievo – utiliza-se, ao invés de alguns procedimentos da época, 
metodologias modernas da Educação Física, particularmente levando em 
conta a segurança e a saúde do praticante. Além disso, com foco nos 
Cavaleiros medievais, o grupo estuda a filosofia e o código de conduta destes 
guerreiros, procurando estimular comportamentos de honra, cortesia e 
disciplina. No treinamento, além da prática individual, é estimulado o trabalho 
em equipe, através de estratégias usadas por exércitos daquela época, como a 
parede de escudos13, ou a chuva de flechas14. 

                                                             
13 A parede de escudos consiste num tipo de formação usado no campo de batalha, 
particularmente eficaz para exércitos utilizando escudos largos, na qual os guerreiros, lutando 
lado a lado, erguem seus escudos de maneira a proteger ao si mesmo e aqueles ao seu lado. 
 
14 A chuva de flechas é uma manobra de batalha que consiste em um ataque simultâneo 
vários arqueiros contra uma mesma área, atirando suas flechas em um angulo que as faça cair 
em parábola sobre a área almejada. Particularmente usada para evitar atingir tropas aliadas 
entre os arqueiros e os alvos, como também minimizar a proteção fornecida pelos escudos 
adversários. 
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Para além das práticas de combate, o grupo também tem como proposta 

aprender e desenvolver as tecnologias para a confecção do equipamento 
utilizado, desde as peças mais simples, como as flechas utilizadas na pratica de 
tiro ao alvo com arcos e bestas (crossbows), até as mais complexas peças de 
armaduras e espadas, feitas na forja. Todo o material utilizado no grupo é de 
fabricação própria e artesanal. 

 
 

Imagem 8 
 

 
 

Imagem 8: Armeiro do Grupo SCAM (Anderson Tsukiyama) confeccionando uma ponta de flecha 
(acervo particular). 

 
 
Por exemplo, temos os arcos que são construídos pelo grupo, projetados 

seguindo referências históricas, tendo como principal fonte (mas não única) as 
pinturas de Jean Froissart15. Onde podemos ver um extremo zelo nos detalhes 
das armaduras e vestimentas dos guerreiros. A partir disso, usamos as 

                                                             
15 (1337-1405) Foi um menestrel e é considerado um dos mais importantes cronistas da 
França medieval e retratou algumas das mais famosas batalhas da Guerra dos Cem Anos. 
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proporções dos arcos desenhados, para criar réplicas funcionais. Foi feita uma 
pesquisa para encontrar madeiras equivalentes no Brasil que atendessem as 
características de flexibilidade, conservação de energia e durabilidade similar ao 
carvalho utilizado antigamente. O resultado são arcos funcionais, que 
permitem sua utilização, mostrando-se um equipamento altamente eficaz. 

 
O esforço feito pelo grupo para a manufatura do equipamento de 

segurança necessária à prática (elmos, peitorais, manoplas, entre outros), 
permite que se obtenha uma aproximação mais histórica do combate – uma 
vez que, devido à natureza não letal dos torneios e à crescente preocupação 
com a segurança, nota-se, através da pesquisa, que os golpes que tem contato 
com o adversário não causam ferimentos, apesar de serem deferidos com 
força, justamente pelo fato de que, muitas vezes, estes combatentes estarem 
utilizando armaduras. 

 
O estudo dos manuais é uma das principais referências para o 

desenvolvimento das técnicas de corpo a corpo (onde se utiliza espadas, 
escudos lanças e machados). Por segurança, técnicas que podem ser perigosas 
para os praticantes são treinadas apenas de uma forma teórica. Porém, as que 
se mostram seguras são utilizadas nos combates com armaduras. 

 
Existe um vasto interesse pelo mundo medieval em seus vários aspectos. 

Isto é muito positivo para a construção do conhecimento histórico, pois atrai a 
atenção de diversas gerações para o tema. A partir do contato inicial com esse 
campo de conhecimento, seja através leitura ou participação nos grupos de 
recriação histórica, o individuo encontra um estímulo para querer se 
aprofundar cada vez mais no assunto, buscando conhecimentos das mais 
diversas formas. A soma desses conhecimentos plurais no espaço de discussão 
de um grupo, como os aqueles de que falamos nesse artigo, realmente 
proporciona a produção de novos conhecimentos. 

 
Especificamente sobre o grupo SCAM, os conhecimentos nele 

produzidos não ficam, de forma alguma, restritos aos seus membros. Dentre 
as iniciativas que visam fazer uma ligação com a comunidade, podemos falar 
do Projeto Cavaleiros Medievais, que teve início em 2011. Sob a coordenação 
do Núcleo Meridianum, membros do SCAM visitam vários institutos de 
educação de Santa Catarina, trajados em armaduras, com a intenção de atrair a 
atenção das pessoas para suas pesquisas e despertar nelas um interesse por este 
fascinante tema de estudo. Essas visitas têm sido sempre recebidas com 
grande curiosidade e entusiasmo em grupos das mais variadas idades. Além 
disso, os participantes do projeto também interagem com o corpo docente das 
instituições no intuito de auxiliar os professores no preparo de aulas criativas e 
diferentes sobre a Idade Média.  
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Além desse contato com a comunidade, o SCAM também se relaciona 

intimamente com a academia, não só através da pesquisa em si, mas também 
através da produção de artigos, participações em eventos – como a SEPEX e 
os colóquios que o Meridianum organiza (na UFSC) –, entre outros. Isso 
contribui para o desenvolvimento e divulgação destes conhecimentos no 
âmbito acadêmico.  

 
A recriação histórica, realizada pelo grupo, não é apenas uma maneira de 

divulgar um saber histórico que atrai a atenção do público. Ela também é 
importante na produção do conhecimento, uma vez que trabalha com 
diferentes fontes, investigando aquilo que encontra, exercendo a crítica, para 
então obter possíveis respostas. Estes resultados, sejam eles técnicas, armas ou 
armaduras, são testados e retestados no “campo de batalha”, o que possibilita 
a descoberta de informações que não poderiam ser descobertas de outra 
forma. 
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