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Resumo: O presente artigo tem por objetivo interpretar a composição de imagem-

narrativa construída a respeito do personagem Robin Hood no cinema. Para tanto serão 

analisadas as seguintes obras: The adventures of Robin Hood (1938), Robin and Marian 

(1976), Robin Hood, Prince of Thieves (1991) e Robin Hood (2010). A partir dos dados 

obtidos, o presente projeto visa encontrar conexões entre a narrativa fílmica e seu contexto 

de produção e eventuais apropriações do mito por parte dos cineastas. 

 

Subtract: The present article had the intention of interpret the composition of the pictorial 

narratives built upon the character of Robin Hood in the movies. To achieve it, I will analyze 

the following movies: The adventures of Robin Hood (1938), Robin and Marian (1976), Robin 

Hood, Prince of Thieves (1991) e Robin Hood (2010). From the obtained data, I will try to find 

connections between the movies narratives and his context of production and eventual 

appropriations of the historical myth by the moviemakers.  
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Robin sob o capuz – Análise diacrônica da trajetória do ladrão de Sherwood no 

cinema e a complexidade hermenêutica da arte cinematográfica 

 

PARTE I 

 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 Definição do objeto e problemática  

  

O cinema, desde seus primórdios, tem sido pródigo em produzir narrativas de cunho 

histórico. Segundo Georges Sadoul1, a história, enquanto temática, apareceu no cinema pela 

primeira vez em 1897, através das representações de “mortos ilustres” como Robespierre, 

Marat e Carlos XII em uma série de vídeos produzidos por Georges Hatot e estrelados por 

Bretteau, sob encomenda do fotógrafo Clément Maurice Gratioulet para integrarem o 

catálogo de seu amigo Antoine Lumière. Ao longo dos mais de cem anos de história da 

“sétima arte” abundam exemplos de filmes dos mais variados gêneros que foram buscar 

suas inspirações temáticas em eventos pretéritos. O crescente interesse pela utilização das 

produções cinematográficas como fontes históricas, principalmente a partir de meados dos 

anos setenta, fortalece ainda mais a profícua relação entre cinema e história. Por suas 

peculiaridades, a importância do cinema enquanto propagador do saber histórico não pode 

ser desprezada, primeiro por tratar-se de uma mídia de massa que atrai grandes públicos e; 

segundo porque, para a maioria dos espectadores, grande parte do conhecimento 

                                                                 
1
 SADOUL, Georges. História do cinema mundial, Vol. I, p. 24. Martins Editora, São Paulo, 1963. 
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acumulado sobre os fatos narrados no enredo do filme limitar-se-ão, provavelmente, à 

representação histórica exibida nas telas.  

Em virtude destes fatores, a análise do filme enquanto narrativa histórica requer maior 

atenção a aspectos por vezes desconsiderados ou subestimados como, por exemplo, a 

influência que as demandas de mercado podem exercer sobre a construção da narrativa 

cinematográfica e que, supõe-se, estariam ausentes das obras historiográficas tradicionais. 

Neste sentido, o trabalho do historiador perante uma obra fílmica vai muito além de apontar 

eventuais deslizes ou gafes relativos aos eventos retratados. Limitar-se a estes aspectos 

restringiria de forma tacanha as possibilidades de interpretação de documentos muito 

pertinentes dentro do crescente campo de pesquisa histórica. 

Outrossim, cabe uma análise mais profunda sobre a proposta da produção 

cinematográfica, o roteiro, a arte, a direção, as mensagens e valores presentes na trama, 

bem como o contexto social, político e econômico no qual o filme foi realizado. Tais cuidados 

são de fundamental importância para que a interpretação do material cinematográfico esteja 

balizada por parâmetros metodológicos que não desvirtuem as características das fontes. 

Segundo Cristiane Nova2: 

Os ‘filmes históricos’ desempenham uma função documental limitada sobre o período 
que retratam, principalmente para a pesquisa. [...] Na verdade, esses filmes acabam 
por falar mais sobre o seu presente, não obstante seu discurso esteja aparentemente 
apenas centrado no passado. Mesmo assim, eles desempenham um papel 
significativo na divulgação e polemização do conhecimento histórico. 

 

Nesse sentido, o filme seria mais uma fonte referente ao momento em que foi produzido 

e menos sobre a época representada como cena. 

 

                                                                 
2
 NOVA, Cristiane. O Cinema e o conhecimento da História. In: O Olho da História. Disponível em: 

http://www.oolhodahistoria.ufba.br/o3cris.html Acesso em 26 de maio de 2011. 

 

http://www.oolhodahistoria.ufba.br/o3cris.html
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1.2 Justificativa 

 

Partindo-se do pressuposto de que o cinema é um dos maiores propagadores da cultura 

de massa, e por extensão também dos discursos valorativos atrelados a produção 

cinematográfica, pode-se presumir sua importância como elemento reprodutor ou 

transformador das relações sociais, à medida que reforça ou questiona o conjunto de valores 

estabelecido, de forma direta ou alegórica, como nos filmes históricos de Robin Hood.  É 

inegável que a figura de Sir Robin oferece um leque considerável de opções para a 

construção de narrativas críticas, uma vez que sua dedicação a população desvalida do 

Condado de Nottingham e à causa da igualdade podem ser deslocadas no tempo até os 

nossos dias sem que se perca sua conotação heróica. O combate à vilania e o apelo à 

redistribuição de renda são exortados continuamente sem que para isso sejam necessários 

anacronismos. Em suma, Robin Hood foi e continua sendo atual. Por si só, a constante 

atualidade temática já nos fornece motivação suficiente para explorarmos mais a fundo as 

diversas apropriações cinematográficas do discurso igualitário de Robin de Locksley ao longo 

da história do cinema. 

 

1.3 Objetivos 

 

O presente artigo tem por objetivos interpretar de forma crítica e diacrônica o 

desenvolvimento do personagem de Robin Hood ao longo de sua extensa trajetória 

hollywoodiana, atentando especialmente para: 

- Os valores subjetivos que compõem a narrativa fílmica e que podem ser atrelados, 

eventualmente, ao contexto no qual os filmes foram produzidos; 
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- As concepções históricas utilizadas e a valoração atribuída aos diversos atores e 

eventos históricos retratados, independente de sua acuidade; 

- O discurso fílmico em si, e seu direcionamento a determinados setores da sociedade. 

 

1.4 Quadro teórico-metodológico 

 

Assim como as fontes escritas - como os artigos, livros, revistas e jornais, por exemplo - o 

filme não possui nenhum compromisso em retratar uma suposta “verdade dos fatos” - muito 

embora alguns até ostentem tal pretensão - a maioria tende apenas a apresentar elementos 

de verossimilhança que permitam o reconhecimento da legitimidade do que está sendo 

narrado. É esta característica, atrelada à névoa de mitologia que recobre o personagem 

Robin Hood - que confere muita liberdade de criação aos roteiristas de cinema - que nos dá 

subsídios para analisarmos as diversas narrativas cinematográficas criadas a partir da lenda 

de Sir Robin de Locksley. As eventuais diferenças vão muito além do campo da imagem e 

serão analisadas, principalmente, a partir de uma perspectiva diacrônica, com o objetivo de 

verificamos as transformações impingidas à lenda e ao personagem em sua expressiva 

filmografia. Segundo Ferdinand de Saussure "é sincrônico tudo quanto se relacione com o 

aspecto estático da nossa ciência; é diacrônico tudo que diz respeito às evoluções”. 3 

Enquanto veículo de informação, o cinema é dotado de grande poder, na medida em que 

transmite mensagens e modelos de comportamento e pensamento através de sua 

linguagem lúdica. O material cinematográfico, por suas características supracitadas, permite 

                                                                 

3 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral. 24ª ed., São Paulo: Cultrix, 2002, p. 96; apud 

Sérgio Granja. In "Tópicos saussurrianos (ou a Linguística saussurriana por um aprendiz)". Rede de Letras, nº 14. 
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que suas mensagens se imponham, muitas vezes, de forma inadvertida e se internalizem 

sem o devido juízo crítico em relação a seu conteúdo. Para muitos, portanto, o discurso 

histórico encenado na tela pode ser tomado como algo dotado de credibilidade e 

confiabilidade, destarte tratar-se, como sabemos, de apenas um entre tantos. Como 

escreveu o escritor francês Georges Duhamel sobre o cinema em 1930: “Já não posso 

meditar no que vejo. As imagens substituem meu próprio pensamento.” 4 

Sem tal noção e distanciamento crítico, o espectador não percebe que o que se vê nas 

telas está impregnado de valores simbólicos e políticos, já que determinados fatos e 

personagens são selecionados para a composição da narrativa - e conseqüentemente 

valorizados ou depreciados - por agregarem significados para determinada parcela da 

população, a quem se destina o discurso cinematográfico-historiográfico construído. Segundo 

Marcos Napolitano:  

Analisar a relação entre cinema e história é tentar entender o sentido que esses 
monumentos e ruínas adquirem nas telas, como parte na batalha pela representação 
do passado. (...) É como material fragmentado, parcial e muitas vezes anacrônico em 
relação aos eventos representados, que o filme pode se revelar como documento 
histórico da época e da sociedade que o produziu.5 

 

Seguindo por esta linha, podemos explorar a questão do mito abordada por Roland 

Barthes6, que dedicou uma obra inteira à análise dos elementos mitológicos, principalmente 

do ponto de vista da semiologia. Assim como na linguagem, a composição do mito também 

está sujeita às relações entre significante e significado, sendo que, pode haver inúmeros 

significantes para um mesmo significado. Barthes escreveu que “[...] a característica 

                                                                 
4
 DUHAMEL, Georges, Scènes de la Vie Future, Paris, 1930, p. 52 

5
 NAPOLITANO, Marcos. A escrita fílmica da história e a monumentalização do passado: uma análise comparada de Amistad 

e Danton. In: CAPELATO, Maria Helena [et.al]. História e Cinema. São Paulo: Alameda, 2007, p.39-64. 

 
6
 BARTHES, Roland. Mitologias, Bertrand Brasil, São Paulo, 2003, p. 131-178. 



 

11 
 

fundamental do conceito mítico é a de ser apropriado [...]”7, neste sentido, percebe-se que o 

mito não se compõe de uma estrutura sólida, mas sim maleável, e que está sujeita a 

construir-se, alterar-se, ou até desaparecer completamente. Por serem elementos 

historicamente construídos, é que podem ser facilmente suprimidos pela história, segundo o 

autor. 

Grande parte do referencial teórico-metodológico que serviu de base ao presente artigo 

provém de três historiadores - dois norte-americanos e um canadense - que possuem 

pesquisas proeminentes na área da historiofotia. Entenda-se neste caso a historiofotia 

enquanto forma de narrativa pictórica análoga às narrativas literárias as quais denominamos 

como historiográficas. Em termos mais claros, a historiografia utiliza-se das palavras para 

construir suas narrativas e a historiofotia lança mão das imagens. Antes, porém, de citá-los, 

penso ser interessante mencionar o processo de ampliação e redefinição do conceito de 

fontes históricas que tornaram este trabalho possível, do qual Hayden White foi um dos 

precursores. Certamente um dos maiores teóricos contemporâneos da história, White é uma 

das principais referências das discussões acerca dos pós-modernismo e do pós-

estruturalismo na teoria da história. É difícil não perceber em grande parte das reflexões 

dos autores analisados, a respeito da relação entre Cinema e História, entre História 

e Ficção, a influência das reflexões que White havia feito em “Meta-História8”. De 

fato, o autor já tentara demonstrar que História e Ficção não são dois campos 

opostos: 

Diz-se às vezes que o objetivo do historiador é explicar o passado através do 
“achado”, da “identificação” ou da “descoberta” das “estórias” que jazem enterradas 
nas crônicas; e que a diferença entre “história” e “ficção” reside no fato de que o 
historiador “acha” suas estórias, ao passo que o ficcionista “inventa” as suas. Essa 

                                                                 
7
 Idem, p. 141 

8
 WHITE, Hayden. Meta-História: a imaginação histórica do século XIX. 2. ed. Tradução de José 

Laurênio de Melo. São Paulo: EDUSP, 1995 
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concepção da tarefa do historiador, porém, obscurece o grau de “invenção” que 
também desempenha um papel nas operações do historiador.9 

 

Hayden White tentara desconstruir a noção corrente de que existiriam barreiras rígidas 

entre História e Ficção, através da constatação de que o historiador também “inventa” 

quando narra, assim como os autores dos enredos cinematográficos. Em certa medida, 

todos os autores analisados na seqüência concordam com as teses de White; defendem a 

capacidade do cinema enquanto difusor do saber histórico - tal qual a sua forma escrita - 

muito embora, o nível de exigência quanto à qualidade do produto oferecido ao público seja 

diversa.  

Guynn, em seu livro Writing History in Film,10 realiza uma bem estruturada 

contextualização dos debates entre os teóricos-historiadores americanos e europeus, nas 

décadas de 1970 e 1980. Com especial atenção para os franceses Michel de Certeau e Jean 

Chesnaux, muitas vezes esquecidos em outros livros sobre cinema histórico, Guynn discute 

questões de longa data, como a distorção da “verdade” nos filmes e o recurso 

cinematográfico ao preenchimento de lacunas com elementos fictícios. Concluindo que o 

historiador trabalha muito com representações e não objetos reais, Guynn defende que há 

fortes semelhanças entre as interpretações tradicionais da história e o cinema, reafirmando 

seu lugar dentro dos estudos acadêmicos em condições de paridade com a historiografia.  

Um dos pontos que mais me chamaram atenção na obra de Guynn, e por extensão, um 

dos que melhor serviram ao desenvolvimento de minha pesquisa, foi o enfoque dado pelo 

autor à questão da possibilidade de recriação dos personagens históricos nos filmes. Ele 

argumenta que o ator histórico “existe” mais ou menos latente, mais ou menos formado, 

antes que o historiador comece a pesquisar ou escrever sobre sua existência. Em contraste 

com os personagens abertamente fictícios, o histórico é restrito pela verificabilidade, já que se 

                                                                 
9
 WHITE, Hayden. Op. cit., p. 22. 

10
 GUYNN, William. Writing History in Film, Routledge, New York, 2006. 
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sujeita ao rastreamento de sua existência e é delimitado por todas as outras “histórias” de 

que ele tenha sido assunto. No entanto, ele retém algo do protagonista fictício, porque o 

personagem histórico não é pré-escrito: o historiador atribui a ele seu devido lugar na cadeia 

de eventos, traçando o seu papel na teleologia representada. Esta maleabilidade é explorada 

reiteradas vezes na construção dos personagens de todos os filmes objetos de pesquisa em 

meu trabalho: em determinados momentos, os atores reais são resignificados, valorados ou 

depreciados em nome do bom andamento da trama. Dentre os exemplos citados pelo autor 

como tentativas bem sucedidas de adaptação cinematográfica da história não há nenhum 

grande sucesso de Hollywood, mas, mesmo que restrita a obras mais seletas, o teórico e 

professor William Guynn da Universidade de Sonoma, Califórnia, mostra-se um defensor 

tenaz da capacidade do cinema em, não só reproduzir eventos pretéritos em igualdade de 

condições com a historiografia, como difundi-los de  forma singular e eficaz. 

Robert Rosenstone, autor de “A história nos filmes, os filmes na história11“, defende 

que a fronteira que separa história e ficção é muito tênue, uma vez que ambas referem-se a 

eventos reais do passado, muitas vezes lançando mão da utilização do irreal e do ficcional 

como forma de preenchimento das lacunas resultantes do processo de reconstrução de 

eventos sobre os quais nos faltam informações que se perderam com o tempo. Rosenstone 

ajudar a debelar o senso comum que tenta estabelecer uma distinção entre uma suposta 

“história séria” produzida pelos historiadores, e aquela produzida como entretenimento, 

encontrada nos filmes históricos. Esta defesa baseia-se na possibilidade, admitida pelo autor, 

de que é sim possível desenvolver reflexões históricas válidas por meio dos filmes históricos. 

A passagem que se segue, demonstra claramente a importância atribuída ao cinema por 

Rosenstone: 

                                                                 
11

 ROSENSTONE, Robert A. A história nos filmes, os filmes na história. Tradução de Marcello Lino. 

São Paulo: Paz e Terra, 2010. 264p. 
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Primeiro, o cinema e, mais tarde, o seu rebento eletrônico, a televisão, se tornaram, 
em algum momento do século XX, o principal meio para transmitir as histórias que 
nossa cultura contra pra si mesma – quer elas se desenrolem no presente ou no 
passado, sejam elas factuais, ficcionais ou uma combinação das duas coisas.12 

 

Por fim, Robert Toplin em seu livro Reel History, defende a indústria cinematográfica em 

seu uso excessivo de licenças poéticas na produção e transmissão de entretenimento 

histórico ao público em geral, com o argumento de que isto poderia despertar-lhes interesse 

pela história. Eu particularmente concordo com o autor, de que é melhor possuir um 

conhecimento superficial da história, do que não ter conhecimento algum. 

Em seu esforço para endossar a visão que a indústria possui sobre os filmes históricos, 

Toplin dedica-se à tarefa de debelar muitos dos argumentos utilizados pelos críticos, de que 

os produtores cinematográficos têm deturpado eventos históricos, privilegiando o 

entretenimento em detrimento da acuidade histórica. 

Primeiramente, Toplin acredita que a história cinematográfica jamais chegaria às telas de 

cinema se ela não fosse capaz de despertar o interesse de um amplo conjunto de 

expectadores, composto por pessoas com diferentes interesses culturais e formações 

educacionais.13 Como em qualquer outra área comercial, são os lucros que mantém os 

negócios. Se o filme não é interessante ao seu público consumidor, ele não será produzido. 

Sendo assim, algumas invenções e distorções deveriam ser toleradas para que as 

produções pudessem sair do papel e ganhar as telas de cinema. 

De forma correlata, julgamentos sobre os historiadores cinematográficos devem levar 
em consideração, tanto os apelos de mercado a que estão sujeitas suas produções, 
quanto seu sucesso em comunicar ao público uma perspectiva bem embasada, 
informativa e, principalmente, provocativa do passado.14 

 

 A despeito das críticas, é presumível que a tarefa de produzir cinema histórico não é das 

mais fáceis. Se fosse possível produzir um filme capaz de atender todas as demandas da 

                                                                 
12

 ROSENSTONE, op.cit., p. 17. 
13

 TOPLIN, Robert. Reel History: In defense of Hollywood. University Press of Kansas. Kansas, 2002. p. 10. 
14

 Idem, p. 16 
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história acadêmica, pode-se presumir que o resultado provavelmente seria excessivamente 

longo e desprovido das emoções que o melodrama - usualmente incorporado aos roteiros - 

pode proporcionar ao público. Neste sentido, para se levar a história às grandes telas, alguns 

pormenores dos fatos acabam sendo omitidos e as perspectivas sobre o passado são 

condensadas e abreviadas para encurtar o resultado final. De acordo com o autor, para tornar 

a história compreensível e interessante ao público, os produtores de cinema acabam 

reduzindo a quantidade de elementos de suas representações, tornando-as mais “enxutas”.  

Embora possa haver muitas subtrações e adições à verdade na maioria dos filmes 

históricos, ainda há uma abundância de relevantes dados históricos sendo transmitidos. No 

caso dos filmes analisados para o presente trabalho, em todos eles é possível acompanhar 

uma história de amor que acaba se tornando o fio condutor da trama. Se um destes filmes, 

por exemplo, fosse lançado com uma quantidade maior de informações factuais - em vez de 

uma história de amor como o foco principal - é muito provável que os historiadores 

cinematográficos desagradassem sua audiência, enredando-a em um complexo labirinto de 

detalhes. Além disso, para aqueles interessados na trama histórica do filme, tentar agregar 

muitos detalhes poderia levá-los a deixar de fora a informação essencial. O filme histórico, 

portanto, deve estar atento à linha tênue que opõe fatos históricos e qualidades de 

entretenimento. Apenas utilizando-se a mistura certa será possível ao público sair do filme 

com uma boa quantidade de fatos históricos e recordá-los. 

Concordo com Toplin que, mais importantes que a quantidade de fatos históricos 

representados, são as “lições” transmitidas ao público. Pequenos erros na representação do 

passado devem ser relevados, em favor dos bons serviços prestados na divulgação do saber 

histórico. Este é um dos pontos principais da teoria de Robert Toplin que influenciaram 

decisivamente minha percepção sobre os filmes históricos: os cineastas, enquanto 

produtores culturais, também são historiadores, à medida que, partindo de evidências do 
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passado o reconstroem, transmitindo ao público sua interpretação dos fatos; neste sentido, 

os filmes podem ser vistos não só como fontes utilizadas para a compreensão que 

determinadas sociedades possuíam de eventos pretéritos, mas, também como um produto 

histórico, mesmo que produzido em uma mídia diferente.  

Permitir aos produtores encurtar a linha de tempo do filme e condensar várias 

personalidades históricas em uma só concede ao telespectador a oportunidade de 

experimentar o sabor de um período de tempo remoto. Cineastas costumam utilizar uma 

abordagem biográfica para a história, tratando as personalidades de alguns personagens 

como sugestivos dos problemas e sentimentos experimentados por muitas pessoas na 

época retratada. 

Toplin, ao longo de seu livro, analisa os casos de diversos filmes que foram indicados ao 

Oscar ou grandes sucessos de bilheteria. Neste ponto, o autor diverge de forma muita clara 

de Rosenstone e Guynn, por focar seus estudos em filmes de grande apelo de público, ao 

contrário dos demais pesquisadores, que centram suas teorias na análise de películas 

destinadas a um público mais restrito e, portanto, menos suscetíveis às demandas 

mercadológicas e mais afeitos à história acadêmica. 

Ele argumenta que as pequenas imprecisões históricas devem ser negligenciadas, em 

favor das eventuais lições históricas que um filme de entretenimento pode fornecer ao 

público. No final, o que haveria de errado com o uso de algumas pequenas imprecisões 

factuais, se o interesse maior está focado em manter a atenção das audiências e tornar a 

lição histórica mais apreensível? Esses filmes transmitem ao público informações históricas 

que, provavelmente, não teriam sido buscadas de forma espontânea e, a utilização de 

licenças poéticas, a dramatização da história e a ficcionalização, fornecem aos expectadores 

o estímulo necessário a procurar no cinema meios de conhecer melhor o passado. Estes 

filmes também podem despertar no público emoções muito maiores do que as que teriam 
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sido despertadas pelo evento histórico real, se houvesse sido recriado apenas com base em 

detalhes factuais. Isso pode instigar a busca de informações sobre os fatos narrados, com o 

intuito de conhecê-los mais a fundo. Mesmo que fornecendo informações imprecisas, os 

filmes teriam a capacidade de estimular no público o gosto pelo saber histórico que não seria 

despertado de outra forma. Em outras palavras, o cinema transmite a história de uma forma 

mais palatável para a pessoa comum.  De fato, os historiadores precisam ter em mente que 

os cineastas, assim como os historiadores, não são obrigados a construir uma imagem 

completamente fiel daquilo que teria “realmente” acontecido no passado. Um filme, assim 

como um livro de história, não é um espelho dos tempos passados, mas uma construção.  

O trabalho com filmes deve ser feito de forma criteriosa. Não se deve analisar um filme 

como se ele fosse um livro escrito por um historiador. Trata-se de outra mídia, com outros 

recursos narrativos, com outras formas de expressão, com outras formas de argumentação, 

enfim, trata-se de uma outra linguagem. A partir da observância de tais cuidados, estaremos 

aptos a realizar uma análise mais profunda e embasada sobre o cinema, não só enquanto 

entretenimento, mas também como meio de expressão cultural, ideológica e política de 

determinados setores da sociedade. 

Nas palavras de Rosenstone, “os filmes históricos, mesmo quando sabemos que são 

representações fantasiosas ou ideológicas, afetam a maneira como vemos o passado15”, 

uma vez que uma película cinematográfica, por suas características estéticas e dramáticas, é 

dotada de um efeito de realidade muito intenso, geralmente mais forte do que o efeito 

provocado por um texto escrito. Neste sentido é que os historiadores não devem ignorar os 

filmes históricos, já que essas obras são muito presentes e importantes na formação da 

cultura histórica da sociedade contemporânea, ou seja, na produção de conhecimento a 

respeito do passado. 

                                                                 
15

 Idem, p. 18. 
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1.5 As fontes 

 

Para que a análise da imagem de Robin Hood no cinema fosse mais completa foi de 

fundamental importância a abrangência temporal do recorte adotado para a seleção das 

fontes. Entre 1938 e 2010 foram lançados os quatro filmes que são os objetos de pesquisa 

do presente trabalho. A expectativa era a de que ao longo desta trajetória de mais de setenta 

anos fosse possível estabelecer diferenças significativas entre os elementos simbólicos e 

formais que compõem as narrativas das quatro obras escolhidas. A película mais antiga “As 

aventuras de Robin Hood” (1938) foi estrelada por Errol Flynn e Olivia de Havilland e dirigida 

por Michael Curtiz e William Keighley. Seu orçamento, na casa dos dois milhões de dólares, 

foi o maior da Warner Bros. em um único projeto até então. Grande sucesso de público e de 

crítica, foi indicado ao Oscar de 1939 na categoria de melhor filme e em outras três 

categorias técnicas das quais sagrou-se vencedor. 

Em 1976, Richard Lester dirigiu “Robin e Marian” que contava com um elenco de estrelas 

como Sean Connery e Audrey Hepburn nos papéis principais e Richard Harris no papel do rei 

Ricardo. Neste filme, Robin é retratado como um homem maduro que regressa à Inglaterra 

após longa permanência em terras estrangeiras seguindo os passos de seu rei. Desiludido, 

ele tenta recuperar o tempo perdido e reconstruir sua vida ao lado do grande amor de sua 

juventude, Lady Marian. 

“Robin Hood - O príncipe dos ladrões” foi lançado em 1991 e trazia Kevin Costner no 

papel principal, além de Morgan Freeman, Christian Slater e participação especial de Sean 

Connery. No ano seguinte foi indicado ao Oscar na categoria de melhor canção original, além 

de obter grande sucesso mercadológico. Em sua produção foram gastos U$ 50 milhões, 

valores cobertos pela arrecadação de U$ 390 milhões ao redor do mundo. 
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Por fim, em 2010, foi lançado o filme “Robin Hood”, estrelado por Russel Crowe e dirigido 

pelo aclamado Ridley Scott. Os resultados das bilheterias demonstram uma recepção 

relativamente fria do público em relação à mais recente investida hollywoodiana na lenda do 

ladrão de Sherwood. A arrecadação de 311 milhões de dólares não deve ter entusiasmado o 

estúdio Universal que desembolsou cerca de U$ 200 mi na produção da película. 

Listadas as fontes primárias, quero deixar claro que minha intenção foi focar grande parte 

do trabalho em sua análise exclusiva, antes de procurar relacioná-las a seu contexto. Explico: 

eventuais leituras complementares poderiam condicionar negativamente a interpretação das 

fontes, ao apontar previamente um caminho a ser seguido. Os filmes não devem ser 

descontextualizados, mas elementos importantes da narrativa poderiam ter sido 

menosprezados se minha pesquisa houvesse se concentrado apenas em suas condições de 

produção. Ou seja, primeiro analisei as obras de maneira isolada para depois ampliar a 

cartela de possibilidades com sua contextualização e diálogo com outras fontes. 

 

2. Análise das fontes 

2.1 As aventuras de Robin Hood 

 

 

 

 

 

                                        

Errol Flynn, no papel de Robin Hood. 
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Lançado em 1938, com o título original de “The adventures of Robin Hood”, o filme 

dirigido conjuntamente por Michael Curtiz e William Keighley - e estrelado por Errol Flynn e 

Olivia de Havilland - é o primeiro da série temática a ser analisado. Logo no início, há uma 

cartela que anuncia que a película seria baseada “em antigas lendas de Robin Hood”, artifício 

utilizado para conferir verossimilhança à composição cinematográfica. Entretanto, pouco se 

sabe de concreto sobre o personagem real que teria servido de inspiração ao surgimento do 

mitológico ladrão de Sherwood. Neste sentido, o que se constrói durante o desenrolar do 

filme é o suposto contexto histórico, que segundo o autor, teria servido de pano de fundo às 

ações heróicas de Sir Robin de Locksley. 

Grande parte da trama gira em torno da figura do príncipe João, que tenta usurpar - com 

o auxílio dos nobres normandos - o trono de seu irmão Ricardo Coração de Leão que 

encontrava-se em Jerusalém participando da Terceira Cruzada. A Sir Robin teria cabido, sob 

as ordens de Ricardo, a proteção da Floresta de Sherwood e da população do condado de 

Nottingham contra os normandos e seus abusos. Em uma das primeiras cenas, Robin salva 

um homem que havia sido apanhando caçando um veado na floresta, privilégio reservado ao 

rei - no caso, João - e que seria morto sob ordens de Guy de Gisbourne, o grande 

antagonista de Robin na trama. A pena de morte também se estendia a todos os saxões que 

se recusassem a pagar os impostos necessários ao pagamento do suposto resgate de 

Ricardo, que se encontrava prisioneiro de seu desafeto Leopoldo da Áustria em Viena. 

Segundo o filme, o príncipe João, na verdade, pretendia pagar ao duque austríaco para que 

este mantivesse o rei legítimo cativo, longe da Inglaterra. 

Robin, retratado sempre com um personagem irônico e desafiador, invade um banquete 

celebrado por João e por seus leais barões, com o intuito de reclamar quanto às condições 

impostas aos saxões e as pretensões ilegítimas dos normandos ao trono, já que o príncipe 

herdeiro teria aliado-se a Felipe II de França para garantir que Ricardo não retornasse do 
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continente. Por conta de sua ousadia, Robin teve seu título cassado e suas terras 

expropriadas e passou a se refugiar na floresta, em conjunto com um crescente contingente 

de camponeses que compunham uma massa empobrecida por anos de impostos abusivos. 

Marian, prima do príncipe João, a princípio mostra-se muito pouco receptiva aos saxões de 

uma maneira geral e a Robin em particular. João chega a sugerir à mesa que ela deveria 

casar-se com Guy, ao que ela responde de forma lacônica e, aparentemente subserviente, 

“talvez, se o conhecer melhor...”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Olivia de Havilland, no papel de Marian 

 

Em suas andanças por Sherwood, aos poucos Hood vai adicionando novos membros a 

seu grupo, entre eles John Little e Frei Tuck, e sua notoriedade cresce entre o povo, baseada 

principalmente, em suas façanhas e inflamados discursos contra João e sua aliança com os 

normandos. Muito interessantes e dignas de nota suas intenções paternalistas em defesa às 

mulheres tidas como vítimas de seus inimigos. As questões de gênero, principalmente 

representadas no papel de Marian, compõem um corpo interessante de dados certamente 
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digna de uma pesquisa mais aprofundada. No entanto, para os fins a que se destinam o 

presente estudo, entendi que não haveria espaço para que a questão fosse tratada com o 

devido cuidado. Logicamente não pretendo negligenciá-la, mas a interpretação das obras 

analisadas será restrita a seus aspectos mais gerais. 

No decorrer da trama, Marian e Guy, que cruzavam a floresta transportando um tesouro 

endereçado a João, são feitos prisioneiros pelo bando de Robin. Este é um momento muito 

importante para o desenvolvimento da narrativa, por que marca a epifania de Marian, exposta 

pela primeira vez à realidade do povo saxão. Caminhando pelo acampamento de 

desabrigados e miseráveis ela se dá conta da nobreza das atitudes de Robin, que trabalha 

de forma incessante para garantir a sobrevivência dos desvalidos de Nottingham. Esta 

grandiosidade é reiterada por conta de suas origens. Robin, por seu desapego material 

adquire aos olhos de Marian um caráter quase messiânico, ao proteger a população em 

detrimento de seus próprios bens. 

Por outro lado, Hood mantém-se firme em sua fidelidade a Ricardo e recusa-se a dividir 

com seus homens o espólio do roubo dos impostos, com o intuito de destiná-lo ao 

pagamento do resgate do rei prisioneiro. Sua lealdade também justifica seus assassinatos de 

normandos, com a ressalva de que morreriam somente “os que mereciam, os cruéis e 

injustos”. A adoração à figura de Ricardo Coração de Leão é um aspecto marcante do 

personagem de Errol Flynn, que contrasta com a presença tímida do personagem do rei 

guerreiro no filme. Pouco se mostra sobre ele que sirva para justificar tão efusiva defesa por 

parte de Robin, a não ser por tratar-se Ricardo do rei legítimo da Inglaterra. Cabe aqui uma 

ressalva quanto à opinião de diversos historiadores sobre o caráter controverso do herdeiro 

dos Plantagenetas – dinastia normanda que reinou na Inglaterra e da qual o Coração-de-

Leão foi um dos últimos representantes - que para uma melhor coesão interna deste 

trabalho, serão explorados mais a frente. 
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Marian e Guy são libertados e retornam a João com as más notícias. O príncipe, em 

conjunto com o xerife de Nottingham, elabora um estratagema para aprisionar Robin, uma 

vez que as tentativas de capturá-lo na floresta mostram-se improváveis. É criado um torneio 

que daria ao vencedor a mão de Lady Marian, além do reconhecimento como o melhor 

guerreiro inglês. Estimulado por seu orgulho, Robin, mesmo ciente da armadilha, aceita o 

desafio e vence a disputa, revelando assim sua identidade. Feito prisioneiro, é esbofeteado 

por Guy de Gisbourne, mas mesmo em condição adversa, Hood não perde seu ar irônico e 

sorri a cada ofensa e agressão. 

Com o grande herói cativo, seus homens aguardam em uma taverna sem iniciativa, 

pensando-se incapazes de salvá-lo. Cabe a aia Bess levar a eles um plano concebido por 

lady Marian para libertar seu líder. Ciente do secreto retorno de Ricardo, João trama sua 

morte para garantir seu lugar no trono inglês e é Bess quem avisa aos partidários de Robin 

sobre os planos do príncipe, que conta com a cumplicidade do Bispo de Nottingham, 

ameaçado de perder sua abadia caso se negasse a apoiar o coup d’etat de João. Quase no 

fim do filme, Robin dirige sua única e discreta crítica ao rei Ricardo, por ter este abandonado 

a Inglaterra por um longo tempo para lutar nas Cruzadas. Sua relação com o monarca é 

sintomática para a compreensão da interpretação sobre o contexto histórico representado. 

Como veremos nas análises posteriores, o “Coração de Leão” mostra-se, no mínimo, uma 

figura dúbia, e sua ausência prolongada da ilha britânica demonstra muito mais que seu 

empenho pessoal em recuperar a Terra Santa para a cristandade. 

Robin, enfim liberto e acompanhado de Ricardo e seus homens, invade o castelo em que 

João, crente da morte de seu irmão, tentava coroar-se rei. Após longa batalha, Hood mata 

Guy de Gisbourne e os barões normandos rendem-se. João é condenado ao desterro e 

Ricardo agradece a Robin perguntando-lhe o que desejava como recompensa por ter 

protegido seus direitos. Hood pede-lhe a mão de Marian, mas Ricardo faz questão de 
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perguntar a ela se aceita o pedido... Com bodas marcadas, Robin ainda recebe novamente 

todas as propriedades que haviam lhe sido tomadas por João, novas posses e os títulos de 

barão e conde. Sua dedicação ao seu rei, por fim, mostra-se deveras lucrativa. 

 

2.2 Robin e Marian 

 

Lançado em 1976, “Robin e Marian”, dirigido por Richard Lester e estrelado por Sean 

Connery e Audrey Hepburn, foge um pouco aos padrões adotados pelas outras películas da 

série, ao representar Robin como um homem de meia idade em crise com seu passado. 

Logo no início, vemo-lo sitiando uma fortificação em Chaluz na Normandia (norte da atual 

França), com o intuito de recuperar um suposto tesouro devido ao rei Ricardo. Na defesa do 

castelo encontra-se um ancião, cego de um olho, que afirma a Hood não haver nada a ser 

entregue, exceto uma grande pedra, confundida através de boatos com uma estátua de 

ouro.  

 

 

 

                                                                        Sean Connery interpretou um Robin Hood mais maduro. 

 

 

A chegada de Ricardo inicia um conflito entre ambos, já que Robin nega-se a invadir o 

castelo e sugere que o rei o faça sem seu auxílio. No ataque, Ricardo acaba sendo ferido por 

uma flecha, mas a fortaleza é tomada e a população massacrada. A ousadia de Robin e John 
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Little lhes rende uma condenação à morte e, enquanto aguardam sua execução, repassam 

alguns momentos de seu passado de lutas em nome do rei. Little afirma que Ricardo é um 

assassino sanguinário ao que Robin, em tom amargo, redargüi: “E quanto a nós, que o 

servimos?”. 

 Hood demonstra-se desiludido com os rumos que tomara em sua vida, mas sua sorte 

estava prestes a mudar. O moribundo Ricardo, ferido mortalmente, temia pelo destino de seu 

reino nas mãos de seu irmão - e herdeiro ao trono - João (que possuía o depreciativo epíteto 

de “Sem-terra”) e lamentava-se por ter passado tão pouco tempo em terras inglesas. Em sua 

última entrevista com Robin, acaba o libertando-o pouco antes de morrer. Robin e John Little 

decidem então retornar à Inglaterra.  

Aos poucos Hood reencontra alguns de seus antigos companheiros, o que sugere, ao 

analisarmos o roteiro como um todo, certa noção de continuidade com “As aventuras de 

Robin Hood”. No mínimo, é possível afirmar que a compreensão e fruição do filme de 

Richard Lester tornam-se muito mais completas se analisado em conjunto com a versão 

anterior. 

Robin, ao regressar ao lar, toma conhecimento das dificuldades enfrentadas pelo príncipe 

João com a Igreja Católica, na questão da anulação de seu casamento, pretensão que 

facilitaria uma temerária aliança com Felipe II de França. Aparentemente cansado, ele não 

parece disposto a liderar um levante contra o herdeiro do trono. Reencontrados seus velhos 

amigos e Marian, Robin também entra em contato com seu grande antagonista, o Xerife de 

Nottingham, que demonstra ter passado os últimos anos aguardando pacientemente o 

momento do acerto de contas entre ambos. Marian vivia reclusa como abadessa desde uma 

frustrada tentativa de suicídio quando da partida de Locksley. Sob o olhar condescendente do 

Xerife, Robin acaba por sequestrá-la para impedir sua prisão por conta da perseguição 

originada pelo entrevero entre João e a Santa Sé.  
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Após mostrar-se pouco receptiva, Marian acaba cedendo à sua antiga paixão sem, no 

entanto, deixar de tecer duras críticas à sua atuação como cruzado no exterior. E é neste 

ponto que o filme de Lester difere - e muito - dos demais: Robin cita as atrocidades cometidas 

sob as ordens de Ricardo na tomada da fortaleza de Acre, na Palestina, em 20 de agosto de 

1191, em que grande parte da população sobrevivente ao sítio, composta principalmente por 

idosos, mulheres e crianças, fora executada a sangue frio. Esta atrocidade parece pesar 

sobre os ombros do personagem e, quando Marian pergunta-lhe por que não abandonara 

simplesmente a batalha, Robin afirma que não podia, por que Ricardo o ordenara e ele era 

seu rei. 

Esta postura mais crítica quanto aos personagens históricos retratados demonstra maior 

preocupação com a mensagem a ser transmitida. Há certo constrangimento em louvar a 

figura mítica de Ricardo sem levar em consideração algumas de suas atitudes, que aos olhos 

modernos, nos remetem à barbárie pretensamente combatida nas cruzadas. Robin respeita 

seu rei legítimo, por sua posição e não por seu caráter. Em seu nome, ele lutou na Terra 

Santa, muito embora os verdadeiros objetivos almejados por Ricardo não sejam 

devidamente explicitados. Robin afirma que não perdeu nenhuma batalha, mas não sabe 

dizer o que ganhou. Sua subserviência aos poderosos o envolveu em batalhas alheias ao 

seu entendimento e à sua vontade, tornando-o um guerreiro, cujo único ofício era lutar. E, em 

sua tentativa de retomar sua vida do ponto anterior ao de sua partida para as Cruzadas, 

Robin falha, sucumbe perante aquilo em que se tornara e sente-se impelido a continuar 

pelejando indefinidamente. 

Seu acerto de contas com o Xerife é recheado de mesuras e cordialidades, Robin chega 

a ajudá-lo a se levantar, como se ambos estivessem dispostos a desfrutar cada segundo 

daquele que seria seu derradeiro embate. O prolongado afastamento arrefeceu as ofensas, 

mas o duelo manteve-se como questão de honra para ambos. Vencê-lo significaria acertar 
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suas contas com o passado. Os golpes lentos e patéticos mostram como o tempo foi cruel, 

há certo anacronismo implícito nas imagens de um duelo indevidamente postergado em 

demasia, que não poderia ter outro resultado que não a destruição mútua. Após muito 

derramamento de sangue, finalmente o corpo do Xerife jaz imóvel no campo de batalha e 

Robin, mortalmente ferido, é levado para a abadia, sob os cuidados de Marian. Por alguns 

instantes ele ainda mantém seu furor guerreiro, sua ânsia de viver e lutar, mas, aos poucos e 

com o auxílio de Marian, Robin se dá conta de quão vãs foram suas ações, de que perdera 

tempo demais e de que já não havia mais pelo que lutar, se é que um dia realmente houvera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A grande estrela Audrey Hepburn contracenou com Sean Connery em “Robin e Marian”. 

 

Marian, em uma atitude Shakespeariana, dá a Robin uma dose de veneno do qual 

também bebe e Hood, perto do fim, compreende que já não poderia mais lutar e aceita sua 

morte de forma contida e digna. Belo detalhe para a metáfora visual na última cena, em que 

algumas frutas apodrecidas estão colocadas ao lado da taça que contivera o veneno. Elas 
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parecem representar a finitude da vida, de algo que outrora fora belo, porém, extremamente 

efêmero. A ação de lançar uma última flecha para determinar onde deveria ser enterrado ao 

lado de Marian também denota alta carga emocional e simbólica. As flechas são, assim como 

o foram durante toda sua vida de guerreiro, um símbolo de morte.  

Sob diversos aspectos, o personagem criado pelo diretor dialoga diretamente com o 

contexto do pós-guerra em que foi concebido. O fracasso americano no Vietnã, que 

redundara em uma pouco provável derrota militar, ainda não arrefecera quando do 

lançamento do filme em 1976. Ao longo de todo o conflito o que se viu em território 

americano foi uma população dividida quanto ao apoio às freqüentes incursões bélicas 

realizadas pelo exército ao redor do mundo.  

Se, por um lado, a ameaça de avanço comunista servia para justificar uma postura mais 

ativa em defesa de zonas de influência política em outros continentes, por outro, já não havia 

tanta certeza quanto aos benefícios advindos destas empreitadas tendo em vista os elevados 

custos envolvidos, principalmente, o de vidas humanas. Esta situação serviu de pano de 

fundo para o surgimento de movimentos pacifistas bem ilustrados pelos grupos hippies, 

reiteradas vezes utilizados no cinema para representar o período.  

Lester conseguiu criar uma ponte entre passado e futuro, utilizando-se de linguagem 

alegórica para representar a aversão de significativa parcela da população norte-americana 

ao ciclo aparentemente interminável de batalhas que acometera o país ao longo do século 

XX. Assim como o Robin vivido por Sean Connery, muitos estavam saturados com a 

temática belicista e almejavam uma trégua, mas viam-se compelidos e coagidos, assim 

como o personagem, a acreditar que não há paz sem guerra. 
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2.3 Robin Hood: O príncipe dos ladrões 

 

Em 1991, Kevin Reynolds lançou “Robin Hood, o príncipe dos ladrões” ,criou um legítimo 

blockbuster, repleto de anacronismos e personagens instigantes e exóticos, devidamente 

inseridos em uma narrativa previsível, mas ainda assim interessante, que alcançou enorme 

sucesso de público no início da década de 90. 

O filme começa com Robin preso em Jerusalém, já há cinco anos, sob o jugo - bem 

específico - de “bárbaros turcos”, muito embora os turcos só viessem a invadir Jerusalém 

séculos mais tarde. Em sua fuga espetacular, Hood acaba levando consigo um mouro 

chamado Azeem, que havia sido condenado à morte e fora salvo por conta da excepcional 

destreza do ex-cruzado. Tomado pelo sentimento da gratidão, o honrado Azeem decide 

acompanhar Robin - que buscava retornar à Inglaterra para cumprir com a palavra 

empenhada a um companheiro de cela de proteger sua irmã - até que surgisse a 

oportunidade de lhe retribuir o favor. Aos poucos, é possível compreender a importância e o 

esforço empreendido pelo diretor em sua tentativa de desmembrar a grande massa 

heterogênea à que o senso comum atribui o nome de Islã, como bem o veremos na 

sequência. 
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O mouro Azeem, representado por Morgan Freeman: lição de tolerância. 

 

Enquanto Robin retornava de sua aventura no Oriente, seu pai, Lord Locksley, sacrificava 

sua própria vida em uma luta inglória contra os traidores que pretendiam usurpar o trono à 

Ricardo Coração de Leão. Na contramão da história, pouco se fala sobre a participação do 

príncipe João neste grupo de conspiradores, já que o filme o relega ao segundo plano, 

deixando ao Xerife de Nottingham o papel do grande vilão. Já em solo inglês, Azeem opta 

por passar-se por escravo de Robin para garantir sua integridade física, uma vez que, em 

terras européias, ele era o “infiel”. O mouro também revela a seu falso amo que estivera 

preso por conta de uma mulher, o que atenua o peso de sua presença no cárcere e ajuda a 

construir a imagem de um bom mouro em contraste com os selvagens turcos que torturavam 

e executavam seus prisioneiros na Cidade Sagrada.  

Nesta mesma sequência, Azeem é representado orando segundo os rituais prescritos 

por sua religião o que surpreende Hood. Este é um dos momentos utilizados para enaltecer e 

desmistificar alguns estereótipos construídos sobre a cultura islâmica no Ocidente cristão, 

presentes no filme de Kevin Reynolds. O diretor, ao que parece, tenta mostrar que há espaço 

na Umma (a comunidade islâmica) tanto para a barbárie, quanto para a alta cultura, a 

sofisticação e a nobreza de espírito. Quando o assunto é a Europa, ao menos a retratada no 

filme, no entanto, a maldade e a ausência de valores são reservadas apenas aos adoradores 

do demônio. O pai de Robin fora condenado por, supostamente, cultuar satã e, quando 

finalmente retorna as terras de sua família, Hood encontra seu corpo exposto as intempéries, 

seu servo mais fiel com os olhos extirpados e suas propriedades arrasadas.  

Em uma cena cômica, Robin é apresentado a uma espécie de luneta trazida do Oriente 

por Azeem. Ao observar o embaraço e a dificuldade de seu amigo em lidar com esta nova 

tecnologia, o mouro pergunta a Hood como seu ignorante povo foi capaz de conquistar 
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Jerusalém. Perseguidos por conta da intromissão de Robin em favor de um menino que fora 

condenado por caçar um animal proibido aos plebeus, ambos são obrigados a buscarem 

refúgio na floresta de Sherwood, onde se encontram com o bando comandado por John 

Little. Segue-se um duelo muito parecido com o encontrado em “As aventuras de Robin 

Hood”, em que John e Robin lutam com bastões e acabam caindo nas águas de um rio e, 

após uma breve escaramuça, a paz é selada entre risos e congratulações. Mesmo em clima 

de harmonia, Locksley repreende alguns dos homens de Little, por sua postura de 

preconceito em relação à Azeem. 

 

O excêntrico Xerife de Nottingham, vivido por Alan Rickman. 
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A religiosidade, de uma maneira mais ampla, é um dos elementos principais do filme. As 

características religiosas dos personagens são utilizadas para compor uma visão 

maniqueísta do mundo onde não há espaço para “o cinza”. Ou se é bom, como Robin e 

Azeem, ou mal, como o Xerife de Nottingham e Guy de Gisbourne. Não há um meio termo 

moral entre os protagonistas do filme e, as construções das personalidades do Xerife e de 

seu primo, são bons exemplos disto. Ambos parecem oriundos de alguma banda antiga de 

heavy metal: estão sempre vestidos de preto, ostentam vastas cabeleiras; Guy ainda utiliza 

um par de brincos e é dono de uma voz gutural. As relações são tão marcantes e óbvias que 

a lista de excentricidades do Xerife de Nottingham ainda inclui uma vida sexual repleta de 

orgias dignas das mais famosas lendas do rock.  Sua maldade também não parece conhecer 

limites e beira ao absurdo como quando impõe a proibição dos festejos de natal entre a 

população e da doação de migalhas aos órfãos e leprosos. Ele também é o responsável pelo 

assassinato de seu primo Guy, que perdera um grande carregamento de ouro para as tropas 

de Robin em Sherwood. 

Como sugere o nome, é no filme de Kevin Reynolds que Hood realmente (re)assume 

sua vocação a príncipe dos ladrões. Em nenhuma das produções anteriores ou posteriores o 

personagem interpretado por Kevin Costner tira tanto dos ricos para dar aos pobres. Na 

verdade, ações como estas são exíguas e pontuais nos demais filmes objetos deste trabalho 

o que, por si só, já é relevante. 

A moralidade conservadora norte-americana, ao que me parece, é pouco transigente 

para com os delitos, mesmo àqueles cometidos sob a égide de uma causa nobre. Dura Lex, 

sed lex e, se Robin quer mesmo ajudar os desvalidos, é aconselhável que o faça sem 

desrespeitar os preceitos básicos do estado de direito. Por outro lado, o cinema americano é 

um dos maiores reprodutores e difusores de uma noção primitiva de justiça baseada em 

conceitos de vingança em que a tolerância para com o sofrimento infligido aos malfeitores é 
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diretamente proporcional ao delito. Quanto maior o mal, maior é o sadismo dos espectadores 

que se deleitam com a punição e a compensação atribuída ao vilão por seus atos que, 

geralmente, é a morte. Há em todo este processo uma espécie de fetichismo medieval que 

encontra prazer na visualização do sofrimento dos criminosos. Se a transformação dos 

códigos penais privou a população dos grandes espetáculos de execuções públicas, como 

sugere Michel de Foucault16, para transferir as penas para o interior das altas muralhas das 

prisões, o cinema nos fornece este simulacro de justiça, em que ainda há a certeza da 

punição.  

O Xerife seqüestra Marian, com quem pretende casar-se a força por conta de seu 

parentesco com o rei Ricardo, com o objetivo de ser incluído na linha sucessória e tornar-se 

apto a requisitar o trono em caso do não retorno do monarca. Novamente, a ausência de 

João é sentida. O príncipe ambicioso é riscado da história representada no filme de Kevin 

Reynolds e o Xerife de Nottingham assume o papel do grande conspirador e escroque, 

capaz dos atos mais espúrios para alcançar seus objetivos. Em um último rompante de 

perversidade, ele ainda tenta estuprar Marian para consumar seu casamento antes da 

chegada do herói salvador. Robin, com auxílio de seu fiel companheiro Azeem, invade o 

castelo e luta contra o diabólico usurpador até feri-lo mortalmente.  

Mary Elisabeth Mastrantonio (Marian) e Kevin Costner (Robin) em cena. 
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 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis, Vozes, 1977. 
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Retomando o raciocínio anterior, é possível perceber que a construção estereotipada do 

personagem do Xerife nos fornece uma infinidade de motivos para o acharmos detestável. 

Não há outro sentimento possível perante sua vilania - ao menos é o que se espera - que 

não a repulsa. Então, rejubilamo-nos com o sofrimento do vilão agonizante. Em sua morte 

não há expiação, apenas uma relação de causalidade entre crime e castigo. Aqui, me 

concedo a liberdade de adaptar uma frase utilizada por Roland Barthes em “Mitologias17” 

para se referir às tradicionais lutas de catch: “O cinema (catch) é, antes de tudo, uma série 

quantitativa de compensações”. A fábrica de ilusões nos reconforta, por que foi feita justiça 

afinal. Esta sensação é alcançada graças à figuração inteligível de situações morais 

habitualmente secretas que nos permitem vislumbrar a, muitas vezes, inescrutável psique 

humana e da bestialização do inimigo, que é destituído de sua condição humana até que nos 

tornemos indiferentes ao seu sofrimento. 

Azeem ainda consegue quitar sua dívida ao salvar Robin de um ataque traiçoeiro pelas 

costas. Por fim, Robin casa-se com Marian, e desfruta da gratidão de Ricardo - representado 

por Sean Connery - que enfim retorna à Inglaterra a tempo de acompanhar as bodas de sua 

prima. 

 

2.4 Robin Hood 

 

“Robin Hood”, de Ridley Scott, é um filme muito interessante pelo tratamento dado ao 

contexto histórico retratado e por sua tentativa de fornecer um painel verossímil da sociedade 

do medievo inglês sem, no entanto, abandonar os clichês que compõem habitualmente as 

produções cinematográficas. Scott é um diretor consagrado e laureado, que investiu diversas 
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vezes pelo tortuoso caminho de representar a história no cinema. Seus filmes históricos 

receberam avaliações das mais variadas. 

Inegavelmente, Scott é um produtor de blockbusters em série e, nem mesmo as críticas 

recorrentes de historiadores aos seus filmes parecem arrefecer seu ímpeto produtivo e o 

clamor popular em torno de suas obras. Seu maior sucesso nos últimos anos foi “Gladiador” 

(2000), premiado pela Academia de Cinema com o Oscar de melhor filme e que lhe rendeu 

diversas honrarias mundo afora, além de uma profícua parceria com o ator australiano 

Russel Crowe, que seria reeditada dez anos mais tarde em “Robin Hood”. Em 2005, Ridley 

Scott lançou “A Cruzada” e, em comum, todos os principais lançamentos do diretor nos 

últimos anos trazem figuras históricas interagindo com personagens fictícios em alguns dos 

principais momentos da civilização ocidental. 

Grande parte das criticas dirigidas ao cinema histórico de Scott referem-se à 

ficcionalização de personagens e eventos que, misturadas aos fatos, formam uma amálgama 

atraente aos olhos do público, mas censurável sob a ótica da história tradicional. A esta 

técnica o pesquisador norte-americano Robert Brent Toplin deu o nome de faction, uma 

junção dos termos ingleses fact (fato) e fiction (ficção). A validade de obras como as de Scott, 

mais especificamente “Robin Hood”, enquanto construções historiográficas não é, ao menos 

por ora, objeto de meu estudo. Por enquanto, me limito a descrever sua tentativa em recriar 

nas telas o lendário ladrão de Sherwood. 
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Russel Crowe em mais uma atuação sob a direção de Ridley Scott 

Como escrito anteriormente, coube à Russel Crowe interpretar Robin Longstride que, por 

sua vez, representaria o papel do nobre Sir Robert de Locksley. Este talvez seja um dos 

pontos que mais surpreendeu quem foi ao cinema assistir ao reboot do lendário personagem 

inglês: Robin e Locksley, que nas versões anteriores eram a mesma pessoa, são separados, 

divididos em partes opostas. O destino sorri a Longstride e o conduz em direção a verdade 

sobre seu passado, uma epifania libertadora após anos de servidão.  

Em vários aspectos, “Robin Hood” parece ter bebido nos filmes anteriores em busca por 

uma fonte de referências. Destarte representarem os filmes, ao menos em tese, os mesmos 

eventos, não são muito comuns relações tão explícitas entre cenas como é possível observar 

no filme de Scott e sua recriação do cerco ao castelo de Chaluz - também representado em 

“Robin e Marian” - no qual Ricardo é ferido. Bem verdade que há uma grandiosidade 

cenográfica em “Robin Hood” que não havia no filme de Richard Lester, com uma multidão 

de soldados acampada às portas do castelo fortemente guarnecido em contraste ao solitário 
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ancião caolho. Nos detalhes, entretanto, ambos assemelham-se: cabe a um simples 

cozinheiro atirar a flecha que causaria a morte do grande Ricardo Coração de Leão. 

O cerco ao castelo também marca a desgraça de Robin junto ao rei, por conta de sua 

excessiva franqueza ao criticar os massacres cometidos na Terra Santa. Ao evidenciar que 

os cruzados se desviaram de seus valores cristãos - e teriam sido abandonados por Deus 

por conta disto - Longstride exterioriza as aflições de muitos nobres consternados com os 

resultados de sua longa estadia no exterior, mas que por sua condição, sentiam-se coagidos 

a não interpelarem seu rei acerca de suas decisões. A nobreza de Longstride está em seus 

atos e não em sua genealogia como o filme mostra-nos na seqüência. Com o rei 

mortalmente ferido, Robin e seus camaradas conseguem escapar da punição às ofensas 

proferidas contra Ricardo e, a partir deste momento, sua sorte muda radicalmente.  

Em seu caminho de volta à Inglaterra, Robin cruza com o cortejo, chefiado por Robert de 

Locksley, que transportava a coroa de Ricardo e a notícia de sua morte. Secretamente, 

porém, Felipe de França tramava o assassinato do rei, e os conspiradores, que 

desconheciam o ocorrido em Chaluz, atacam o grupo e matam a todos, entre eles Locksley 

que montava o cavalo do finado Ricardo. Longstride, testemunhando tudo o que houvera, 

consegue reaver a coroa e, a pedido de Sir Robert em seu leito de morte, decide assumir sua 

identidade e completar a missão que lhe fora confiada.  

Após breve passagem pela corte, onde entrega a coroa que seria destinada a João, 

Robin viaja para Nottingham onde entra em contato com o pai e a esposa do falecido Sir 

Robert. Vivendo sob a identidade de outro homem, Longstride encontra algo que a vida havia 

lhe sonegado - uma família. Os laços que unem Longstride aos Locksley logo se revelam 

ainda maiores. Sir Walter de Locksley conhecera intimamente seu finado pai, um 

revolucionário condenado por seus ideais libertários, que ainda permaneciam vivos entre um 
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seleto grupo de nobres saxões. Esta revelação exerce muita influência sobre o papel 

desempenhado por Robin a partir de então.  

Com o auxílio de um traidor que contava com a absoluta confiança do príncipe João, o rei 

Felipe de França planejava enfraquecer o reino inglês, destruindo sua coesão interna para 

facilitar uma invasão. Godfrey, o conspirador, passa a extorquir e matar em nome de João, 

com o intuito de colocar a população contra o já impopular monarca. Os barões do norte 

decidem marchar contra João, que pretendia responder com violência ao que considerava 

uma insurreição contra seu poder. Neste ponto, Robin assume uma postura quase 

messiânica, assume a palavra e convence o rei e os barões a lutarem juntos em defesa da 

Inglaterra contra a ameaça francesa. Uma de suas frases mais marcantes é: “o povo não é 

nada sem seu rei, mas não há rei sem súditos”. Prometendo concessões, João reúne seu 

exército para impedir o avanço das tropas de Felipe e alcança êxito sob os conselhos de 

Marshal e Longstride. Em meio à batalha, Robin mata o traidor Godfrey e salva a vida de sua 

amada Marian que havia se armado - algo absolutamente impensável nos anos 30, quando 

a epopéia de Robin Hood teve início no cinema popular - para defender sua pátria. Uma vez 

vencedor, e sendo desnecessário continuar contando com o apoio dos barões, João trai a 

palavra empenhada e condena Longstride por inúmeros crimes. Nada mais resta ao herói do 

que um ostracismo voluntário na floresta de Sherwood. Segundo a cartela final, então 

começara a lenda, conferindo ao filme de Scott a característica de um pretenso prólogo às 

demais representações de Robin Hood. 
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PARTE II 

3. História e Cinema 

 

Seria impossível escrever sobre filmes históricos sem analisarmos de forma mais 

metódica o tratamento aplicado aos dados disponíveis durante o processo de construção da 

narrativa cinematográfica e seus resultados no produto final. Na ampla maioria das vezes o 

passado é utilizado apenas como plano de fundo para o desenvolvimento da trama e das 

ações dos protagonistas, mas, apesar da usual recorrência a anacronismos e generalizações 

que deturpam o discurso - no termo cunhado por Hayden White - historiofótico, não se pode 

negar que, muitas vezes os filmes, apesar de seus defeitos e equívocos, nos fornecem um 

plano geral que nos instiga a refletirmos sobre os eventos históricos retratados. Partindo-se 

deste pressuposto, posso afirmar que nenhum dos filmes analisados sobre o mito de Robin 

Hood demonstra as qualidades necessárias à recepção de uma “menção honrosa” por conta 

de seu rigor acadêmico quanto à reconstrução do passado encenada, mas, por outro lado, 

todos possuem referências que podem induzir reflexões pertinentes sobre a sociedade 

inglesa do século XII, mesmo que em escalas diversas. Igualmente elucidativos, são os 

anacronismos que aos poucos identificamos na trama, que nos remetem à forma com a qual 

temos nos relacionado com este passado específico nas últimas décadas e as apropriações 

feitas sobre este tópico. 

Com o intuito de facilitar a análise sobre este fundamental aspecto das obras 

cinematográficas que compõem o presente trabalho, creio ser interessante realizarmos uma 

breve retrospectiva para contextualizarmos de forma mais adequada o período histórico a 

que fazem menção os filmes de Robin Hood.  
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O historiador norte-americano Tom Hayes desenvolveu um trabalho muito interessante 

sobre as origens do mito de Robin Hood e sua transferência e incorporação, partindo do 

folclore à cultura popular. Hayes cria uma separação que gradua a cultura em três escalas 

diferentes: o folclore, de tradição oral; a cultura popular, que corresponderia à cultura pop 

atual e; a alta cultura, erudita e elitista. Esta passagem teria se iniciado por volta de 1283, 

quando o trovador francês Adam de la Halle escreveu uma pastourelle - antiga forma de 

poesia pastoril francesa - intitulada “Jeu de Robin et Marion” que acabou, posteriormente, 

sendo absorvida nos May Games18, no qual jovens eram escolhidos para representarem 

Hood e Lady Marian e presidir as celebrações. (p.93) 

Desde 1473, eram realizados na Inglaterra estes eventos, no qual pessoas de diversas 

localidades vestiam-se como Robin Hood e membros de seu bando e participavam de 

procissões e danças populares; bem como de competições e encenações. Estas 

comemorações teriam se mantido em algumas localidades até meados do século XVII e até 

mesmo reis e rainhas teriam participado das festividades. 

Porém, o grande impulso à difusão da lenda de Robin Hood teria sido dado por Ben 

Jonson, escritor inglês que publicou em meados do século XVI, obra intitulada “The Sad 

Shepherd”, na qual Robin Hood é representado como um amante passivo, cabendo a Marian 

tomar a iniciativa entre ambos. Inclusive, tal qual uma Diana medieval, é a donzela que parte 

para a floresta para caçar o alimento a ser oferecido ao bando de Hood. Não há qualquer 

referência à participação de Robin nas cruzadas, bem como não há índicos de uma suposta 

origem nobre do personagem. Segundo Tom Hayes, teria sido o escritor britânico Anthony 

Munday, em fins do século XVI, quem ajudou a difundir, com sua obra “The downfall of 

Robert, Earl of Huntington” (1598), a idéia de que Robin Hood fora membro da nobreza. Para 
                                                                 
18

 Festivais associados à celebração cristã do Pentecostes, onde eram realizadas inúmeras atividades ligadas à dança e a 
representações teatrais. Geralmente realizados no dia primeiro de maio, possuíam conotação altamente simbólica, por marcar 
o fim dos frios meses de inverno e a aproximação do verão, fato redundante em sociedades medievais essencialmente 
agrícolas, notadamente, a inglesa. 
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Hayes, todos os filmes de Robin Hood defendem valores patriarcais e mantém estereótipos 

de gênero em detrimento à lenda introduzida na literatura popular por Ben Jonson no século 

XVI que, dotada de um espírito carnavalesco, permitia aos lendários fora-da-lei explorarem 

os limites das convenções de gênero. 

Uma vez que pouco se sabe de concreto sobre a existência ou não de um Robin Hood 

verdadeiro, faz-se necessário conhecermos de forma mais profunda o background histórico 

utilizado na composição das narrativas fílmicas, já que estes fatos representam a parte 

verificável do corpo de informações transmitido ao público. 

Tendo-se em conta que o antagonismo entre saxões e normandos é altamente explorado 

em diversos momentos desta filmografia convém remontarmos de forma sucinta a trajetória 

que colocou estes dois povos em rota de colisão, até para evitarmos o anacronismo presente 

no filme de Ridley Scott que os equipara, respectivamente, a ingleses e franceses. Os 

saxões, povo originário do norte da Europa invadiram a ilha britânica por volta do século V e 

expandiram seus domínios nos séculos posteriores até se tornarem os senhores do território 

insular outrora sob o jugo do Império Romano. Por volta do séc. IX, grupos de vikings 

provenientes da Escandinávia intensificaram seus ataques à região norte do atual território 

francês e, receoso com a onda de pilhagens o então rei da França, Carlos - o Simples, 

concedeu a um dos grupos invasores o vasto território da Normandia em troca de proteção 

contra novas invasões. Cristianizados e sedentarizados, os normandos invadem em 1066, 

sob o comando do duque Guilherme I, a ilha britânica que logo foi submetida dando início a 

uma dinastia que duraria até 1154. Uma das poucas fontes de que dispomos sobre a história 

do povo normando é uma longa peça de tecido na qual foram retratadas, tanto a vitoriosa 

Batalha de Hastings contra os saxões, quanto elementos do quotidiano da população, 

intitulada posteriormente como a “Tapeçaria de Bayeux”.  
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Os conquistadores levaram à Bretanha o sistema feudal praticado na Normandia, 

cabendo aos nobres aliados de Guilherme as melhores terras que haviam sido identificadas 

e listadas, sob suas ordens, no Domesday Book que, entre outras coisas, atribuía ao rei 

inúmeros privilégios e direitos centralizadores em um claro esboço da tendência que se 

confirmaria em grande parte da Europa nos séculos subseqüentes. Instituiu-se o cargo de 

xerife, oficiais subalternos que respondiam diretamente ao rei, responsáveis pela 

manutenção da ordem e cumprimento da lei nos condados, além da execução das sólidas 

instituições financeiras listadas na “Court of the Exchequer”. Como já ocorrera em território 

francês, os normandos demonstram certa tendência à assimilação na sociedade receptora, 

principalmente pelo uso da língua local e do matrimônio e, muito embora não estivessem 

totalmente inseridos, como bem o sugerem os filmes analisados, por volta da segunda 

metade do século XII, a ascensão do Conde de Anjou ao trono inglês pôs fim à sua dinastia, 

mas não necessariamente à linhagem de reis “franceses” na Grã-Bretanha.  

Vale lembrar, segundo afirma Jacques Le Goff, que grande parte do território oeste da 

atual França oscilou sob o domínio de franceses e ingleses até meados do século XV 19, 

tornando a questão da nacionalidade dos monarcas muito relativa. O grande Ricardo 

Coração de Leão, por exemplo, morreu e foi enterrado na França, apesar de ter sido rei na 

Inglaterra. Como senhor feudal, o rei dispunha de vários territórios e títulos nobiliárquicos 
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diversos. Ao mesmo tempo em que ocupava a coroa inglesa ele poderia ser duque na 

Aquitânia e na Normandia e conde no Maine e em Anjou. Como veremos adiante, Ricardo 

possuía especial afeição pelo Ducado da Aquitânia. O poder monárquico ampliado pelos 

normandos, que incluía exclusividade sobre a caça e a alguns tipos de alimentos, como 

veados e esturjões, à figura do rei, são retratados com recorrência nos filmes de Robin Hood. 

Jacques Le Goff escreveu sobre os imensos vazios demográficos representados pelas 

florestas medievais, e os inúmeros perigos relacionados a elas pelo imaginário popular, como 

a existência de bestas e espíritos ou os freqüentes ataques de salteadores, entre os quais 

estaria um certo Eustache Le Moine, apontado pelo autor como uma das prováveis 

inspirações para o lendário personagem de Robin Hood.  

O reinado de Henrique I - filho de Guilherme, o Conquistador - em terras britânicas foi 

marcado por um fato sem precedentes até então. Em 1120, seu único filho legítimo, 

Guilherme Adelin, morreu em um naufrágio e, para evitar uma guerra civil iminente, Henrique 

tomou a decisão inédita de nomear sua filha Matilde, viúva de Henrique V, Imperador do 

Sacro Império, como sucessora, forçando os nobres a jurar-lhe fidelidade. Matilde casou-se 

em 1128 com Geoffrey V, Conde de Anjou, também conhecido pelo epíteto de Plantageneta - 

do francês plant genêt (planta giesta) uma espécie de arbusto adotada como sua divisa 

pessoal - utilizado posteriormente para denominar a dinastia iniciada por seus herdeiros a 

partir da ascensão de seu filho Henrique II ao trono em 1153. Quando Henrique I morreu em 

1135 houve grande rejeição por parte da nobreza normanda à possibilidade de Geoffrey, de 

origem angevina (a casa de Anjou era inimiga histórica dos barões normandos) assumir o 

trono inglês, o que possibilitou a Estevão de Blois, Conde de Bolonha, ocupar a coroa 

britânica. Seu reinado ficou marcado por uma intensa guerra civil entre os pretendentes ao 

trono em um período a que se deu posteriormente o nome de “A Anarquia”. Estevão foi 

sucedido no trono por Henrique II, o primeiro rei Plantageneta da Inglaterra, pai de Ricardo 
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Coração de Leão.  Em 1152 Henrique casara-se com Eleonora de Aquitânia, à época 

recentemente divorciada do rei Luís VII da França, e ainda em posse de seu portentoso dote 

que o tornaria um dos monarcas mais poderosos da Europa. Além da ilha britânica, suas 

posses incluíam a Normandia, Anjou, Poitiers, Aquitânia e Gasconha. Irlanda e País de Gales 

seriam conquistados posteriormente. 

O reinado de Henrique II, assim como o de seus antecessores, ficaria marcado por 

inúmeras intrigas e disputas por poder. Um dos eventos mais marcantes envolve o litígio 

entre Henrique e a Igreja Católica, representada em solo britânico na querela pelo ex-

chanceler - e amigo pessoal do rei - Thomas Becket. Com o intuito de minar o poder interno 

da Santa Sé, Henrique o indicara para ocupar o cargo de Arcebispo de Canterbury, primaz da 

Inglaterra, mas, ao que tudo indica, o rei não contava com a possibilidade de Becket se 

afeiçoar tão profundamente à nova função, levando-o inclusive, a renunciar ao seu cargo 

secular no governo. Por conta de seu súbito fervor religioso, Becket cai em desgraça junto ao 

rei que sugere, em um colóquio informal, que alguém o livrasse da presunção de seu 

desafeto. Segundo consta, quatro nobres levaram a sério seu desabafo e assassinaram o 

religioso na Catedral da Cantuária a 29 de Dezembro de 1170. A morte de Becket logo foi 

atribuída a Henrique II e, a ameaça de excomunhão e da possibilidade de que fosse lançado 

aos católicos ingleses um interdito papal, obrigaram o rei a humilhar-se perante a Igreja, 

submeter-se a ser castigado fisicamente em público sobre o túmulo de Thomas Becket, além 

da realização compulsória de doações vultosas à Ordem dos Templários.  

Em termos familiares, a situação de Henrique também não era das melhores. O velho rei 

tivera quatro filhos legítimos com Eleonora – que, após alguns anos de matrimônio, 

abandonou-o retornado à Aquitânia - sendo que seu primogênito Henrique e Geoffrey, 

respectivamente o primeiro e o segundo na linha de sucessão haviam falecido em um 

intervalo relativamente pequeno de tempo, tornando Ricardo, que segundo Steven 
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Runciman, não se destacava pela constância de sua lealdade filial20 e João, seu filho mais 

estimado, seus únicos herdeiros.  

À Ricardo caberiam o trono inglês e a Normandia e a João - a quem se dera o vexatório 

epíteto de Sem-terra, por conta da recusa de seus irmãos em lhe doar alguns de seus feudos 

- o ducado da Aquitânia. Em fins de 1187, Ricardo decide-se por participar da cruzada que 

havia levado os reis Henrique II - seu pai - e Felipe Augusto da França a negociarem uma 

trégua nas freqüentes animosidades entra ambos para que suas tropas marchassem juntas 

rumo a Terra Santa; devido a demanda necessária a equipá-las foram estabelecidos pesados 

tributos extraordinários como o “Dízimo de Saladino”, uma taxa de 10% cobrada sobre as 

rendas e bens móveis de todos os súditos seculares submetidos à dinastia dos 

Plantagenetas em ambas as margens do Canal da Mancha.  

 

O controverso Ricardo Coração de Leão, interpretado por Danny Huston em “Robin Hood”. 
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Neste meio tempo Ricardo, descontente com a divisão das heranças de seu pai, 

ambicionava a posse do ducado da Aquitânia, terra natal de sua mãe, prometido ao príncipe 

João. Durante os preparativos para a Cruzada, alguns vassalos de Ricardo se rebelaram em 

Poitou, o rei Felipe interveio em favor do conde de Toulouse e Henrique II viu-se obrigado a 

tomar partido na querela para garantir seus interesses na Normandia. Em 1189, 

aproveitando-se do enfraquecimento dos exércitos reais, Ricardo une-se a Felipe Augusto e 

obriga seu pai a bater em retirada com suas tropas. Acuado e ferido, Henrique II falece a três 

de Julho em Chinon, na França e, em três de Setembro do mesmo ano, Ricardo é coroado 

na Abadia de Westminster, dando início a um reinado marcado por sua quase absoluta 

ausência do solo britânico21. 

O papa Gregório VIII havia conclamado o Ocidente Cristão a lutar por Jerusalém e, uma 

vez resolvidas as animosidades internas, Ricardo estava pronto para atender seu chamado. 

Os caminhos que o levariam a Terra Santa, porém, foram tortuosos. Uma longa viagem a 

cavalo até a Sicília; o épico naufrágio que o levou a conquistar a ilha de Chipre aos Bizantinos 

- posteriormente vendida aos Templários - e, por fim; sua chegada providencial a fortaleza de 

Acre, sitiada já há cerca de dois anos pelos exércitos cristãos que, por sua vez, encontravam-

se cercados pelas tropas de Saladino, ajudaram a construir sua imagem heróica perante a 

cristandade. 

O cerco iniciara-se em Agosto de 1189 e, em inícios de 1192, a situação no 

acampamento era precária: muitos haviam desertado e, entre os que ficaram a fome e as 

doenças eram uma ameaça constante. A chegada de Felipe Augusto e, posteriormente de 

Ricardo e dos suprimentos levados em sua comitiva, deram novo ânimo aos cruzados que 

se ressentiam da ausência de uma grande liderança no Oriente, principalmente, após a 

                                                                 
21

 RESTON JR., James. Guerreiros de Deus: Ricardo Coração de Leão e Saladino na Terceira Cruzada. Imago, 2002. 

 



 

47 
 

trágica morte do imperador do Sacro Império, Frederico Barba-Ruiva, que já muito debilitado 

pela idade e pela longa viagem, afogara-se na travessia de um rio na Cilícia, sul da atual 

Turquia.22  

A chegada dos reforços fora decisiva e os defensores de Acre, em 11 de Julho de 1192, 

finalmente capitularam. Ricardo tomou posse do palácio real, Felipe da antiga residência dos 

Templários, e o duque Leopoldo da Áustria, que havia substituído ao Imperador Frederico 

Barba-Ruiva e a seu filho Frederico da Suábia - ambos falecidos - no comando das tropas 

imperiais, acabou preterido em suas pretensões de granjear posição semelhante a dos 

demais monarcas. Seu estandarte, que havia sido hasteado ao lado do de Ricardo sobre o 

palácio real foi arrancado pelos ingleses e atirado ao fosso, uma ofensa muito sentida por 

Leopoldo e que traria graves conseqüências ao Plantageneta anos depois, em seu retorno à 

Europa.  

Cerca de 40 dias após a queda de Acre, Ricardo deu uma amostra dos “sérios defeitos 

em seu caráter” aos quais se refere Steven Runciman23. Havia tratativas avançadas com 

Saladino no tocante ao pagamento de um resgate por parte dos sarracenos para a libertação 

de prisioneiros oriundos da população conquistada da fortaleza, entre os quais se contava 

um abundante número de mulheres e crianças. Sob o pretexto de demora na quitação do 

que havia sido acordado, Ricardo ordenou a decapitação de cerca de três mil pessoas nas 

cercanias do baluarte, fato que teria horrorizado Saladino24. Apesar de ter faltado com a 

palavra empenhada ao líder muçulmano, as relações entre o Coração de Leão e o eminente 

Sultão da Síria e Egito - e conquistador de Jerusalém - foram relativamente cordiais, sendo 

freqüentes as tentativas de restabelecimento da paz no Levante. No início de Abril de 1192, 

Ricardo recebeu na Palestina a visita do Prior de Hereford, que lhe trazia notícias alarmantes 
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sobre as intenções do príncipe regente João na Inglaterra e, apesar de desejar ardentemente 

a reconquista de Jerusalém, o rei já havia intensificado as tratativas para o estabelecimento 

de um acordo benéfico à cristandade no Oriente, uma vez que parecia cada vez menos 

provável um eventual êxito militar contra Saladino. 

Na Bretanha, os navios que retornavam do Levante traziam notícias dos heróicos feitos 

de armas, da bravura de Ricardo, respeitado pelo próprio Sultão seu inimigo. Raras eram as 

aldeias que não possuíam ao menos um de seus habitantes atuando como membro da 

Cruzada. Seus súditos respeitavam a “tarefa divina” que o havia afastado de seu reino e, é 

possível supor, que muitos atribuíssem à ausência de seu amado líder a miséria em que 

viviam. No início de Setembro do mesmo ano, o Coração de Leão firmou com Saladino um 

acordo de paz válido por cinco anos, que garantia aos cristãos o direto de peregrinação à 

Terra Santa, bem como a liberdade para que alguns membros do clero pudessem exercer os 

ofícios religiosos no Santo Sepulcro, em Belém e em Nazaré sem serem molestados. Por 

fim, mesmo sem ter posto os pés em Jerusalém, Ricardo decide retornar ao seu reino, mas, 

em seu caminho de volta, acaba sendo obrigado a acertar suas contas com seu desafeto, o 

duque Leopoldo. Severamente ofendido com o que houvera em Acre, Leopoldo acaba 

fazendo Ricardo seu prisioneiro, situação que se estenderia por cerca de cinco anos e que só 

terminaria após o pagamento de um oneroso resgate e da realização de um humilhante 

juramento de fidelidade ao imperador Henrique VI, herdeiro de Frederico Barba-Ruiva no 

trono do Sacro Império Romano-Germânico25.   

Como primeira medida após sua libertação, Ricardo ordenou o aumento de impostos e 

taxas, com o intuito de recuperar os cofres reais esvaídos após seguidos anos de batalhas no 

Oriente, fato que deve ter desagradado muitos daqueles que aguardavam esperançosos por 

seu retorno. É notório que a população já havia arcado por vários anos com a manutenção 
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das tropas na Palestina e que esteve exposta a tal nível de extorsão, que grande parte dos 

camponeses havia sido relegada a mais absoluta miséria. A fome, que segundo Jacques Le 

Goff 26,era companheira freqüente não só dos mais pobres, principalmente devido às 

deficiências nas técnicas agrícolas e às dificuldades de transporte entre as regiões 

produtoras devido ao péssimo estado das estradas medievais, era amplificado pelo excesso 

na cobrança de tributos. Leo Huberman27 escreveu que até a Igreja, usualmente atrelada à 

imagem da caridade, era uma das principais responsáveis pela miserabilidade dos 

campesinos. Especula-se que a Santa Sé tenha sido proprietária de entre um terço e metade 

de todas as terras da Europa Ocidental. Alguns críticos da Igreja observam ainda que, se ela 

não houvesse tratado tão mal a seus servos, não teria extorquido tanto do campesinato, e 

haveria menos necessidade de caridade28. 

Já em território normando, Ricardo recebe a notícia de que um de seus vassalos, o 

Visconde de Limoges, teria encontrado em seus campos um antigo diadema romano. O rei 

exige a entrega do objeto e, durante o cerco à fortaleza de Chaluz, acaba sendo mortalmente 

ferido.  

Seu corpo foi sepultado posteriormente na Abadia de Fontevraud, em Anjou e, deste 

modo, o rei dos ingleses, tão amado por seus súditos justamente porque não teve tempo de 

oprimi-los mais, permaneceu para sempre longe de seu reino. Runciman o descreve nas 

seguintes palavras: “Foi um mau filho, mau esposo e mau rei, mas um valente e esplendido 

soldado29”. 

Após a morte de Ricardo, seu irmão João Sem-Terra assumiu a coroa. O poder 

representado na figura do rei, que crescera durante a dinastia dos Plantagenetas lhe seria 

                                                                 
26

 LE GOFF, Jacques. Sociedade do Ocidente Medieval. pp. 280-294 
27

 HUBERMAN, Leo. A história da riqueza do homem, p.22. 
28

 Idem, p. 24. 
29

 Runciman, p.73 



 

50 
 

tolhido pelas limitações impostas pela Magna Carta (1215) e posteriormente, após a revolta 

da pequena nobreza dirigida por Simon de Montfort, as “Provisões de Oxford” vigiariam ainda 

mais a monarquia. O poder real seria restaurado anos mais tarde sob os reinados de 

Eduardo I (1272-1307) e Eduardo II (1307-1327) sob a égide do parlamentarismo que abria 

espaço à colaboração de nobres, eclesiásticos e burgueses no governo. 

 

4. Mensagens 

 

Por fim, chegamos a uma dos pontos principais deste trabalho e, por que não, da própria 

relação entre cinema e história: seria possível obtermos informações sobre o contexto de 

produção dos filmes analisados assim como as obtemos das obras literárias? Será que 

através destes documentos disponíveis somos capazes de compreendermos melhor 

algumas das características sócio-culturais de períodos relativamente recentes, mas que, por 

outro lado, foram marcados por profundas transformações na sociedade? Tenho minhas 

ressalvas quanto à profundidade das informações que poderiam ser obtidas de uma obra 

destinada primeiramente à diversão e ao entretenimento e não necessariamente a 

propagação do saber histórico. 

Por outro lado, o suposto rigor das obras acadêmicas é passível de suspeição que, se 

não o coloca em termos de igualdade com as formas menos ortodoxas de contar a história - 

como o cinema - ao menos confere a estas o benefício da dúvida e nos leva a presunção de 

que seria possível que, tanto a história tradicional quanto aquela explorada pelas novas 

mídias, poderiam levar a resultados igualmente satisfatórios. Muito embora utilizando-se de 

meios distintos - eivados, porém, de vícios recorrentes - os fins alcançados podem ser 

equitativamente profícuos. 
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Inegavelmente há uma vantagem em se trabalhar com filmes, já que a história 

relativamente curta do cinema - atrelada à expansão das demais mídias ao longo do século 

XX - nos propicia um abundante corpo de informações e publicações; fontes de dados 

facilmente acessíveis para realizarmos o processo de contextualização dos filmes analisados. 

Sem dúvidas, pela quantidade de informações disponíveis seria muito mais cômodo 

relacionarmos “As aventuras de Robin Hood” (1938) com seu contexto de produção do que 

buscarmos determinar a acuidade de sua representação histórica de um passado envolto em 

uma espessa bruma, intensificada pelo passar dos séculos.  

Nesta mesma linha, também é preciso alertar que quaisquer tentativas de 

estabelecermos padrões de intencionalidade na construção das narrativas devem ser, e 

serão abortadas, se não houver documentação complementar que as sustente. Pode 

parecer óbvio, mas, muito embora o ofício do historiador também requeira a apreciação de 

aspectos ocultos na subjetividade do discurso, não são raras às vezes em que, do fértil 

campo das mensagens, supostamente subliminares, brotam ilações que não encontram 

ressonância na razoabilidade de uma análise sensata.  

Fatores condicionantes previamente definidos nos levam a encontrar exatamente aquilo 

que procuramos em detrimento de outros aspectos que poderiam ser igualmente elucidativos 

sobre o tópico abordado. Não se deve desconsiderar a excessiva passionalidade com que 

alguns pares se põem a esmiuçar o passado partindo não de questionamentos, mas das 

respostas que gostariam de obter. A partir de rótulos pré-definidos, se arvoram no intuito de 

julgar, de acordo com suas conveniências ideológicas e de forma absolutamente anacrônica, 

personagens e eventos pretéritos. 

É sustentável a crença de que Hollywood ajudou - e continua colaborando - com a 

difusão do american way of life ao redor do mundo, muito embora me pareça haver certo 

exagero nas insinuações de que o cinema seria uma das engrenagens de um imenso 
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artefato político-ideológico criado pelos americanos para doutrinar o mundo através da 

imposição de sua cultura. Acreditar na parvoíce de que nos sujeitamos a uma lavagem 

cerebral em todas nossas incursões nas salas escuras para assistirmos a um filme 

americano é, não só um profundo menosprezo à capacidade intelectual e de senso crítico da 

população em geral, mas também, uma assertiva que depõe contra a inteligência de críticos 

tão excelsos, supostamente imunes a qualquer espécie de doutrinamento. 

Fato é que não existe possibilidade alguma, tanto na história escrita, quanto na 

cinematográfica, de se construir um discurso totalmente isento e imparcial. Apenas a medida 

de nossa complacência ideológica e intelectual é capaz de propor limites de razoabilidade a 

estas construções. A dicotomia política do século XX tratou de satanizar boa parte dos 

produtos culturais exportados pelos EUA e, partir em defesa deste material como um todo, 

significaria a inglória tarefa de exercer o papel de advogado de uma quantidade significativa 

de lixo cultural. Desconsiderar esta realidade é quase tão pernicioso quanto generalizar a 

qualidade do que nos foi oferecido nivelando por baixo todo o extenso e significativo acervo 

de que dispomos. Não entro na seara das discussões sobre o predomínio estadunidense nos 

meios culturais. Em uma análise retrospectiva, sua prevalência mostra-se duradoura e este 

status quo marcou a produção de todas as obras escolhidas. Se coube aos americanos levar 

às telonas a lenda de Robin Hood, só me resta tentar identificar o que o discurso 

cinematográfico pode nos revelar sobre o contexto social em que estes filmes foram 

produzidos. 
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4.1 As aventuras de Robin Hood 

 

O Robin Hood de Michael Curtiz, lançado em 1937, nos traz alguns personagens 

interessantes nesta tentativa de extrairmos de seu discurso fílmico um pouco da história do 

cinema e, por que não, da sociedade emissora. O personagem título é um paladino da justiça 

sobre o qual não pesam quaisquer culpas. Abrindo mão de sua própria fortuna, Robin decide 

sacrificar-se pelo bem dos saxões lutando contra os conquistadores normandos. Algumas 

passagens são edificantes neste processo de adaptação do herói ao discurso de então. 

Por exemplo, ao ser questionado por Marian sobre o fato de ter matado inúmeros 

inimigos, ele afirma ter punido apenas aos injustos e maus, em uma clara referência ao 

maniqueísmo presente na película quase em sua integralidade. Não há espaço para um 

meio termo, o que justifica a opção por omitir grande parte do que a história nos conta sobre 

Ricardo Coração de Leão e seu caráter, no mínimo volátil, que já foram objeto de apreciação 

anterior. Não me restam dúvidas de que negligenciar tudo o que se passara até a prisão de 

Ricardo em território austríaco, contribui muito pouco para a compreensão da situação vivida 

pelos saxões de então em solo britânico. Estas ausências simplificam a narrativa, 

demarcando de forma muito clara a linha que separa os bons e os maus, tornando-a assim 

mais acessível ao público. Não parece haver motivos ocultos que justifiquem este processo, 

além do interesse em simplificar a história retratada e ajudar os espectadores a escolherem o 

lado certo na trama. Se Robin é herói, cria-se um alinhamento moral que impediria sua 

aproximação a personagens de caráter dúbio, caso de Ricardo nos filmes posteriores. 

Marian é o estereótipo da donzela indefesa, altamente suscetível às impressões 

causadas pelos personagens masculinos da trama, todos envoltos em um empoado discurso 

paternalista. Ela mostra-se passiva aos desígnios de João que lhe sugere um casamento 
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com Guy de Gisbourne. Não há iniciativa em sua personagem, a não ser quando já no fim da 

película, decide-se por ajudar seu amado feito prisioneiro. Há de se salientar que a vida de 

Robin acaba sendo salva pela audácia de Marian, mas a motivação amorosa que a leva a 

rebelar-se contra João e Guy está muito aquém do que seria demonstrado pela personagem 

nas versões posteriores da lenda de Sherwood no cinema. Marian demonstra ser uma 

mulher cujos atos ainda são muito restritos, devido às amarras que a sociedade lhe impõe e, 

as atitudes paternalistas de Robin, que jura solenemente proteger as mulheres, só 

corroboram esta visão. Neste caso, é possível observar certa analogia entre a situação de 

Marian e a vivida por muitas mulheres ao redor do mundo, não só à época mas, infelizmente, 

até os dias atuais. 

A Marian de Michael Curtiz, vivida por Olivia de Havilland, revela a princípio um 

preconceito étnico-cultural contra os saxões e, especialmente, aversão à figura de Robin 

Hood. Interessante notar que nos demais filmes isto não é explorado, muito embora as 

diferenças entre normandos e saxões jamais deixe de ser explorada, em maior ou menor 

escala Esta dicotomia parece ser relativa, já que Ricardo, primo de Marian no filme, teria 

confiado a um saxão a defesa do Condado de Nottingham. A despeito disto, a inserção dos 

saxões na nobreza não parece muito condizente com as fontes analisadas sobre o período, 

que sugerem, se não um ambiente de congraçamento, ao menos certa relação de 

mutualismo que levaria, posteriormente, a assimilação dos invasores normandos na 

sociedade receptora. 

Mesmo da parte dos vilões, não há grandes exibições de maldade; tudo fica muito 

subentendido, sem grandes exteriorizações. O parâmetro para a construção de uma escala 

de maquiavelismo passa invariavelmente a meu ver, pelo caráter do herói principal: Quantos 

maiores forem seus desvios de conduta, mas se exigirá vilania para que os campos 

antagônicos do bem e do mal não deixem de ser nitidamente contrastantes. Não há violência 



 

55 
 

explícita no filme, todas as cenas de combate são tolas e recorrem à pilhéria característica do 

personagem elaborado por Errol Flynn, à época um astro muito requisitado para papéis 

heróicos e que participou de inúmeros filmes utilizados para tentar aumentar a moral dos 

soldados americanos durante a segunda guerra.  

O filme como um todo é bem - em termos populares - “água com açúcar”. Um placebo 

utilizado para acalmar àqueles afligidos por situações de profundo estresse, como as 

vivenciadas pela população americana nos anos compreendidos entre a Quebra da Bolsa de 

Nova York em 1929 e a eclosão da 2ª Guerra dez anos depois. A política do New Deal, 

instaurada pelo presidente Roosevelt, desagradou determinados setores da sociedade – 

notadamente os poucos ricos que haviam resistido ao crack - que sentiram-se prejudicados 

com as medidas populares de recuperação da economia propostas para retirar os EUA da 

profunda crise que se instalara, e que, só seria sanada com o boom comercial provocado 

pelo conflito na Europa.   

Este ar de inocência também ajuda a conferir uma aura imaculada a Robin em um 

período em que, ao menos para o cinema, o que fazia um herói eram suas virtudes e não o 

número de inimigos que ele fora capaz de matar. Os reflexos das guerras que sucederam o 

lançamento de Curtiz no cinema podem ser observados de forma muito clara em Robin e 

Marian de Richard Lester que, a mim, soa quase como um manifesto pacifista.  

  

4.2 Robin e Marian 

 

De longe o mais profundo dos filmes analisados, constitui-se em um bom exemplo de 

como o cinema pode tangenciar os temas em voga na sociedade lançando mão de alegorias 

históricas. Qualquer pessoa, mesmo que não muito afeita aos estudos históricos pode 
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observar o ímpeto utilizado por Richard Lester para conseguir tornar Robin de Sherwood em 

um ícone anti-belicista de um modo muito singular. Sem exageros, seu Hood representa uma 

sociedade cansada de lutar, mas que se preparou e exerceu de forma tão apaixonada seu 

ofício que já não é mais capaz de viver pacificamente.  

As atuações de Sean Connery e Audrey Hepburn ajudar a conferir à obra o caráter de 

maturidade aparentemente objetivado pelo autor para os personagens principais da trama e, 

por maturidade entenda-se não só a questão fisiológica, mas, principalmente, a psicológica. 

Esta relação é utilizada de forma muito eficaz por Lester para demonstrar as transformações 

de um personagem profundamente marcado pela passagem do tempo, em busca de um 

recomeço em sua trajetória. Robin é assombrado por seu passado de batalhas e aventuras 

vividas ao lado de John Little sob as ordens de Ricardo Coração de Leão. 

O personagem do beligerante monarca, apesar de permanecer por um curto período na 

trama, é essencial para a compreensão de seu desenvolvimento. Há uma exposição muito 

maior da trajetória de vida de Ricardo - com referências ao saber histórico instituído - que fora 

desconsiderada no filme de Michael Curtiz. Se há um vilão em “Robin e Marian”, não me 

restam dúvidas de que cabe ao Plantageneta tal denominação. A ambição de Ricardo no sítio 

ao Castelo de Chaluz - como verificamos anteriormente na apresentação dos objetos deste 

estudo - provoca sua ruína e liberta Robin para finalmente regressar à sua terra natal. O 

caráter dúbio do monarca leva o protagonista a refletir sobre todo o tempo despendido às 

suas ordens e caprichos. Robin rebela-se contra Ricardo e, mesmo liberto de sua servidão, 

mostra-se incapaz de lutar contra o peso de suas memórias. A referência à sua participação 

no terrível massacre em Acre, na Terra Santa, deve ter ressoado em muitos espectadores 

que envolveram-se em guerras ao redor do mundo. Também é plausível que muitos se 

reconfortassem com a justificativa de Robin por sua participação na histórica carnificina de 

muçulmanos, a de que estava apenas cumprindo ordens. 
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Marian é outra vítima do ímpeto heróico de Robin de Locksley. Em seu reencontro, ela 

relata as agruras que o prolongado afastamento haviam lhe causado, as incertezas quanto a 

seu retorno e, por fim, a desesperança que lhe rendera uma frustrada tentativa de suicídio e, 

posteriormente, sua reclusão ao ascetismo religioso da abadia de Nottingham. A 

complexidade psicológica da personagem contrasta com a excessiva cupidez da “Marian dos 

anos 30”, se é que podemos denominar desta  forma a personagem vivida por Olivia de 

Havilland em As aventuras de Robin Hood. Há uma clara diferenciação entre a 

representação do masculino e do feminino no filme abordado: Robin é sedento por 

aventuras, não mede os perigos, é capaz de abandonar tudo para escapar do 

cotidiano, arriscando sua vida por causas valorizadas socialmente, como por 

fidelidade ao seu rei ou por sua fé. Já Marian é aquela que enfatiza as lembranças 

do dia-a-dia, que se preocupa com o bem estar daquele a quem ama e que tenta 

suicidar-se por amor. Este é o âmbito pelo qual a mulher dá a sua vida, enquanto o 

homem arrisca-se por causas consideradas socialmente mais nobres. 

Marian, entretanto, é quem consegue avistar de forma mais ampla a situação irreversível 

de Robin: envelhecido, este já não possui a mesma agilidade anterior, e seu destino é 

abandonar as batalhas e aventuras. Assim, a fim de poupar-lhe o sofrimento de não 

participar mais das perigosas empreitadas às quais estava habituado, Marian oferece-lhe a 

derradeira prova de amor: um cálice de veneno, do qual também bebe, garantindo que 

ambos não se separem jamais. 
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4.3 Robin Hood - Príncipe dos ladrões 

 

Estrelado por Kevin Costner e, certamente, o filme mais aberto a referências externas, 

bem delineadas ao longo do desenvolvimento da trama. A presença de um negro 

muçulmano é muito clara no sentido de conferir à lenda de Robin Hood um ar mais atual e 

cosmopolita, além de transferir ao passado questões de tolerância religiosa e racial altamente 

pertinentes, mas que compõem um anacronismo flagrante. Grande parte das ações que 

envolvem o personagem Azeem, vivido pelo renomado Morgan Freeman, trazem embutidas 

algumas mensagens utilizadas para desmistificar preconceitos recorrentes fazendo menção 

às inúmeras vantagens de que gozava a civilização muçulmana em relação à cristã na época 

das cruzadas. O início dos anos 90 marca a vitória do politicamente correto, objeto de estudo 

desde os anos 70 e que reflete os anseios de grupos minoritários na busca por mais respeito 

e equidade de direitos. 

Apesar de, em muitos momentos, o próprio filme não se levar a sério, são inegáveis seus 

méritos neste esforço tão contemporâneo da defesa da igualdade, em que se pese serem 

preservadas as diferenças. Os personagens do Xerife de Nottingham e de seu primo 

também estão muito conectados ao contexto em que foram criados. Ambos parecem ter 

saído de um show de heavy metal que, por si só, já é usualmente vinculado à ritos satanistas 

por diversos setores da sociedade. Ao contrário de Azeem, que é utilizado para tentar 

desconstruir alguns estereótipos, surpreendendo grande parte de seus interlocutores na 

trama, o personagem de Alan Rickman atende plenamente às expectativas, agindo de forma 

muito linear dentro da imagem que lhe fora atribuída.  

A personagem de Marian, nem de longe lembra a candura passiva do filme de Michael 

Curtiz, nem a profundidade psicológica da vivida por Audrey Hepburn. Nesta nova versão, 
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Marian é uma mulher decidida e independente, que luta – literalmente – para alcançar seus 

objetivos. No filme em questão pode-se evidenciar uma importante modificação na 

imagem de Marian: além de apresentar uma mulher astuta, que não hesita em dar 

sua opinião, a amada de Robin pega em armas. 

 A Marian criada por Kevin Reynolds é um dos exemplos de uma onda recente de 

mulheres guerreiras retratadas no cinema que parecem sofrer da “Síndrome de Joana d’Arc.” 

No fundo, parece pouco provável que haja algo verossimilhante na idéia de uma moçinha 

empunhando escudo e espada durante a Idade Média. A esta espécie de liberdade poética 

atribuo, muito modestamente, o nome de “anacronismo edificante”, pois os mesmos são 

inseridos deliberadamente na narrativa, a despeito da fidelidade histórica, para falar 

alegoricamente ao presente sobre questões morais. As lições ganham importância simbólica 

quando deslocadas para o passado. Passa-se a impressão de que já são valores 

previamente estabelecidos que não deveriam, portanto, ser questionados, pois já teriam 

passado pelo escrutínio da história.  

Independente desta transformação vivida pela personagem ao longo da filmografia em 

questão, percebe-se claramente a distinção de objetivos entre o ímpeto guerreiro feminino e 

o masculino: os homens lutam pela pátria; as mulheres por amor. Mesmo empunhando uma 

espada, Marian continua sendo frágil e preserva a já tradicional imagem da mocinha que, 

invariavelmente, terá que ser salva em algum momento, para desespero das feministas mais 

radicais, como as do grupo Femen, que possuem um gosto muito peculiar em exibir 

publicamente seus seios. Ao historiador cabe acompanhar atentamente este processo de 

transformação, procurando desnaturalizar as concepções sobre a mulher arraigadas na 

sociedade, demonstrando que feminino e masculino são, antes de tudo, construções 

culturais que revelam uma relação de poder, explícita ou não, a qual se deve, sem dúvida, 

combater. 
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O rei Ricardo – interpretado por Sean Connery – faz uma pequena participação no filme 

sem que, assim como em “As aventuras de Robin Hood”, seja possível perceber qualquer 

sinal de reprovação à sua trajetória como monarca inglês. 

Destaca-se nesta versão a atenção dedicada aos aspectos religiosos da sociedade, 

principalmente, através da utilização de personagens como Azeem e o Xerife. A impressão 

que tive foi a de que o filme tentou descolar dos muçulmanos a imagem de inimigos par 

excellence do Ocidente Cristão atribuindo-a a satanistas, aparentemente mais apropriados, 

do ponto de vista teológico imbricado na trama, para ocupar este posto. As lições que 

reconciliam cristianismo e islã trazem embutidas um caráter de tolerância e compreensão 

mútuas, obtidas através do deslocamento do eixo de antagonismos que as opunha, no qual 

um dos lados seria civilizado e o outro, necessariamente, bárbaro. Por uma questão de 

manutenção dos valores de alteridade, tão importantes na coesão interna dos grupos sociais, 

era mister que, uma vez que os muçulmanos fossem agregados ao seio da civilização, outro 

grupo de outsiders fosse deslocado para preencher a lacuna gerada. Não por acaso, dentre 

os “adversários” da fé cristã disponíveis, tenha-se optado pelos mais antagônicos e 

misteriosos.  

Destarte todos estes detalhes relevantes, a narrativa do filme estrelado por Kevin Costner 

guarda inúmeras relações com o personagem interpretado por Errol Flynn nos anos 30, 

como é possível observar em minha análise anterior sobre os filmes. Há toda uma cadeia de 

eventos que se organizam de forma parecida e, existem cenas claramente inspiradas no 

clássico “As aventuras de Robin Hood”, como a intervenção de Robin em favor de um 

caçador contra Guy de Gisbourne, sua luta contra John Little e a benção de Ricardo a seu 

casamento com Marian, quando do regresso do Coração de Leão à Inglaterra. 
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4.4 Robin Hood 

 

Como já afirmei anteriormente, o filme de Ridley Scott é o que utiliza de forma mais 

precisa o conhecimento histórico disponível sobre o período retratado. Scott possui uma 

carreira muito profícua, principalmente, por conta dos êxitos comerciais de suas produções 

que se utilizam de eventos pretéritos como plano de fundo para o desenvolvimento de tramas 

atemporais. Pode parecer contra-senso, mas o diretor apontado por mim como o que mais 

se aproxima do ofício do historiador, por conta de suas tentativas em basear suas produções 

em eventos factuais, também é, ironicamente, um dos maiores expoentes de um gênero 

denominado por Robert Rosenstone como faction que em tradução livre, corresponderia à 

uma fusão entre fatos e ficção. Não cabe aqui voltarmos ao debate teórico sobre a 

confiabilidade e isenção do saber histórico, até por que usualmente, poucos historiadores 

admitiriam que o rigor acadêmico de suas obras poderia ser intencionalmente corrompido por 

eventuais excessos imaginativos durante o processo criativo. O historiador tende a tentar 

neutralizar seus arroubos interpretativos; já o cineasta recria deliberadamente o passado 

dentro de uma perspectiva que favoreça a transmissão eficiente do conteúdo obedecendo a 

parâmetros pouco rigorosos, mas, mesmo assim existentes, de acuidade e verossimilhança. 

Em defesa deste processo, há de se considerar que, muitas vezes, a criatividade aplicada na 

criação de roteiros pode beneficiar a profusão das mensagens objetivadas, muito embora, 

seja tênue a linha que separa o sucesso - como o obtido por Scott - de fragorosos fracassos.  

Há um caráter evidentemente revolucionário no caráter do soldado - filho de oleiro - que 

assume o papel de um nobre e ajuda a insuflar a busca por igualdade e justiça na Inglaterra 

medieval. Estas características também estão presentes nos personagens principais de 

outros títulos do diretor como “Cruzada” e “Gladiador”: a luta contra os poderosos e a 
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obstinada defesa da liberdade, invariavelmente, começam com um golpe de sorte capaz de 

transformar desconhecidos em eminentes artistas políticos. 

Longstride não aparece, em momento algum, defendendo de forma direta aos pobres. 

Ao assumir a identidade de Locksley, Robin personifica os ideais da nobreza expropriada 

pelos abusos reais; ele representa uma classe de senhores submetida aos excessos da 

realeza ao longo dos anos e é sua ruína - e não como se poderia pensar, sua riqueza - que 

causa a miséria dos mais pobres. Seu discurso perante o rei, apesar de soar igualitário, tem 

por objetivo garantir os direitos dos barões. De certa forma, a narrativa pode ser sintetizada 

na afirmação de não haveria rei sem súditos, nem povo sem um rei. Percebe-se que não há 

qualquer contestação ao poder real, Robin, na verdade, ajuda a arrefecer os ânimos de todos 

aqueles que pretendiam derrubar João. Seu único objetivo parece ser garantir à nobreza 

valorização equivalente ao apoio concedido ao monarca. Não pretendo me arriscar em 

afirmar que este ponto de vista elitista pode ser vinculado diretamente a Scott, mas, fato é 

que em nenhum dos outros filmes, Robin soa tão indiferente aos plebeus.  

O filme de Scott foi aos extremos do politicamente correto ao eliminar todas as barreiras 

históricas para transpor o momento atual da sociedade a outro contexto. Neste sentido, muito 

do que foi produzido acaba se perdendo, já que, a verossimilhança é dilapidada para que os 

valores atuais possam ser impostos ao passado. Resta-nos a clara impressão de que certas 

cenas, como a da Marian de armadura e espada em punhos lutando pela Inglaterra, por mais 

inspiradoras que possam parecer, não são factíveis. Situações como estas ferem a 

credibilidade de Scott enquanto cineasta, por demonstrar que sua preocupação com 

determinado alinhamento político que pode impulsionar a bilheteria se sobrepõe a missão de 

instruir o público presente as seções. 
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CONCLUSÃO 

 

Realizar este trabalho foi extenuante, porém muito gratificante. Quando iniciei minha 

graduação, sequer imaginava o que me aguardava nos anos que se seguiriam. 

Inocentemente pensava que quando chegasse o momento da colação de grau, estaria 

preparado para responder todas as dúvidas sobre o saber histórico que os leigos nos fazem 

habitualmente, com a esperança de que estejamos preparados para respondê-las. Hoje sei 

que o ofício do historiador não se restringe à busca de respostas e que, tão importante 

quanto estas, são os questionamentos que despertam a sede de conhecimento a instigar os 

demais.  

Aos poucos fui me aprofundando em meus estudos e, quanto mais lia, mais descobria 

que muito havia ainda a ser descoberto e que o passar do tempo, que delimita nossa ciência 

somando os dias que se vão ao extenso campo investigativo de que dispomos age contra 

nosso empenho. A extensão de uma vida é insuficiente para dispersarmos a névoa que 

recobre o passado e disso advém uma importante lição de humildade: antes acreditava ser 

possível conhecer, com a propriedade de um positivista, o passado; agora, me contento com 

os poucos fragmentos de saber de que disponho e sinto-me privilegiado por poder contribuir 

com a hercúlea tarefa iniciada por Heródoto e continuada por tantos historiadores ao longo 

dos séculos, sejam eles ilustres como alguns dos mestres que serviram de inspiração a este 

artigo, sejam meros desconhecidos, como eu. Modestamente, tento dar minha contribuição e 

sinto-me honrado por compartilhar o ofício de Philippe Ariès, Norbert Elias e Marc Bloch entre 

tantos outros.  

Não posso deixar de citar também a importância de meus mestres, que me instruíram ao 

longo de minha breve vida acadêmica pelo bom caminho da história, ajudando a derrubar os 
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mitos e meias-verdades que embotam nosso conhecimento. Mesmo correndo o risco de ser 

injusto com os demais agradeço especialmente ao Professor Doutor Magnus Roberto de 

Melo, orientador e principal influência para este trabalho que tanto têm me edificado sem 

deixar, no entanto, de mencionar as relevantes contribuições da Professora Doutora Marcela 

Guimarães e do Professor Doutor Pedro Plaza Pinto, tanto para a escolha de meu objeto de 

pesquisa, quanto como elementos catalisadores de minhas aptidões, respectivamente pela 

história medieval e pelo cinema histórico. 

Desnecessário e, de certa forma redundante, dizer que a sétima arte exerce grande 

fascínio sobre mim, já que este deve ser o sentimento da absoluta maioria dos expectadores 

que lotam aos milhões as salas de cinema ao redor do mundo a cada grande lançamento. 

Têm sido assim ao longo do último século e, muito provavelmente, deve continuar sendo 

desta maneira nas décadas que seguirão, mesmo com o advento de novas tecnologias que 

propiciam às pessoas a possibilidade de fruir individualmente seus filmes preferidos, nas telas 

de alta definição de tablets e smartphones.  

Dentre os grandes blockbusters, destacam-se sempre e invariavelmente os filmes 

históricos, já que, assim como o cinema, a história também parece gozar de muita simpatia 

junto ao público em geral, mesmo que leigo - ao menos no que diz respeito ao saber 

acadêmico. Não há a necessidade de se ser erudito para apreciar um bom filme histórico, 

basta-nos a curiosidade de conhecermos mais sobre nosso passado. Os números 

comprovam o êxito comercial das obras cinematográficas que enveredaram pela seara 

histórica e conquistaram aclamação, tanto do público, quanto da crítica. Dentro desta 

perspectiva que vincula cinema e história, foram produzidos inúmeros filmes com padrões de 

qualidade dos mais diversos, cada qual com mensagens especificas destinadas a um público 

seleto. Existem bons exemplos de produções que buscaram refletir nas telas questões 

teórico-metodológicas do metiê historiográfico sem, no entanto, alcançarem sucesso 
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mercadológico. Por outro lado, dispomos de uma extensa lista de filmes que abusaram da 

utilização de “liberdades poéticas” - que neste caso, muitas vezes, trata-se de um eufemismo 

para a deliberada invenção de fatos e eventos - que os afastaram muito dos conhecimentos 

acadêmicos sobre o passado, mas que, mesmo assim, tornaram-se sucessos retumbantes e 

geraram milhões de dólares para os estúdios produtores.  

Nas páginas anteriores, procurei analisar algumas das principais representações 

cinematográficas do personagem Robin Hood, apresentando minha singela opinião sobre os 

aspectos das películas que concernem aos tópicos escolhidos para compor este trabalho. 

Creio ter sido possível demonstrar que não há uma distinção objetiva, baseada em 

parâmetros sólidos, para julgar a qualidade destes filmes em transmitir a história, uma vez 

que, como demonstram as leituras realizadas, não há um ponto pacífico sobre os aspectos 

preponderantes para esta avaliação, devendo-se sempre levar em consideração o segmento 

social ao qual o filme se destinava. A priori, a tarefa de delimitar este público alvo não é das 

mais fáceis tornando-se, entretanto, paulatinamente mais acessível, à medida que passamos 

a dispor de dados relativos à recepção destes produtos culturais na sociedade. Usualmente 

e, por que não, infelizmente, os filmes que procuram atrelar suas narrativas ao conhecimento 

historiográfico para torná-los mais fiéis às representações acadêmicas do passado não 

costumam ser bem sucedidos em termos mercadológicos. São raros os exemplos em que o 

sucesso de crítica e de público são concomitantes e, neste caso, é preciso lembrar que os 

filmes históricos podem ser bem avaliados pelos críticos cinematográficos em geral, mas 

acabam não passando incólumes pelo escrutínio revisionista dos historiadores e 

acadêmicos, do qual só escapam, usualmente, alguns poucos filmes cult politicamente 

engajados. 

Evidentemente, não há em nenhum dos filmes analisados esta característica: todos são 

abertamente “comerciais”.  A princípio, creio eu, quando se investe em cinema têm-se 
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sempre como objetivo gerar lucros. Neste sentido, todos os filmes - ao menos os financiados 

por grandes estúdios - seriam “comerciais”, mas, é possível deduzir através da linguagem 

utilizada e da mensagem imbricada na trama se um filme destina-se a um nicho específico 

da sociedade ou se foi composto de forma a tornar-se apreensível a um público mais amplo. 

Sendo mais direto, se destinava-se aos intelectuais ou ao “povão”. Destarte tratarem-se, em 

minha opinião, de filmes com razoáveis atrativos e com significativo valor historiográfico - ou 

historiofótico, como queiram - é preciso reconhecer que todas as obras estudadas para a 

confecção do presente trabalho fazem reiterado uso de clichês cinematográficos e pouco – 

ou quase nada – inovam, tanto na forma, quanto no conteúdo. As narrativas são lineares e 

totalmente previsíveis e as características psicológicas dos personagens são condensadas 

em alguns poucos estereótipos que são explorados inadvertidamente e de forma reiterada. 

Estas características por si só já embasam minha opinião de que os filmes de Robin Hood 

em questão foram produzidos tendo em foco um público consumidor muito amplo, uma vez 

que, elas ajudam a simplificar a narrativa e a reduzir o leque de possibilidades interpretativas, 

tornando a mensagem mais direta e, portanto, exigindo menor esforço de racionalização por 

parte dos expectadores. Evidentemente não trato esta questão como uma verdade 

estabelecida, mas poucos questionariam o fato de que tais características compõem, 

indubitavelmente, a base do mainstream cinematográfico hollywoodiano.  

Tendo tudo isto em vista, poderíamos cair na tentação de simplesmente interpretarmos 

os filmes em questão apenas enquanto um meio de entretenimento, destinado ao lazer 

momentâneo das massas que lotam as salas de cinema em busca de diversão. Não 

podemos desconsiderar esta esfera lúdica do produto cultural cinematográfico, mas, destarte 

a qualidade da narrativa e das representações, me parece que esta visão subestimaria a real 

capacidade da sétima arte em transmitir, muitas vezes de forma inadvertida e subjetiva, todo 
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um conjunto de valores e crenças que delimitam nossa noção de pertencimento a 

determinados grupos sociais. 

Desde seus primórdios, o cinema tem desenvolvido uma relação muito profícua com a 

história, trazendo para as telas representações dois mais variados fatos e eventos de nossa 

civilização em uma linguagem que as torna mais acessíveis ao grande público. Não restam 

muitas dúvidas de que é muito mais simples assistir a um filme com poucas horas de 

duração do que debruçar-se sobre a vasta historiografia produzida à cerca dos temas 

retratados e, neste sentido, devemos nos aprofundar nas especificidades do cinema e da 

escrita enquanto meios de transmissão do saber histórico. A querela que opõe cineastas e 

historiadores – e consequentemente os produtos culturais atrelados a seus ofícios – parece 

longe de ser definitivamente solucionada, no entanto, as perspectivas de uma coexistência 

frutífera são promissoras, desde que, não caíamos na tentação de considerar filmes e livros 

meramente enquanto meios mutuamente complementares. 

As imagens falam por si, sem a necessidade de contar impreterivelmente com o subsídio 

das palavras. É possível, segundo Hayden White, produzir uma historiofotia que atue de 

forma autônoma em relação à tradicional escrita histórica – a historiografia – sem restringir-se 

a lhe servir como mera ilustração e, capaz inclusive, de transmitir informações que só 

poderiam ser providas por meios visuais. Evidências imagéticas compõem um discurso 

próprio capaz de fornecer uma base muito mais precisa, por exemplo, para a representação 

da atmosfera de eventos pretéritos do que àquelas fornecidas pelos testemunhos verbais.  

Por outro lado, o poder de condensação que transforma anos de estudos historiográficos 

em uma obra cinematográfica de algumas centenas de minutos raramente passa incólume 

aos olhares mais críticos. Esta característica do cinema é inextricável de seu modus 

operandi, que usualmente busca organizar as informações a serem transmitidas para que 

sejam inteligíveis e de fácil apreensão pelo público. A linguagem direta utilizada busca 
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delimitar com maior clareza quais são os significados que devem ser atribuídos aos signos 

representados. Estas escolhas podem ser mais bem compreendidas partindo-se do princípio 

de que dentro do desenvolvimento da narrativa não se pode correr o risco de que alguns 

elementos sejam ininteligíveis. Para tanto, esgota-se o conteúdo pela forma, 

sobrecarregando os elementos visuais com significados bem direcionados, para que se 

reduzam as possibilidades da realização de interpretações equivocadas. Afora isto, as 

limitações de ordem prática – como a duração de um rolo de filme, por exemplo – e o próprio 

interesse do público consumidor acabaram definindo a estrutura básica da narrativa 

cinematográfica em que, geralmente, a parcela de eventos e personagens históricas é 

rapidamente diluída na trama ficcional composta por generalizações e anacronismos. Em 

termos gerais, parece haver certo equivoco quanto às exigências de um pretenso rigor 

histórico nas produções cinematográficas, especialmente se levarmos em consideração que 

o ofício do historiador também consiste em reunir e atribuir sentidos aos resquícios do 

passado, tarefa esta igualmente passível de críticas quanto à sua pessoalidade e 

subjetividade. Também o historiador utiliza as evidências – usualmente – conforme lhe 

convém.  

Mesmo assim, creio que as obras cinematográficas não podem ser absolutamente 

isentadas quanto a seus excessos na utilização de pretensas “liberdades criativas”. Como 

bem apontou o já citado historiador William Guynn, sendo impossível buscar a verdade ao 

menos se deve evitar as inverdades. Assim como em um trabalho acadêmico, espera-se que 

os cineastas busquem, de forma criteriosa, representar fatos e eventos de forma plausível e 

sensata. Se existem lacunas a serem preenchidas – e bem o sabemos que, quanto mais 

recuamos em direção ao passado, mais raros são os sinais que encontramos deixados ao 

longo do caminho, como escreveu magistralmente Marc Bloch – que os cineastas explorem 

com reservas esta seara muitas vezes evitada pelos historiadores. Se não há como 
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reconstruir o passado unicamente a partir dos fragmentos disponíveis e tornam-se 

impreteríveis as suposições, que estas não passem por deliberada invenção, para que o 

resultado final deste difícil processo mantenha o mínimo de coesão e plausibilidade.  

Em certa medida, alguns anacronismos podem até ser bem vindos, dependendo-se do 

ponto de vista com que analisamos as obras fílmicas produzidas ao longo do tempo. Se o 

que desejamos é encontrar nos filmes um retrato fiel do período representado, as 

perspectivas, na maioria das vezes, não são muito animadoras. Mas, se do contrário, 

imaginarmo-os como documentos historiofóticos que, assim como o material historiográfico, 

representam muitos dos discursos vinculados a seu contexto de produção, certamente 

encontraremos um material riquíssimo para a compreensão de importantes aspectos da 

sociedade ocidental do século XX e início do XXI. 

Muito tempo já se passou desde que o historiador francês Henri Irénée Marrou elaborou 

uma interessante equação da história, que nada mais seria do que uma soma de passado e 

presente em que, quanto menor fosse à intromissão do presente, mais fiel, historicamente 

falando, seria o passado representado. Bem o sabemos que nos seria praticamente 

impossível – e por que não, até indesejável sob a ótica acima mencionada a cerca da 

serventia dos anacronismos – que a participação do presente nesta equação tendesse à 

zero. Igualmente perniciosos são os excessos que manipulam o passado deturpando os 

fatos, tornando-o um escravo do presente e de suas conveniências. 

A despeito das diferenças teórico-metodológicas que muitas vezes opõe cineastas e 

historiadores, inegavelmente existem aproximações entre os ofícios, principalmente quando 

da construção das narrativas históricas: ambos partem de uma perspectiva teleológica que 

envolve cadeias de causalidades utilizadas para unir os fatos criando uma conexão racional 

entre eles. Estas cadeias transformam, em termos bem práticos, o “isto-depois-aquilo” em 

“isto-por causa-daquilo”. Não restam dúvidas de que esta análise retrospectiva de eventos, 
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aos quais são atribuídos arbitrariamente significados e relações de causalidade, faz parte de 

um processo altamente subjetivo, o que explica a diversidade de construções estruturadas 

sobre os mesmos fatos históricos. Podemos presumir que, grosso modo, uma vez que, 

usualmente não dispomos do conhecimento necessário para encontrar a “verdade histórica”, 

trabalhamos com um conjunto de interpretações igualmente válidas sobre o passado, 

mesmo que sob pontos de vista distintos. Este grande processo semiológico de significação 

dos elementos do passado que sobreviveram ao passar do tempo baseia-se em uma 

triagem subjetiva do que deve ou não ser incluído na narrativa histórica. O ato de significar 

muitas vezes subentende o ato de excluir. 

Apesar da exigüidade de tempo para a construção da narrativa imposta ao cinema por 

suas limitações técnicas, é muito comum que se critique, sob a ótica do historiador, as 

condensações e generalizações realizadas pelos cineastas que acabam suprimindo alguns 

aspectos considerados importantes dentro daquilo que, presumivelmente, se esperaria de 

um trabalho historiográfico. Evidente que qualquer deturpação grosseira da verossimilhança 

dentro da diegese cinematográfica é censurável, principalmente, partindo-se do princípio de 

que, para muitos, o cinema acaba sendo uma das principais – se não a única – fonte de 

saber histórico; mas, em termos gerais, grande parte das críticas e discussões realizadas 

pelos historiadores são herméticas, mais voltadas aos já iniciados nos arcanos da história. 

Necessário frisar que àqueles sob os encantos de Clio – musa grega da história e da 

eloqüência – são minoria entre o público que lota as salas de cinema ao redor do mundo. 

Este aspecto não deixa de suscitar dúvidas. De que servem as críticas tenazes e as 

complexas elucubrações à cerca do tratamento dado à história se, em sua maioria, os 

cinéfilos pouco, ou nada se apercebem das falhas apontadas? Eis somente o livre exercício 

do direito a externar suas opiniões ou uma esperança – mesmo que, por vezes, 

subentendida – de que seja possível, de alguma maneira, influir na concepção dos filmes 
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históricos tornando-os mais “acadêmicos”? Dentro das especificidades listadas, parece 

latente a conclusão de que um filme jamais será capaz de fazer o que um livro faz – em 

termos de transmissão do saber histórico – e vice-versa.  

Alguns poderiam redargüir, partindo-se da conclusão acima, de que o cinema, 

principalmente os blockbusters produzidos pelas grandes corporações hollywoodianas, 

atendem a uma lógica de mercado, ficando sujeitos então ao gosto do público consumidor da 

cultura popular, enquanto os livros históricos corresponderiam ao meio erudito e letrado dos 

academicistas. Por certo existem exceções, como tentam nos convencer Guynn e 

Rosenstone, de filmes apontados como bons instrumentos a serviço da História – 

notadamente aqueles produzidos fora dos EUA – mas, a maioria esmagadora da produção 

cinematográfica com pretensões historiofóticas, dentro da perspectiva dos autores acima 

mencionados, estaria prestando um desserviço à propagação do conhecimento. 

Recapitulando, são inúmeros os que acreditam que, se os filmes, de uma maneira geral, 

não são capazes de substituir a leitura de um bom livro historiográfico, tampouco seriam, em 

sua maioria, capazes de auferir qualquer outro benefício prático aos telespectadores que não 

o mero entretenimento. Pelo contrário, segundo sustentam em grande medida Guynn e 

Rosenstone, supondo-se que a literatura e o cinema poderiam, mútua e paralelamente, 

contribuir para a difusão do saber histórico sobre o passado, grande parte dos filmes 

produzidos estaria, por trazer informações equivocadas, prejudicando esta promissora 

relação. Ambos os autores não estão entre os mais ferinos críticos e detratores do cinema 

histórico, mas suas opiniões são muito mais comedidas se comparadas às de Robert Brent 

Toplin, um declarado defensor do cinema enquanto meio de divulgação do saber. 

Entretanto, há quem defenda o abrandamento das críticas e um maior relaxamento 

quanto às expectativas lançadas pelos historiadores com relação ao cinema histórico de 

grande audiência, notadamente, aquele produzido pelos grandes estúdios estadunidenses. 



 

72 
 

Dentre eles, encontra-se o supracitado historiador Toplin, cuja obra já foi analisada 

anteriormente no presente trabalho. O autor também identifica a existência de maus 

exemplos no tratamento dos fatos e eventos em inúmeras representações do passado que 

acabaram por prejudicar o resultado final das composições, mas, vai além, ocupando-se de 

analisar os dados referentes à recepção destes trabalhos na sociedade e os efeitos 

eventualmente suscitados e, neste quesito, mesmo um filme de qualidade duvidosa, pode 

desempenhar um papel interessante, ajudando a fomentar debates e instigar a curiosidade 

em seu público. Os argumentos de Toplin divergem, neste sentido, dos utilizados por Guynn 

e Rosenstone, algo que certamente influenciou suas conclusões muito mais positivas com 

relação aos filmes de Hollywood, por conta de sua capacidade de mobilização de um grande 

contingente de espectadores. Toplin preocupa-se com a recepção e a resposta da sociedade 

mais do que com a qualidade acadêmica das mensagens e dos discursos embutidos na 

trama. Neste ponto, é impossível que não nos perguntemos quais seriam os melhores 

representantes deste grupo tão heterogêneo de filmes históricos: os eruditos títulos de 

vanguarda que, usualmente, passam despercebidos pelo grande público ou os blockbusters 

– às vezes de qualidade duvidosa – mas que arrebanham multidões de cinéfilos?  

Talvez possa soar pretensioso demais almejar que os cineastas produzam filmes 

históricos para os historiadores da mesma maneira com que, usualmente, pesquisamos e 

produzimos conhecimento tendo em vista a satisfação e o reconhecimento de nossos pares. 

Difícil afirmar com segurança se é a sociedade que resiste ao saber acadêmico ou se nos 

faltam melhores alternativas para amplificarmos a difusão do conhecimento produzido nas 

universidades. A mim, não restam dúvidas de que, partindo-se do pressuposto de que a 

literatura e o cinema ocupam linhas distintas, mas paralelas na propagação do conhecimento, 

não me parece sensato que se aplique aos filmes históricos a lógica cientificista que rege a 

vida acadêmica. Se, segundo Toplin, o grande benefício dos filmes históricos é despertar a 
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curiosidade e instigar a busca pelo conhecimento, creio que devemos, ao invés de 

despendermos energia em ataques pouco proveitosos, centrarmos nossos esforços em 

encontrar respostas para as perguntas que virão, esforçando-nos em torná-las acessíveis à 

sociedade de uma maneira ampla e irrestrita, independente do meio de propagação que 

utilizemos para este fim.     

O presente artigo não foi concebido enquanto uma ode aos cineastas, tampouco tenho o 

interesse de desqualificar o trabalho de historiadores que se dedicam arduamente à, muitas 

vezes ingrata, tarefa de tentar reconstruir o passado ajudando a lançar luz a fatos há muito já 

esquecidos pela sociedade. Meu objetivo jamais foi o de estabelecer uma ordem hierárquica, 

mas o de demonstrar que, destarte as diferenças, ainda há muito em comum entre os ofícios 

de historiadores e cineastas, principalmente no que tange a construção de seus discursos já 

que, usualmente, enquanto narradores, eles são ulteriores e extradiegéticos. O termo de 

origem grega diegese é utilizado para designar o conjunto de ações que formam uma história 

narrada segundo certos princípios cronológicos.  Neste sentido observamos que suas 

narrativas, na maioria dos casos, são construídas a posteriori, baseadas em relatos de 

terceiros que vivenciaram as experiências. O narrador é um elemento exterior aos eventos 

reproduzidos, ou seja, extradiegético. 

Outra questão preponderante no que tange à separação entre historiografia e 

historiofotia, diz respeito à dificuldade que alguns historiadores possuem em lidar com as 

contribuições advindas de outros campos do saber que não o da história acadêmica. Em 

certa medida, cria-se uma ilha na qual não há receptividade às novas idéias, somente a 

repetição dos mesmos diálogos insulares que restringem os horizontes investigativos da 

ciência histórica. Como em qualquer debate, todo tipo de imposição, por mais inovadora que 

se mostrasse, seria perniciosa mas, a falta de abertura a avanços já não tão recentes, acaba 

dificultando a propagação do saber histórico, tolhendo à sociedade a possibilidade de ter 
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acesso ao conhecimento por meios mais atuais e democráticos. A história deve retratar o 

passado sem, no entanto, prender-se a ele – ao menos não em termos teórico-

metodológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

REFERÊNCIAS  

 

AMENGUAL, Barthélemy, Chaves do Cinema, Editora Civilização Brasileira, Rio de 

Janeiro, 1973. 

BARTHES, Roland. Mitologias, Bertrand Brasil, São Paulo, 2003. 

BUCCI, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Introdução: O mito não pára. In: BUCCI, Eugênio; 

KEHL, Maria Rita. Videologias: ensaios sobre televisão. São Paulo: Boitempo, 2004, p.15-26 

COSTA, Grace Campos; DIAS, Rodrigo Francisco. O Cinema como narrativa histórica: 

Robert A. Rosenstone e a linguagem histórica fílmica. Disponível em: 

http://www.revistafenix.pro.br/PDF23/RESENHA_2_RODRIGO_DIAS_GRACE_CAMPOS_F

ENIX_MAIO_AGOSTO_2010.pdf 

GREEN, Roger Lancelyn. As Aventuras de Robin dos Bosques. Publicações Dom 

Quixote, Lisboa, 1990. 

GUYNN, William. Writing History in Film. New York, Routledge, 2006. 

HAYES, Tom. The Birth of popular culture: Ben Jonson, Maid Marian and Robin Hood. 

Duquesne University Press, Pittsburgh, 1992. 

MACEDO, José Rivair. Cinema e Idade Média: Perspectivas de Abordagem. In: 

MACEDO, José Rivair.; MONGELLI, Lênia Márcia. (Org.) A Idade Média no Cinema. São 

Paulo: Ateliê Editorial, 2009, p.13-48 

NAPOLITANO, Marcos. A escrita fílmica da história e a monumentalização do passado: 

uma análise comparada de Amistad e Danton. In: CAPELATO, Maria Helena [et.al]. História e 

Cinema. São Paulo: Alameda, 2007, p.39-64. 



 

76 
 

NOVA, Cristiane. O Cinema e o conhecimento da História. In: O Olho da História. Revista 

de História Contemporânea. Salvador, n. 3, 1996. Disponível em: 

http://www.oolhodahistoria.ufba.br/o3cris.html.  

RESTON JR., James. Guerreiros de Deus: Ricardo Coração de Leão e Saladino na 

Terceira Cruzada. Imago, 2002. 

ROSENSTONE, Robert. A história nos filmes/Os filmes na história. São Paulo, Paz e 

Terra, 2010. 

SADOUL, Georges. História do cinema mundial, Vol. I, p. 24. Martins Editora, São Paulo, 

1963. 

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Lingüística Geral. 24ª ed., São Paulo: Cultrix, 2002, 

p. 96; apud Sérgio Granja. In "Tópicos saussurrianos (ou a Linguística saussurriana por um 

aprendiz)". Rede de Letras, nº 14. 

TOPLIN, Robert Brent. Reel History: In defense of Hollywood. University Press of 

Kansas, Kansas, 2002. 

WHITE, Hayden. Meta-História: a imaginação histórica do século XIX. 2. ed. Tradução de 

José Laurênio de Melo. São Paulo: EDUSP, 1995 

 


