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RESUMO 

Castelo fortificado em sua origem, o Real Alcazar de Sevilha transformado em palácio islâmico 

no período abássida, tornou-se local de trânsito artístico, cultural e político no medievo. Com a 

ascensão ao trono de Pedro I de Castela (1350-1369), o monumento passa novamente por 

intervenções, a partir de 1365, em estilo mudéjar. Simbiose das culturas cristã e muçulmana, a 

arte mudéjar é um fenômeno exclusivo da Península Ibérica, local que evidencia um panorama 

sem precedentes no medievo latino, morada da miscelânea etnográfica formada por cristãos, 

judeus, muçulmanos árabes e berberes. Entender o empreendimento é o objetivo deste trabalho, o 

qual se propõe a buscar as motivações do monarca Pedro na escolha do estilo de sua intervenção, 

elucidando a interação social entre cristãos, judeus e muçulmanos além de discutir o uso de 

vestígios artísticos como ferramenta de estudos históricos não apenas focados no campo da 

História da Arte, mas para além dela, usá-los como explicadores de seu tempo. Inovando no 

suporte, desenvolveu-se ferramenta eletrônica para a divulgação científica. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

De acordo com o objetivo do curso da Universidade Federal do Paraná, História, 

Memória e Imagem relacionado à produção de ferramentas de ensino e disseminação histórica e 

levando em consideração que o conhecimento histórico em nosso país teve e ainda possui um 

caminho tortuoso, como no caso na atual Base Nacional Curricular Comum – BNCC, propõe-se 

desenvolver ferramenta digital que permita a difusão de assunto relevante em nossa atualidade.  

Partindo de uma inquietação surgida durante o tópico de poesia medieval, o 

relacionamento entre cristãos, judeus e muçulmanos
1
 iberomedievais tornou-se uma questão. E a 

partir de fonte visual – O Real Alcazar
2
 de Sevilha e seu Palácio Mudéjar – tentaremos como 

legado acadêmico, desconstruir a construção ideológica e historiográfica enraizada na 

contemporaneidade e buscar a reflexão sobre o universo de tolerância social, religiosa e política 

no medievo ibérico. 

O recorte temporal estará inserido entre 1340 e 1369, desde a Vitória da Batalha do 

Salado
3
 até o assassinato do rei Pedro I por seu meio irmão Henrique, futuro Henrique II de 

Castela.  

Nossa pergunta norteadora - porque um rei cristão constrói um palácio islâmico? – pauta-

se na evidência material do Palácio Mudéjar de Pedro I de Castela. Construído entre os anos de 

1364 e 1366, seria a morada do rei castelhano, totalmente adornado em estilo mudéjar, a 

simbiose entre a arte cristã e muçulmana. Entretanto, antes de analisarmos o palácio Mudéjar, 

precisaremos voltar cerca de 24 anos. Após a vitória na Batalha do Salado, o rei Afonso XI em 

comemoração, constrói uma sala/anexo/cômodo chamado hoje de Sala de Justiça, neste cômodo 

já se encontram características mudéjares.  

A discussão sobre o entrelaçamento cultural entre cristãos, judeus e muçulmanos ibéricos 

começa a tomar corpo a partir desta pista filo-árabe dos monarcas castelhanos.  As relações entre 

estes elementos sociais no medievo ibérico destaca a relevância na discussão sobre suas 

“relações possíveis”, tema tão caro na atualidade.  

Baseada na citação do famoso historiador e filósofo muçulmano Ibn Khaldun: “O sentido 

profundo da História, envolve especulação e tentativas de alcançar a verdadeira e sutil explicação 

                                                           
1  Escolho me referir às religiões em ordem alfabética.  
2
  Alcazar ou "Qsar" é uma palavra árabe, pode ser traduzida para castelo ou pode designar apenas um povoado 

fortificado ou simplesmente um forte. 
3
  A Batalha do Salado aconteceu nas margens do riacho do mesmo nome, na província de Cadiz, em 30 de outubro 

de 1340, entre os exércitos dos reis cristãos castelhano e português e os muçulmanos, com desfecho favorável aos 

primeiros. Terá sido um dos episódios mais importantes da “Reconquista”. 
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das causas e origens das coisas e um conhecimento profundo do como e do porquê dos eventos” 

(TEXTOS HISTÓRICOS MEDIEVAIS, p. 119), e também incitada por Jacques Le Goff quando 

afirma que é necessário desmistificar a simplicidade imposta à Idade Média, inicio uma jornada 

na busca de pistas que nos dêem a compreensão do universo de Pedro I de Castela e seu Palácio 

Mudéjar. Por si só, a Península Ibérica já é fato relevante, pois expressa a multiculturalidade sem 

par no medievo latino com sua rede de relações estabelecida entre as três grandes religiões 

monoteístas.  

 Além disso, o monumento relaciona-se diretamente com as discussões atuais sobre as 

relações entre Ocidente e Oriente no contexto religioso, político e social, que por sua vez estão 

ligadas à construção ideológica conhecida como Orientalismo (conjunto de imagens e conceitos 

construídas em prol do Ocidente e em detrimento do Oriente a partir do século XVIII). Portanto, 

nossa análise será de grande valia para a desmistificação do padrão preconceituoso entre 

Ocidente/Oriente, e abordar a convivência diária entre estas três religiões abrirá caminho para 

reflexões mais profundas sobre o panorama na diacronia. 

Nossa empresa se dará em seis frentes: 1) A contextualização histórica sobre o panorama 

ibérico medieval, que se torna necessário para ambientar o leitor nas discussões. 2) No campo 

das fontes analisaremos excertos do cronista Pero Lopes de Ayala na biografia do monarca 

castelhano e de Ibn Khaldun na sua Autobiografia. 3) A análise do monumento e suas principais 

características. 4) Reflexões sobre o uso de vestígios artísticos como fonte histórica, criticando a 

característica puramente descritiva da História da Arte, alheia ao contexto temporal de sua 

realização. 5) A análise bibliográfica sobre a arte mudéjar. 6) Discussão sobre o ambiente de 

entrelaçamento cultural iberomedieval e o conceito de orientalismo. 

 

 

 

2. OBJETO DE ESTUDO   

 

A fonte visual desta pesquisa – O Real Alcazar de Sevilha e seu Palácio Mudéjar – incita 

várias frentes analíticas. Primeiramente deve-se entender em qual contexto o palácio petrista 

estaria inserido. Após esta explanação descreveremos o monumento para ambientar a pesquisa. 

Outro ponto importante a ser considerado será analisar a obra de Gonzalo Gualis sobre a Arte 

Mudéjar e algumas considerações historiográficas sobre o binômio História e História da Arte. 
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Importante também descrever fontes que evidenciam a multiculturalidade ibérica. Por fim, 

refletir sobre o entrelaçamento cultural iberomedieval e sua relação com a contemporaneidade.  

 

2.1.PENÍNSULA IBÉRICA MEDIEVAL 

 

Após a Batalha do Guadalete em 19 de julho de 711, quando da derrota visigoda, os 

muçulmanos se estabelecem por toda a Península Ibérica. Apesar das rivalidades internas acerca 

de questões étnicas, em 716 só o Noroeste não era muçulmano. O limite do território muçulmano 

em solo europeu deu-se na cidade de Poitiers no ano de 732, quando o exército franco liderado 

por Carlos Martel vence o exército muçulmano liderado pelo governante de Córdoba Abu Said 

Abd ar-Rahman ibn Abd Allah al-Gafiqi. Em 756, com a chegada do príncipe omíada Abd al- 

Rahmman houve união da população em torno da administração cordobesa, protegida pelo 

cinturão defensivo das cidades de Zaragoza, Toledo e Mérida (CORTAZAR , 1994. p.156). A 

conquista de 711 contra a comunidade visigoda permitiu a formação de um panorama 

etnográfico sem precedentes no medievo latino. 

O Al-Andaluz – nome dado pelos muçulmanos à Ibéria islâmica - era o reino mais poderoso 

do Ocidente Europeu: constituído de 21 províncias, recebia impostos de Leão, Navarra, Castela e 

Barcelona (CORTAZAR , 1994. p.160). Não havia comparação da urbe islâmica com nenhuma 

sociedade dos reinos cristãos latinos. A experiência administrativa árabe no Oriente Médio 

favoreceu o progresso econômico e o renascimento urbano ibérico. Quando Al-Rahman III 

proclama-se califa em 956, a Andaluzia vive uma era de fausto, é durante seu governo que o 

esplendoroso novo palácio de Madinat al- Zahra será construído, seu sucessor Al Hákam II dará 

continuidade a esta época de ouro califal.  

O viajante Ibn Hawkal compôs um manual geográfico em 948, no qual descreve suas 

impressões sobre Al-Andaluz: “a maior parte do país é cultivada e densamente povoada, a posse 

de bens e os meios de adquirir riquezas são comuns a todas as classes da população” (BISSIO, 

2009, p. 89). Esses benefícios estendem-se até mesmo aos artesãos e aos trabalhadores braçais, 

graças aos impostos leves, ao bom estado do país e à riqueza de seu governante, pois ele não tem 

necessidade de cobrar impostos e taxas pesadas (FLETCHER, 2002, p. 30).  

Realmente, Al-Andaluz medieval era um mar de prosperidade. Mantinha uma circulação 

monetária de grandes proporções, além da revolução agrícola baseada nas técnicas de irrigação 

(canais de condução, nora e açude) e no cultivo de novas culturas como o arroz, cana-de-açúcar, 

algodão, laranjas, espinafre (FLETCHER, 2002, p. 32). É possível que uma dieta melhor e mais 
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variada possa ter sido a base de uma população mais sadia e até relacionar-se com o crescimento 

demográfico andaluz (FLETCHER, 2002, p. 33). Os artigos de luxo também chamaram a 

atenção do viajante do século X: seda, linho, marfim, cerâmica, couro, instrumentos musicais e o 

papel com sua única fábrica no continente europeu em Játiva.  

Em contrapartida, a zona deserta do vale do Douro permitiu os primeiros passos 

repopulacionais dos cristãos asturianos (CORTAZAR, 1994. p.154) o que mais tarde atrairia o 

êxodo moçárabe
4
. Fomentada pela descoberta dos restos mortais de São Tiago por volta de 813 

d.C. a ofensiva cristã se estabelece (CORTAZAR, 1994. p.167). Até o final do século oito, 

Astúrias
5
 estará fixada em busca de uma política de afirmação monárquica. Neste contexto 

haverá três realidades geopolíticas distintas no norte cristão: Galícia, Astúrias (Leão e Cantabria) 

e Castela (CORTAZAR, 1994. p.168).  

No cenário muçulmano, a dissolução do califado será decretada em 1031, fruto da infrutífera 

sucessão após a morte de Almazor em 1002. A rivalidade na sucessão califal leva a governança 

muçulmana retornar ao emirado. 

As ambições provinciais intensificadas por conflitos étnicos e sociais dão espaço à ascensão 

dos Reinos Taifas (Sevilha, Granada, Badajoz, Toledo, Valencia e Saragoça). Tornando a 

administração policêntrica, há a pulverização do poder. Este período de instabilidade muçulmana 

é marcado por diversos avanços cristãos, como por exemplo, à cidade de Toledo, tomada por 

Afonso VI em 1085.  

Os Reinos Taifa acabam por pedir ajuda a seus vizinhos magrebinos, Almorávidas e 

Almóadas, que acabam conquistando a Península a partir de 1095, após a Batalha de Zalaca. 

Em relação à hegemonia cristã na Península Ibérica nos chama a atenção a diversidade de 

credos religiosos ao longo de sua história. Retirando os anos anteriores à dominação romana, em 

que não havia cristianismo, esta religião só tornou-se religião oficial do império após o Edito de 

Tessalônica em 380 d.C. Entretanto o cristianismo ortodoxo só tornou-se oficial na Península 

Ibérica  após a conversão do rei Recaredo em 587 d. C. Com a invasão muçulmana em 711 d. C. 

soma-se um novo credo religioso competindo com o cristianismo. A hegemonia religiosa será 

muçulmana até 1085 com a tomada de Toledo, o que daria ao Islã uma permanência hegemônica 

de aproximadamente 374 anos. Por volta do ano 1000, 75% da população era muçulmana 

                                                           
4
 Moçárabe: eram os cristãos que viviam na Península Ibérica durante o domínio árabe. Desenvolveram uma liturgia 

própria, com muitas influências árabes, que seria combatia pelas influências francesas. 
5
 Astúrias: primeira entidade política cristã estabelecida na Península depois da capitulação do Reino Visigótico. 

Protegidos por uma imponente cadeia montanhosa, os cristãos que escaparam à invasão islâmica refugiaram-se 

naquele pequeno território do norte da Península, a partir do qual dariam início ao processo da Reconquista Cristã.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Visig%C3%B3tico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira_Cant%C3%A1brica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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(FLETCHER, 2002, p. 29). Escapa aos historiadores a presença pagã entre vários credos. A 

península não foi sempre cristã.  

Entretanto, a organização cristã também é recheada por disputas. A “Reconquista” não foi 

exatamente uma cooperação pacífica entre reis cristãos, pois uns lutavam com e contra os outros 

por poder, sucessão e independência. Martín Saloma afirma que o processo chamado 

Reconquista é um termo gestado pela historiografia e possui uma forte carga ideológica. É um 

conceito nunca usado na Idade Média, relacionado ao discurso da monarquia asturo-leonesa em 

seu processo de conquista territorial, a expansão territorial e a restauração da organização 

eclesiástica. O uso da luta contra os infiéis pelos espanhóis permeou toda a historiografia 

espanhola no que tange à sua história, tornando a luta contra o Islã seu pilar
6
.  

A bula papal para a empresa cruzadística é publicada apenas em 1100, por Pascoal II, na qual 

estabelecia que nenhum habitante da Espanha poderia sair da península em empresa cruzadística, 

pois a mesma era teatro de guerra contra mouro. 

Marco importante no avanço cristão pela Península Ibérica foi a batalha de Las Navas de 

Tolosa, coalisão cristã entre Navarra, Leão, Aragão e Castela, quando derrotam o exército 

almoáda em 16 de julho de 1212. Com esta vitória Afonso VII fixou situação de vantagem 

permanente em relação aos muçulmanos. Esta batalha definiu o início da superioridade militar, 

económica e política dos reinos cristãos e demarcou definitivamente o início da decadência da 

civilização muçulmana na Península Ibérica. 

Paralelamente a tanta instabilidade política e militar, entre angústias econômicas e ambições 

expansionistas, transcorria a vida dos habitantes comuns, sejam cristãos, judeus ou muçulmanos.  

Palco da construção do Palácio Mudéjar e da vida castelhana é a cidade de Sevilha. Banhada 

pelo rio Guadalquivir, foi povoada pelos tartessos, civilização autóctone do vale do 

Guadalquivir, mantenedores de relações comerciais com fenícios, gregos e cartagineses. Após o 

século III a. C. até o século V d.C.  passa pela dominação romana. A partir do século V d.C. os 

visigodos de origem germânica, tomam conta da Península Ibérica até a chegada, no século VIII, 

dos muçulmanos. 

Denominada na época romana e visigoda como Hispalis e conquistada pelos muçulmanos, 

Ishbiliya – nome da cidade em árabe - em 713 torna-se capital andaluza, até 718 quando houve a 

transferência para Córdoba.  Foi no período da taifa sevilhana, sob a família abadida, que a 

                                                           
6
  Leia mais em: SALOMA, Martín. La Reconquista: génesis de um mito históriografico. In: Historia y Grafia. 2008. 
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cidade passou por um progresso de promoção urbana com o rei Al- Mutadid a partir de 1042. O 

esplendor sevilhano se dá nas mãos dos almoadas, pois a cidade foi eleita sua capital.  

A intervenção realizada no Real Alcazar por Pedro I de Castela em Sevilha a partir de 1364, 

em estilo mudéjar, é evidencia material desta multiculturalidade dos reinos ibéricos.  Pedro era 

filho de Afonso XI, o responsável pela vitória na Batalha do Salado, na qual uniram-se as coroas 

de Castela e Portugal contra a última demonstração de força muçulmana; em 1339 o rei 

granadino apoiado pelos magrebinos ataca territórios cristãos, culminando na Batalha do Salado. 

Nesta ocasião, os reis ibéricos cessam suas rivalidades e juntam-se contra a ofensiva muçulmana. 

A crônica do rei Afonso XI relata os antecedentes e a própria batalha:  

 “Pues que el Rey Dom Alfonso de Castella et de Leon, et el Rey de Portogal que venia 

com él, fueron tornados á Sevilla, los desta ciudat  rescibieron-los com muy grand placer, et 

ficieron muchas alegrias. Et el Arzobispo, et el Cabildo de la sancta Iglesia de la cuidat de 

Sevilla salieronlos á rescebir com grand procesion, et los pendones que fueron tomados em 

aquella sancta batalla, en que fué vencido el Rey Albohacen, et el Rey de Granada (AYALA, 

1953, p.329). 

Com a vitória do Salado, alguns muçulmanos acolhem-se no interior dos muros de 

Granada ou voltam para as praças magrebinas. Portanto, a vitória do Salado foi o legado deixado 

ao jovem Pedro I a partir de 1350 quando da morte de Afonso XI.  

Na data da posse do jovem monarca, a Península Ibérica vivia o sexto século de 

permanência muçulmana, ou seja, a população da península possuía característica totalmente 

anômala à cristandade latina, abrigando em seu seio cristãos, muçulmanos e judeus. Os últimos 

eram prestadores de serviços à governança e comunidade cristã: médicos, tradutores, banqueiros, 

perfumistas, farmacêuticos, poetas astrônomos, químicos, entre outras funções. Em contraste 

com os cristãos que em sua maioria situavam-se na zona rural, judeus e muçulmanos acabam por 

conquistar um nível de vida mais elevado do que a comunidade cristã analfabeta e rural. 

Conhecer Pedro I de Castela é uma jornada intricada, pois os estudos petristas estão 

presos a Pero Lopes de Ayala, seu cronista Trastamarista. Beatriz Bissio quando se refere à 

relação da Granada muçulmana com a Castela Cristã afirma que “a fama de cruel em muito se 

deve aos escritos do chanceler Pero Lopez de Ayala, que também foi quem fez as crônicas da 

dinastia rival, de seu irmão Enrique de Trastamara”. O rei Pedro I, na segunda metade do século 

XIV, não só admirava a cultura islâmica e se rodeava de conselheiros muçulmanos e judeus, 

como firmou um pacto de apoio militar com seu teórico inimigo, o sultão de Granada (GUÍA 
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VISUAL, 2011, p.41). Marcella Lopes Guimarães afirma que Pedro foge à regra de combate ao 

infiel, fugindo à regra cruzada. 

Levando em consideração que as informações que possuímos sobre Pedro I, o monarca 

cristão que constrói para si um palácio islâmico, são fruto do discurso de um cronista financiado 

pelo inimigo de Pedro, vemos a necessidade de analisarmos criteriosamente os discursos que 

petristas. A escrita de sua crônica, analisada por Marcella Lopes Guimarães, aponta eventos que 

relacionavam Pedro aos aliados infiéis e descreve as ações do monarca com muito juízo de valor. 

Estes recursos tornariam, na historiografia, Pedro em o Cruel.  

Por estas questões que entender o empreendimento poderá esclarecer ou trazer luz a esta 

intricada rede de relações em que o monarca está inserido.  

 

2.2 O MONUMENTO 

 

O Real Alcazar de Sevilha, declarado patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO em 

1987, era em sua origem um castelo fortificado, transformado em palácio islâmico, tornou-se 

local de trânsito artístico, cultural e político no medievo.  

O palácio de Pedro I, é apenas uma parte do complexo Real Alcazar de Sevilha, comporto 

por: Casa de Contratação, Pátio da Montaria, Pátio de Gesso, Sala de Justiça, Palácio Mudéjar, 

Palácio Gótico, Palácio Alto, Palácio do Cruzeiro e os jardins.  

Sua construção remonta à edificação da residência do rei muçulmano e das dependências 

administrativas da capital do Reino Taifa, desde então a cidade e o palácio serviram de acordo 

com a intervenção de cada monarca que viveu dentro de seus muros. É por isso que hoje o 

Alcazar é um conjunto de construções que abriga vestígios de várias governanças (GUÍA 

VISUAL, 2011, p. 7). Após a conquista do Al-Andaluz pelos almóadas, Sevilha será a capital e o 

Alcazar servirá de palácio aos novos governantes.  

Com a conquista de Sevilha pelo rei cristão Fernando III, em 1248, o Alcazar almóada 

servirá de morada aos novos monarcas cristãos. Em 1254, o rei Afonso X, mandou edificar sua 

residência real em estilo gótico sobre os restos do Palácio Almóada e em 1364, o rei Pedro I 

organiza a construção de seu palácio mudéjar. Com a poderosa união de Castela e Aragão, e em 

consonância com o plano unificador espanhol por parte dos reis católicos, o Alcazar passa 

novamente por mais intervenções. Eleito como sede da Casa de Contratação, instituição 

responsável por organizar o comércio com a América, as intervenções seriam realizadas em 

estilo Renascentista. O ouro das Américas permitiria suntuosas reformas, com marcado estilo 
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italiano: arcos de ponto médio, colunas jônicas e coríntias em mármore de carrara executadas por 

genoveses, no século XVII os hortos muçulmanos serão transformados em jardins maneiristas.   

O romantismo chega à Espanha expressando um sentimento de recuperação de um passado 

glorioso, neste sentido intervenções e restaurações são iniciadas a partir de 1832. 

Além de todo o complexo arquitetônico, ainda existem extensos jardins. Originados das 

hortas muçulmanas com suas diversas espécies botânicas e seus esplendorosos trabalhos com a 

água, motivo muito caro aos muçulmanos, pois seus jardins faziam menção ao paraíso corânico. 

Deve-se dar os créditos no que se refere ao estudo sistemático do Alcazar à arqueologia, pois 

quando não há registros escritos, será a arqueologia que fornecerá condições de restituir o 

passado e de retraçar a História. Importante ressaltar que os vestígios não falam por si só, que é 

necessário constituir um conhecimento, uma matriz para interpretar esses vestígios e reposicioná-

los no curso de nossa história.
7
 

Fomentados pelo patronato do Alcazar, pesquisas são feitas continuamente na tentativa de 

demarcar com precisão a data da construção do monumento, além do excelente trabalho de 

manutenção e restauração de seus aposentos
8
.  

A primeira manifestação mudéjar no Alcazar é realizada no reinado de Alfonso XI. Em 1340 

após a vitória da Batalha do Salado, é construída a Sala de Justiça. Esta estrutura foi realizada em 

consonância com as qubba muçulmanas, ou seja, possuía forma cúbica, além de gessarias que 

revestem parte da sala com arabescos e epigrafias e dos artesonados que são vigas de madeira 

entalhadas no teto. Sua cúpula era em forma de metade de uma laranja. A Sala de Justiça será 

usada por Pedro I como salão de julgamentos. Anexa a esta estrutura e ligada por uma fonte, fica 

o Palácio de Gesso, último remanescente das construções almóadas no Alcazar.  

 Infelizmente durante a visita in loco, este cômodo estava sob reforma e, portanto as 

informações descritas são apenas as encontradas na bibliografia. 

  

                                                           
7
 Ver mais em: Gallay, Alain. L’archéologie demain. Tradução: E. Fogaça, 2002. 

8
 Real Alcazar de Sevilla: editorial Palacios e Museus, 2014. 
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Foto1 de Juliana Alves, 10/10/2015 

 

 

Imagem 2, Esquema gráfico da Sala de Justiça e do Pátio de Gesso 
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Imagem 3, Sala de Justiça em estilo mudéjar 

 

O Palácio mudéjar de Pedro I foi construído 125 anos após a espetacular construção nazarí 

em Granada, Alhambra (1239). Sua estilização está totalmente relacionada a este edifício. 

Suspeita-se que após o terremoto de 1356, Pedro I toma a decisão de construir um palácio pra si, 

e em 1364, contrata os melhores artistas granadinos, toledanos e sevilhanos – quase todos 

muçulmanos - para a construção de seu palácio, basicamente construído sob os cânones do estilo 

mudéjar. O palácio é composto pelos seguintes cômodos: fachada, vestíbulo, salão das donzelas, 

quarto real, salão dos embaixadores e demais aposentos privados que serão descritos abaixo:  

 

Imagem 4, Esquema gráfico do complexo de palácios  

  

 

2.1 Fachada: localizado em frente ao Pátio da Monteria, a fachada do palácio mudéjar é de 

estonteante beleza e detalhes. Encontram-se elementos das duas culturas, muçulmana e 
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cristã: Arcos polilobados (formado por vários segmentos circulares), arcos peraltados (em 

forma de semicírculo são usados para alcançar maior altura) atauriques no umbral da porta 

(ou arabescos, são uma elaborada combinação de formas geométricas frequentemente 

semelhantes às formas de plantas), cerâmicas, rede de sebqua (em forma de losangos como 

base de ornamentação) ramos de uvas toledanos e escudos de Castela e Leão, colunas 

procedentes de edifícios romanos e muçulmanos. Sobre as janelas da parte de cima a 

inscrição espelho, escrita da direita para a esquerda em azul e branco: “Não há maior 

vencedor que Deus” e outra inscrição de caracteres góticos “O muito alto e muito nobre e 

muito poderoso e muito conquistador Dom Pedro pela graça de Deus, rei de Castela e Leão, 

manda fazer estes alcazares e estes palácios e estas portadas realizadas em 1402”
9
. Coroando 

o portal, um beiral de madeira trabalhada toledana.  

 

 

Foto 5 de Juliana Alves, 07/10/2015. 

2.2.1  Vestíbulo: comportando-se como um moderno hall de entrada, o vestíbulo era um 

recurso muçulmano relacionado à defesa e à privacidade, este cômodo, que nada mais é do que 

um corredor, leva pela esquerda, ao pátio das donzelas (salão social do palácio) e pela direita, ao 

pátio das bonecas (salão privado do palácio).  

 

                                                           
9
 Trata-se da Era Hispânica que vigorou em Castela até o reinado de D. Juan I. É necessário subtrair 38 anos para 

encontrar o ano da graça, ou seja, o que está compatível com nosso calendário. 
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Imagem 6, Vestíbulo do Palácio Mudéjar  

 

2.2.2. Pátio das donzelas: este é o espaço público do Palácio, seu nome provém de lendas 

sobre o pagamento de cem donzelas, entretanto  não há nenhum documento sobre este tema. 

Rodeado de arcos polilobados (formado por vários segmentos circulares), rede de sebqua 

(formas em losango como base de ornamentação), conchas (símbolo de fertilidade), mãos de 

Fátima (símbolo de proteção), composições geométricas e cartelas com epigrafias árabes, as 

tramas de gesso com arabescos contrastam com os motivos heráldicos cristãos. No centro, há um 

tanque de água longilíneo flanqueado por trincheiras para o plantio de árvores, este espelho 

d´água tinha como objetivo refletir toda a decoração criando um belo efeito óptico. Esta 

informação só foi possível após as escavações de 2004 que permitiram a retirada da fonte e piso 

de mármore renascentistas do local. Era a simulação do paraíso encontrado em todos os pátios 

muçulmanos.  A esplendorosa carpintaria das portas foi realizada por toledanos. Na galeria 

superior encontra-se estilização renascentista, parte do palácio modificado no reinado de Felipe 

II.  
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Foto 7 de Juliana Alves, 10/10/2015. 

 

2.2.3. Dormitório real: dividido em câmara e dormitório. Seus arcos estão decorados com 

conchas que simbolizam a fertilidade, as colunas possuem capiteis cordobeses.  

 

 

Foto 8 de Juliana Alves, 10/10/2015. 

2.2.4.  Sala dos passos perdidos: cômodo que iniciava a comunicação com a parte privada do 

palácio. Os tetos foram substituídos na época da construção do palácio alto.  
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2.2.5. Pátio das bonecas: salão destinado a organizar as funções e vida privada do palácio, deve 

seu nome graças às minúsculas bonecas entalhadas na decoração. É neste cômodo que há 

comunicação com o vestíbulo. 

 

Foto 9 de Juliana Alves, 10/10/2015. 

 

2.2.6. Sala do príncipe: Deve seu nome ao nascimento em 1478 do príncipe João, filho de 

Isabel e Fernando. Estilização do teto mescla de rendilhados mudéjares com elementos 

renascentistas. Também foi quarto da rainha Isabel.  

 

Imagem 10, Sala do Príncipe 
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2.2.7. Sala do teto dos reis católicos: sala com acesso ao salão das bonecas recebe o nome 

pelo o trabalho em madeira do teto em estilo renascentista. O pavimento desta sala é original.   

 

Imagem 11, Sala do teto dos reis católicos 

 

2.2.8. Sala do teto de Felipe II: de acesso direto ao Salão dos Embaixadores, a parede de 

comunicação abriga uma das mais belas ornamentações mudéjares do palácio. Formada por três 

arcos em ferradura e sustentados por colunas de mármore negro com capiteis califales, 

atauriques, incrições árabes, silhuetas vegetais e de aves. 
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Foto 12 de Juliana Alves, 07/10/2015 

2.2.9  Sala dos Príncipes: três pequenos cômodos, sendo um retangular e os outros dois 

laterais quadrados abrem-se para o jardim. No início da construção, tinham como objetivo 

acomodar os infantes.  

 

 

Imagem 13, Sala dos Príncipes  
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2.2.10 Sala do teto de Carlos V: Salão diante o Pátio das Donzelas, tinha como objeto abrigar 

a capela do palácio. Recebe este nome por causa da ornamentação em madeira construídos entre 

1541 e 1543. Serviria como dormitório após a edificação do oratório no Palácio Alto pelos reis 

católicos.  

 

Imagem 14, Sala do teto de Carlos V 

 

 

2.2.10 Salão dos embaixadores: salão esplendoroso, sala do trono, ricamente decorada, 

evidenciando o poder real. De forma quadrada com uma grande cúpula, assemelha-se às qubba 

muçulmanas. Esta construção possui uma representação especial: o quadrado representa a terra e 

a cúpula com decoração geométrica em forma de estrelas seria a esfera celeste. Seus elementos 

arquitetônicos fazem referência à época califal e nazari: os três vãos repartidos com arcos de 

ferradura rodeados por alfiz (armação retangular) e a decoração cupular e das paredes.  
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Foto 15 de Juliana Alves, 07/10/2015 

 

A descrição do Alcazar nos remete à questão orientadora deste trabalho: Porque os reis 

católicos Afonso XI e Pedro I escolheram a estilização mudéjar em suas construções de 1340 e 

1364, levando em consideração a construção anterior de Afonso X com o Palácio Gótico em 

1254, ou seja, 86 anos antes? Porque fazer uma intervenção mudéjar em um palácio que já possui 

uma intervenção em consonância com o que estava sendo construído por toda a Europa, o 

gótico? Afonso X já evocaria com sua construção a tentativa de demonstrar a supremacia cristã 

em relação à muçulmana? 

O palácio mudéjar de Pedro I causa efeito ao evidenciar a relação de sua escolha com o 

estado da arte no seu momento de construção, relacionado com os recursos disponíveis e pela 

atração estética.   
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2.3 ARTE MUDÉJAR  

 

  O estilo usado na intervenção palaciana de Pedro foi o mudéjar. Simbiose das culturas 

cristã e muçulmana, este estilo incorpora as confluências
10

 estéticas românicas, góticas, 

renascentistas e islâmicas, consequência dos mais de trezentos anos de convivência no Al- 

Andaluz. Este estilo incorpora as relações cordiais e os contatos culturais profundos na Península 

Ibérica. 

Usando como base bibliográfica El Islan de Cordoba al Mudejar de Gonzalo Gualis, obra 

sintética mas não rasa de todo o percurso islâmico no campo artístico no  Al-Andaluz medieval, 

nota-se que, apesar do empenho da historiografia em classificar o estilo mudéjar como uma 

simples estilização sobre bases arquitetônicas cristãs, a visão atual dos historiadores da arte a 

considera como fonte de estudos artísticas.  

 No campo da História da Arte, o termo foi criado por Jose Amador de los Rios  em 1859 

na ocasião de seu ingresso na Academia de Belas Artes de San Fernando. No processo de 

consolidação do termo, a crítica é iniciada por Pedro de Madrazo em 1888 que defendia termos 

relacionados aos estilos e não aos artistas. Em 1906, Vicente Lampérez defende que o termo 

exclui artistas cristãos e judeus que também trabalhavam com este estilo. Apesar de tentativas de 

mudança do termo, como a sugestão de Juan de Contreras em 1934, para “mourisco”, o termo 

ligado basicamente a uma característica étnica, hoje vive um momento de menores críticas, 

“significando exclusivamente o fenômeno artístico de sobrevivência da arte hispano-muçulmana 

na Espanha cristã” (GUALIS, 2010, p. 193). 

É importante esclarecer alguns termos: há a História dos mudéjares e dos mouriscos e que 

estes dois termos são diferentes. O primeiro relaciona-se com o período entre a Reconquista
11

 

Cristã e a conversão forçada, o segundo a partir da conversão forçada. Além disso, é 

desaconselhado usar o termo mudejarismo, levando em consideração que teve sua origem nos 

Simpósios de Teruel, utilizado inicialmente pelos detratores do estilo mudéjar com tom 

pejorativo, hoje o significado mudou positivamente, mas com caráter vago, pois seu uso não 

fornece nenhuma solução terminológica e, em troca, desfoca as características definidoras” 

(GUALIS, 2010, p. 195). 

                                                           
10

  Vozes e vidas que se alimentam mutuamente na poética medieval de Zink e Guimarães no texto Les 

Troubadours. 
11

   Este termo é usado pelo autor. 
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A arte mudéjar, portanto, é uma nova realidade artística, autônoma e apartada da arte 

hispano-muçulmana
12

, sendo o resultado das condições de convivência da Espanha cristã 

medieval, estando na fronteira de ambas as culturas. É o elo entre a cristandade e o Islã 

(GUALIS, 2010, p. 195). 

Fazendo a felicidade de muitos historiadores, Gualis enfatiza a consideração ao processo 

histórico de formação da arte mudéjar, porque para ele a metodologia histórica é a única que 

pode esclarecer em profundidade a definição e características deste estilo artístico.  

Portanto, a arte mudéjar contará como pré-requisito a sobrevivência da arte hispano-

muçulmana. Em detrimento da influência arquitetônica francesa, o mudéjar mostrou suas 

vantagens como: materiais mais baratos, maior rapidez de execução, além da forte 

especialização, que causava grande competição, além de seus materiais serem autóctones. 

Portanto, o que importa não é converter a mão de obra mudéjar em um elemento caracterizador 

da expressão artística, mas sim as técnicas mudéjares do trabalho arquitetônico de tradição 

muçulmana que se convertem em veículo de transmissão das formas e estruturas hispano-

muçulmanas (GUALIS, 2010, p 202). 

Os elementos cristãos também são pré-requisito para o mudéjar, o cristianismo afetou as 

localidades andaluzas de acordo com a cronologia da Reconquista. A sistematização do mudéjar 

do ponto de vista da História da Arte Ocidental Europeia é rechaçada por Gualis, terminologias 

como mudéjar renascente, mudéjar gótico são incorretas. A Igreja de Santa Maria de Maluenda 

em Aragão com nave única, abside poligonal e com inscrições de profissão de fé muçulmana, é 

um ambiente cultural da arte mudéjar, mesmo possuindo tipologia cristã (GUALIS, 2010, p. 

208). 

O processo de formação e desenvolvimento da arte mudéjar está relacionado com a 

sistematização de base geográfica por focos regionais criada por Vicente Lamperez no século 

XIX usada até hoje: mudéjar leonês e castelhano velho, o toledano, o aragonês, o andaluz 

ocidental, etc. Henri Terrase, em 1932, classifica o mudéjar em dois tipos, Elie Lambert, em 

1933, retoma a classificação de Terrase e os distingue entre popular, com características próprios 

relacionadas à sobrevivência de tradições islâmicas locais e de luxo ou cortesão, relacionado à 

influências importadas.  

                                                           
12

 Arte hispano-muçulmana: esta expressão engloba ambos os elementos constitutivos da personalidade artística 

espanhola. 
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Em conclusão, Gualis aponta que a riqueza e variedade da arte mudéjar não pode danificar a 

unidade desta expressão artística genuinamente hispânica, consequências do legado islâmico na 

Espanha (GUALIS, 2010, p. 219).  

 

2.4 ARTE COMO FONTE HISTÓRICA  

 

Ainda hoje o senso comum considera a Idade Média como tempo marcado pela mistificação 

e pela simplificação. Lugar de castelos, reis e plebeus. Entretanto, ao analisarmos a estrutura 

medieval procuraremos desmistificar esta classificação simplória, destacando a 

multiculturalidade deste tempo. O uso de um monumento artístico para produção de 

conhecimento histórico – como é a proposta deste trabalho - exige do historiador um mergulho 

na sociedade em estudo. Carmem Palazzo, afirma que  

 

“nada mais importante para evocar a convivência, o intercâmbio 

entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica do que a chamada arte 

mudéjar, um estilo que conseguiu florescer mesmo numa época na qual a 

Europa estava impregnada da ideia de Cruzada. Muitas são as fontes para o 

estudo do mudejarismo na Espanha e as cerâmicas em geral podem ser 

apontadas como documentos privilegiados do rico encontro entre o 

Ocidente e o Oriente em terras andaluzas. Uma análise que contemple 

apenas a documentação escrita para o estudo da Península Ibérica no 

Período medieval corre o risco de acentuar a fratura ocorrida por ocasião 

da Reconquista centrando-se mais nos embates militares e nas conversões 

forçadas de muçulmanos ao cristianismo. No entanto, uma observação 

atenta do mudejarismo abre portas para uma visão com mais nuances da 

convivência inter-religiosa”.  

 

Ernest Gombrich dá uma aula sobre análise de obras artísticas, de forma clara e despojada o 

autor aponta passos a serem usados na interpretação: 1) Determinação da ocasião ou finalidade; 

2) O que se quis realizar e 3) Técnica usada. Mas o conselho mais valioso de Gombrich, em 

nossa opinião, é conhecer os métodos e linguagens e entender que parâmetros de gosto são 

distintos.  O analista de arte, portanto, deve abrir a mente e mudar o olhar para as “gramas que 

devem ser verdes e para os céus que devem ser azuis” (GOMBRICH, 2013. p. 26), despindo-se 
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de ideias pré-concebidas, geralmente convencionais relacionadas a regras acadêmicas. Cada 

traço é escolha do artista, mesmo que não concordemos, pois foram criadas para um objetivo - o 

que também faz parte das discussões de Jean Claude Schimdt. Além disso, o autor adverte seu 

leitor: não seja pedante (GOMBRICH, 2013. p. 35), ninguém sabe tudo sobre arte. Portanto, 

apegados aos conselhos de Gombrich caminhamos para as discussões sobre a historiografia da 

História da Arte.  

O professor de Harvard, Henri Zerner, critica o positivismo da História da Arte, 

desvinculada de qualquer teoria. Afirma que sua historiografia não responde às perguntas que lhe 

são feitas além de encarar com reticências as interpretações que lhe são dadas. Evoca a 

historiografia biográfica renascentista de Vasari - que na minha opinião obedeceu a uma 

necessidade de seu tempo - ao expor a qualidade de seus artistas elevando-os a uma categoria 

mais importante do que seus pares artesãos, afirmando que nada mudou desde lá. Sua 

justificativa baseia-se na falta de termos e técnicas para análises formais. Georges Duby também 

aborda esta problemática em Idade Média Idade dos Homens, onde destaca dois problemas da 

história cultural: suas variadas separações como História da Arte, História da Filosofia, História 

das Ciências,etc e a insuficiência de instrumentos de análise (DUBY, 2011, p. 146). Também 

afirma que sem a compreensão dos sistemas de valores da sociedade analisada não se pode fazer 

uma interpretação correta das representações artísticas (DUBY, 2011, p. 153).  

Evidenciamos, portanto, o cruzamento disciplinar, para além da História da Arte: a 

metodologia de compreender a imagem como um rastro histórico, mesmo que qualificada como 

arte. Entretanto, poderá ser analisada como uma relação social/política/religiosa entre o autor, 

fomentador, receptor e a própria contemporaneidade. Sendo mais que um objeto, uma relação. 

Portanto, podemos depreender que a análise do monumento artístico - neste caso o Real Alcazar 

de Sevilha – deve ser inserida nesta proposta de interdisciplinaridade.   

Julie Marquer, ao trabalhar com a epigrafia árabe do Alcazar, tenta responder esta 

questão. Neste período Pedro utiliza, portanto, recursos artísticos em seu Alcazar buscando 

legitimação de seu poder régio (MARQUER, 2012, p.10), levado em consideração a 

contrapropaganda trastamarista. O uso da grafia árabe não seria apenas decorativo, pois Pedro 

com certeza não era muçulmano, mas se tratava de uma ferramenta pró-reino petrista.  

 

 

 

 



 

 

 

26 

 

2.5 MAPEAMENTO DE FONTES ESCRITAS  

 

As fontes escritas e a análise dos documentos são a primeira escolha dos historiadores no 

que se refere à produção de conhecimento histórico, como já dizia Marc Bloch, “os documentos 

são vestígios” (BLOCH, 2001. p. 7). As fontes escritas nos contam sobre sua temporalidade, 

autor e personagens. Investigar documentos proporciona ao pesquisador um mergulho na 

sociedade em questão, fornecendo muitas informações. Entretanto, o pesquisador deve estar 

atento aos discursos e saber discernir a manipulação das informações. As fontes escritas 

analisadas serão: cinco excertos da crônica do chanceler Pero Lopes de Ayala e a descrição da 

primeira viagem à Península Ibérica do historiador Ibn Khaldun, contida em sua autobiografia.  

São fontes antagônicas que propiciaram o contato com o discurso cristão e muçulmano, pois 

estamos de acordo com a opinião de Beatriz Bissio quando se refere a estudar as civilizações 

através de seus próprios pensadores (BISSIO, 2009.p.14).  

 

1.1 Análise excertos da Crônica de Ayala  

 

A crônica de Pero Lopes de Ayala, letrado que viveu entre 1332 e 1407, foi organizada a 

partir de sua ascensão à corte do rei castelhano Henrique de Trastamara. Usada como ferramenta 

de legitimação monárquica, a crônica começou a ser escrita após a usurpação do trono de Pedro 

I, efetivada na Batalha de Montiel, quando Henrique mata seu meio irmão por causa do trono 

castelhano. Conforme nos adverte Marcella Lopes Guimarães: uma multiplicidade de fontes 

pode aclarar nossa compreensão do evento, mas as narrativas vão nos presentear com sentidos e 

“desvairados sentimentos” de pessoas que naquele mundo tentaram compreendê-lo 

(GUIMARÃES, 2014. p. 195).  

  Portanto, deve-se ter em conta que, ao analisar esta crônica, o leitor deve levar em 

consideração as relações em que estava inserido o autor em sua elaboração, ou seja, foi escrita a 

partir do ponto de vista do vencedor.  

A crônica está divida por ano de governança, de 1350 a 1369. Entretanto, vamos nos 

focar nos relatos sobre as interações sociais e inter-religiosas, ponto de partida para nossa análise 

da interação social da Ibéria medieval. Abaixo, cinco excertos da crônica de Pero Lopes de 

Ayala, que demonstram as interações entre cristãos, judeus e muçulmanos: 
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1.1.1 Datação temporal tri religiosa: o autor da crônica sempre referenciará a marcação do 

tempo dos cristãos, judeus e muçulmanos. É importante levar em consideração a 

importância que as datações possuíam na época da escrita da crônica, definia o 

próprio gênero: 

 

“ ... é fué esta batalha ante la villa de Tarifa lunes treinta dias de octubre, año del 

Nascimiento de nuestro Senõr Jesu-Christo de mil é trecientos é quarenta, é de la Era de 

César mil é trecientos setenta é ocho, é del Criamento del mundo segund la cuenta de los 

Hebreos, en cinco mil é cien años, é del año de los Alárabes, sietecientos é quarenta é dos... 

(AYALA, 1953, p.402).  

 

1.1.2. Pranto por parte dos mouros à morte de Afonso XI. A relação entre reis e reinos 

perpassava pela questão religiosa, no respeito ao luto. 

 

“los moros que estaban em la villa é Castilho de Gibraltar, desde sopieron que el Rey Don 

Alfonso era muerto, ordenaram entre sí que ninguno non fuese osado de facer ningund 

movimento contra los christianos, nin volver pelea: é estovieran quedos, é decian entre sí que 

aquel di moriera um noble Rey, é grand Príncipe del mundo, por el qual, non solamente los sus 

Christianos eran honrados; mas aún los Caballeros Moros guerreros por él avian ganado 

grandes honras, é eran presciados de sus Reys. É el dia que los Christianos partieron de su real 

com el cuerpo del Rey Don Alfonso todos los Moros de la villa de Gibraltar salieron fuera, é 

estovieran myu quedos, é non consintieron que ningunos saliesen á pelear” (AYALA, 1953, 

p.404).   

 

1.1.3 Prisão do tesoureiro maior: Presença de judeus na privança do rei. “Dom Simuel el 

Levi, su tesoureiro mayor, é su privado, é del su consejo” (AYALA, 1953, p.510).  

Evidência da presença de judeus em funções de alto escalão na monarquia cristã.  

 

1.1.4 Ajuda ao rei deposto Muhammad V, exilado no Magreb. Na ocasião, Pedro não pode 

socorrer seu vizinho por estar em disputa com Aragão e Henrique de Trastamara. Mas 

quando conseguiu êxito nas batalhas, volta a Sevilha, se reorganiza e vai à guerra 

contra o usurpador do trono de Muhammad V: 
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“É el Rey dixo á todoslos suyos, que él avia de ayudar el Rey Mahomad de Granada, que era 

su vassalo, é le daba parias, é que el outro que se llamaba el Rey Bermejo le avia echado de su 

REgno contra razon é contra derecho”.  

 “é el Rey Don Pedro le envió las cabezas del Rey Bermejo...” (AYALA, 1953, p.519). 

 

1.1.5. Cartas trocadas entre o rei Pedro I e conselheiro mouro do reino de Granada: 

 

“ Asi fué que el Rey Dom Pedro, despues que la pelea de Najara fué vencida por su parte, 

envió sus cartas á um Moro de Granada de quien él fiaba, é era su amigo, é era grand sabidor é 

grand filosofo, é Consejero del Rey de Granada, el que avia por nombre Benahatin... (AYALA, 

1953, p.567). 

 

1.2 Análise da Autobiografia de Ibn- Khaldun 

 

O interesse em Khaldun se justifica porque ele foi emissário diplomático do rei granadino 

na corte castelhana em Sevilha. Frente ao descontentamento com seu trabalho na corte 

magrebina de Abu Salem, escolhe ir ao Al-Andaluz, visando melhores possibilidades, levando 

em consideração seus préstimos ao monarca granadino quando estava exilado em Fez. Chega a 

Granada em 1362, onde é recebido com honras e logo inserido à privança do monarca. No ano 

seguinte, é mandado à Sevilha para uma missão diplomática, o ano é 1363.  

Sua missão é a ratificação de um acordo de paz, relacionado à volta de Muhhamad V ao 

trono, entre Granada e Sevilha, o autor relata o espanto de Khaldun na sua chegada, “chegando a 

Sevilha, onde pude contemplar inúmeros vestígios deixados pelos meus poderosos antepassados” 

(KHALDUN, 1958.p. 511).  

Khaldun foi recomendado a Pedro pelo médico real
13

 que já o conhecia. O rei castelhano, por 

sua vez, ofereceu a devolução da herança de seus antepassados, o que recusou.  Infelizmente, 

Khaldun não relata com detalhes o acordo de paz entre as duas cortes, seu relato sobre sua 

permanência na corte castelhana se resume a apenas um parágrafo de sua autobiografia. 

Entretanto, levando em consideração o tratamento recebido por Khaldun em Sevilha pelo 

próprio rei castelhano, compreende-se que as relações entre  cristãos e muçulmanos ibéricos era 

viável. 

                                                           
13

 Ibrahim Ibn Zarzar era judeu e após retirar-se da corte de Granada foi trabalhar na corte de cristã de Pedro I. 
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2.5 REFLEXÃO SOBRE O AMBIENTE DE ENTRELAÇAMENTO CULTURAL 

IBEROMEDIEVAL E O ORIENTALISMO 

 

O conceito criado por Edward Said, autor engajado no movimento pós-colonialista, com 

influência de Foucalt no que se refere à teoria do discurso, expõe o conjunto de imagens e 

conceitos que o Ocidente construiu sobre o Oriente, a partir do campo acadêmico e político, com 

início no século XVIII principalmente por ingleses e franceses no contexto colonialista. Edward 

Said em seu livro Orientalismo, fala da invenção desse mundo exótico. Para ele, o orientalismo é 

um conjunto de coisas: doutrinas acadêmicas, teorias ontológicas sobre a divisão do globo além 

da permissividade em tecer opiniões sobre o Oriente. A construção deste discurso possui em seu 

cerne relações de poder do Ocidente para o Oriente. Não é coincidência que a ascensão da teoria 

orientalista surja na mesma época em que europeus adquirem grandes possessões territoriais no 

Oriente. Este discurso, portanto, servia de legitimação da subordinação dos povos orientais frente 

aos indivíduos ocidentais. A suposta superioridade ocidental europeia estaria baseada em 

preconceitos e distorções de personagens, classificando-o como menores.  

O advento do movimento orientalista teve sua base estruturada no século XVIII a partir 

de quatro fases: a) a exploração de territórios orientais por meio dos viajantes e seus diários 

proporcionou aos europeus uma melhor focalização do oriente. b) A constituição das opiniões 

sobre o Oriente desenvolvidas em cerca de 200 anos de aproximação fomentou a criação de 

preconceitos. c) O advento da ideia de comparação cria no europeu sensação de parentesco. d) a 

classificação, também herdeira da revolução científica, tipifica os seres humanos em selvagens, 

asiáticos, europeus além de dar-lhes características próprias.  

Said afirma O trabalho do orientalista moderno, portanto, foca-se na tradução de um 

mundo anômalo a seus parâmetros, a partir da classificação que ele próprio desenvolveu. Será 

deste contexto que nomes como o de Silvestre de Sacy apareceram, como construtores do campo 

e criadores da tradição orientalista, resgatando o Oriente da obscuridade e estranheza que ele 

próprio cuidara de identificar. Tendo transportado o Oriente para a modernidade, o orientalista 

podia celebrar seus métodos e a sua posição como criador de novos mundos. E haveria também 

uma tradição secular de continuidade, uma ordem laica de metodologistas disciplinados, 

baseados num discurso comum. Sacy e Ernest Renan – no campo islâmico - colocaram o 

orientalismo numa base científica e racional, angariando vários discípulos.  As compilações do 

“papa Sacy”, sim compilações, porque em sua opinião seu trabalho era pescar informações 

relevantes para transmitir ao ocidente europeu, formavam vários discípulos. 
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Os orientalistas, portanto recriavam seu próprio Oriente de acordo com as regras 

epistemológicas fornecidas por Sacy (SAID, 2007, p.186). Usadas por varias gerações, 

adequando e compilando as informações à apreciação europeia, como na definição de Renan 

sobre os semitas: “Vemos que em todas as coisas a raça semítica nos parece ser uma raça 

incompleta, em virtude de sua simplicidade. Essa raça – se me atrevo a usar a analogia – é para a 

família indo-europeia o que um esboço a lápis é para uma pintura; falta-lhe aquela variedade, 

aquela amplitude, aquela abundância de vida que é a condição da perfeição (SAID, 2007, 

p.211)”. 

 A aproximação europeia no Oriente os aproximou do que Said chama de “seu rival 

cultural” (SAID, 2007, p.27), acarretando em uma sensação de medo desta sofisticação. Por isso 

dominá-los era imprescindível, sem os Orientais a Europa não sobreviveria.  

É importante entender este fato, pois somos herdeiros deste discurso legitimador, é sobre 

este discurso que nossos conhecimentos ocidentais estão baseados e daí vem a relevância em 

desconstruir o discurso ibérico que foi apagado da nossa memória. Esta engenharia do 

consenso
14

 teve êxito e permanece enraizada na opinião da civilização ocidental. Havia 

viabilidade de convivência inter-religiosa na Península Ibérica até a empresa hegemônica dos 

reis católicos do século XV. 

Ao abordar o tema tolerância pragmática, Aline Dias da Silveira afirma que adaptações 

são processos inevitáveis nas zonas de fronteiras espaciais ou culturas. A Península Ibérica não 

possuía unidade cultural, suas fronteiras ao longo dos anos foram muitas vezes modificadas, 

acarretando um entrelaçamento cultural onde não havia percepção da influência do outro em si, 

conduzindo-os à perda de identidade.  

Sua organização mental não possuía outra visão, mesmo que os “outros” fossem os 

infiéis, estes eram imprescindíveis ao reino: porque eles eram os médicos, contadores, 

funcionários do reino. Os serviços destes judeus e muçulmanos, não seriam realizados por 

cristãos, porque não tinham as obrigações cristãs a considerar. As conquistas e as governações 

deveriam levar em consideração a tolerância, pois esses empregados eram necessários à 

governação. Para os castelhanos “o horizonte de tolerância traçado pelo Islã era a vida que 

conheciam” (SILVEIRA, 2013, p.127).  

 

 

                                                           
14

 Ler mais em Manufacturing Consent de Noam Chomsky de 1988. 
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3. SUPORTE ESCOLHIDO  

 

 Gallini e Noiret apresentam o uso das novas tecnologias como um novo modelo para o 

historiador digital. Em consonância com a circulação da informação atual, o uso de ferramenta 

digital para a propagação de conhecimento e pesquisa histórica está relacionado com uma nova 

maneira de fazer História. A interação com a rede e a conexão do historiador com o mundo web 

e suas múltiplas linguagens faz-se necessária frente à globalização e à internet. Disponibilizar a 

maneira pela qual a pesquisa histórica é praticada fomenta o interesse dos usuários. Levando em 

consideração que a pesquisa histórica brasileira precisa sair da exclusividade do ambiente 

acadêmico, a criação de ferramentas populares só proporciona sucesso.  

A relação entre história, memória e materiais históricos digitais pode ser um 

complemento na difusão do saber histórico, sendo uma forma de transformar as estruturas de 

informação e documentos antigos em novos documentos. 

Alicia León adverte o historiador quanto às fases de desenvolvimento de um site da web: 

1) planejamento com equipe, reunir as informações, determinar os objetivos do sitio web, 

determinar a audiência, e estabelecer um plano de trabalho. 2) conceber o site, determinando 

seus parâmetros de qualidade, conteúdos e suas estruturas e a diagramação. 3) construir, 

visualizar e testar a ferramenta.  

Desta maneira, acreditamos que o uso desta ferramenta torna a História e sua memória 

democratizada e globalizada. O uso da tecnologia à serviço da educação proporciona acesso e 

fruição da pesquisa histórica para além da academia, possibilitando a melhor compreensão de seu 

meio e de consciência crítica.  

Frente a estas questões escolhemos desenvolver site da web referente ao tema Al-Andaluz 

medieval, nas suas relações entre cristãos, judeus e muçulmanos a partir de fonte artística, 

compreendendo a imagem com rastro histórico, mesmo que qualificada como arte. 
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4. O CAMINHO DO PROJETO 

 

Na ocasião da realização da disciplina optativa em História da Arte no Paraná, foi 

realizado projeto referente à Revista Joaquim da década de 1940 no Paraná. Neste projeto o 

desenvolvimento de ferramenta digital (site) foi efetiva ao transmitir informações sobre obra tão 

relevante no contexto da história da arte paranaense. Fomentada pela efetividade deste produto, a 

escolha para o trabalho de conclusão de curso não poderia ser diferente. Além disso, entrei em 

contato com o excelente trabalho realizado no site “Bizantinística” de autoria de João Vicente de 

Medeiros Publio Dias, ex-aluno do Departamento de História, sobre suas pesquisas sobre o 

Império Bizantino e alguns artigos relevantes.  

A temática envolvida, carente de pesquisadores no Brasil, recebe por meio desta 

ferramenta importante alavanca na disseminação do conhecimento histórico produzido no Brasil 

e fora dele.  

Confrontar as fontes e evidencias materiais é o objetivo desta ferramenta além de discutir 

o estereótipo criado pelo europeu moderno sobre seus antepassados medievais ibéricos. O leitor 

poderá decifrá-los por meio da ferramenta em sua navegação e pesquisa. 

A organização da ferramenta abrange todos os itens da pesquisa histórica: 1) A 

contextualização histórica sobre o panorama ibérico medieval. 2) Inserção de excertos do 

cronista Pero Lopes de Ayala na biografia do monarca castelhano e do polímata Ibn Khaldun na 

sua Autobiografia. 3) Análise do monumento e suas principais características. 4) Reflexões sobre 

o uso de vestígios artísticos como fonte histórica. 5) A análise bibliográfica sobre a arte mudéjar. 

6) Discussão sobre o ambiente de entrelaçamento cultural iberomedieval e o conceito de 

orientalismo. 

Além da pesquisa bibliográfica e de fontes, realizei no mês de outubro de 2015 viagem de 

oito dias pela Espanha, passando pelas cidades de Madri, Córdoba e Sevilha. Esta viagem foi 

divida em dois dias em Madri, um dia em Córdoba e cinco dias em Sevilha. A capital espanhola 

me proporcionou adaptação ao ambiente europeu e ao fuso horário, entretanto as marcas 

andaluzas não foram encontradas em minha pequena estada madrilenha. No terceiro dia de 

viagem, peguei um trem rápido até a antiga capital califal Córdoba. De clima mais quente, 

mergulhei no bairro histórico da juderia. Ao passar pelas antigas muralhas deste bairro, parece 

que me transportei para o Al- Andaluz. De ruas intricadas e sinuosas, a juderia perfeitamente 

reservada é palco de intensas visitas turísticas.  
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Foto 16: Portal Juderia de Córdoba, foto de Juliana Alves, 06/10/2015. 

 

Infelizmente como programei apenas um dia de visita a esta cidade, só pude me 

concentrar nos principais pontos turísticos. Perdida e encantada na juderia, avistei a torre da 

Mesquita - Catedral, foi neste momento que fiquei emocionada. Então fui ao encontro do tão 

pesquisada templo sagrado. Os muros são impressionantes, o pátio cheio de laranjeiras é incrível, 

mais o que mais me chamou a atenção foi o chão: um conjunto de pequenas pedras 

cuidadosamente agrupadas.  

 

Foto 17: Pátio das Laranjas Mesquita-Catedral Córdoba, foto de Juliana Alves, 06/10/2015 

 

Mas a sensação de entrar na Mesquita- Catedral não é descritível. Minhas pernas 

amoleceram ao erguer os olhos e ver aquele esplendoroso conjunto de colunas. Ali, naquele 

momento, eu entendi a importância de pesquisar este capítulo escondido do Islã Ocidental. Fui 
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abarcada pela experiência do lugar. Como não levar em consideração uma civilização detentora 

de tão magnífica arquitetura e organização? 

 Foto 

18: Interior Mesquita-Catedral de Córdoba, foto de Juliana Alves, 06/10/2015 

 

A visita à Mesquita-Catedral foi incrível, a partir dali fiquei obcecada pela história do Al-

Andaluz. A presença de uma catedral gótica no meio da mesquita é surpreendente. Quando saí da 

mesquita, pude observar com mais calma – já que já tinha visitado seu interior – suas muralhas. 

Altas, portentosas, diria até intensas. Fui andando pela rua sem guia mesmo e cheguei à ponte 

romana que serviu de caminho a tantas gerações ibéricas, quanta história! 

 

 

Foto 19: Muro Externo da Mesquita-Catedral de Córdoba, foto de Juliana Alves, 06/10/2015 
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Continuando minha caminhada, encontro o Alcazar dos Reis Católicos, lindo! Mesma 

sensação, Isabel e Fernando com sua presença incrível. Me senti na corte castelhana. 

 

 

Foto 20: Real Alcazar dos Católicos de Córdoba – detalhe escultura Izabel e Fernando de Castela, foto de 

Juliana Alves, 06/10/2015 

 

O final do meu passeio, juderia novamente, agora com sede e cansaço, o sol cordobês era 

intenso. Suas ruas frescas e floridas são inspiradoras. Conhecer uma das últimas sinagogas 

medievais da Espanha foi esplendoroso. Pequena, mas imensa em sua carga histórica. 

 

Foto 21: Sinagoga de Córdoba, foto de Juliana Alves, 06/10/2015 

 

No final do dia eu estava perplexa: o Al-Andaluz se abriu pra mim. A grande Mesquita de 

Córdoba, o Palácio dos reis católicos e a sinagoga, todos medievais, preservados e ali gritando 

Eu existo! Eu estou aqui! Esse passado existiu e eu sou a prova! Depois de fazer uma bela 

refeição, peguei outro trem rápido e fui para Sevilha. 
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Lá eu encontraria meu objeto de estudo: o Real Alcazar de Sevilha. No dia seguinte 

levantei cedo e corri para o Alcazar. Na chegada, além de um cantor de flamenco havia uma fila 

imensa, o que não me assustou. Emocionante, meses de pesquisa e muito trabalho para conseguir 

financiar minha viagem e naquele momento todo o trabalho valeu a pena. 

 

 

Foto 22: Pátio da Montaria no Real Alcazar de Sevilha, foto de Juliana Alves, 10/10/2015  

 

 

De um lado, a muralha almóada e do outro a fachada mudéjar de Pedro. Chorei. 

O pórtico do palácio poderia ser meu objeto de estudo, ele é uma síntese de tudo o que venho 

pesquisando: 

 

 Foto 23: Fachada Palácio Mudéjar, foto de Juliana Alves, 10/10/2015. 

A entrada é fantástica, parece que você está dentro de um túnel e então  aparece diante de 

você o Pátio das donzelas com sua magnífica ornamentação. Levei um dia todo lá, com o mapa 

fornecido na recepção fui tentando mapeá-lo na minha cabeça. Façanha concluída com êxito, 

mas a surpresa maior foi compreender que Pedro e seu palácio são apenas um capítulo espanhol 

e do próprio monumento. O Alcazar é um apanhado de construções palacianas que serviu de 

morada e centro administrativo por muitos séculos, com vestígios almóadas até contemporâneos, 
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descobre-se muita história lá dentro. Um palácio puxa o outro, o que na minha singela opinião 

pode gerar um pouco de confusão. Por exemplo, ainda no palácio Mudéjar, o segundo pavilhão é 

de ornamentação renascentista saltando aos olhos de observadores mais atentos. 

 

Foto 24: Pátio das Donzelas, foto de Juliana Alves, 10/10/2015. 

 

Meu principal questionamento foi esse: como uma complexo palaciano como este 

conversa e conta a sua história aos sevilhanos e seus visitantes? 

Felizmente ainda pude ficar na cidade por mais quatro dias, o que me permitiu fazer nova 

visita ao Alcazar, com um olhar mais atento e menos deslumbrado. Além de conhecer a catedral 

que deu lugar à antiga mesquita, preservando seu lindo pátio de laranjas e a encantadora juderia. 

Na última, pude visitar o museu sefardita sevilhano onde tive uma aula fantástica com a guia do 

museu. Conheci em um passeio noturno guiado sinais da presença islâmica, judaica e até a 

romana. 

Uma história que merece ser contada, pois além de abrir nossas mentes “ocidentais” para 

o “distante” mundo árabe, deve-se considerar que somos fruto destes homens e mulheres que 

viviam neste território e puderam desfrutar desta convivência tão rica. 
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Foto 25: Palacete no Bairro Santa Cruz/Juderia de Sevilha, foto de Juliana Alves, 09/10/2015. 

Foto 26: Bairro Santa Cruz/Juderia de Sevilha - detalhe colunas romanas, foto de Juliana Alves, 09/10/2015. 

 

O processo de produção foi divido em duas etapas: a confecção do Relatório, modelo 

recém aprovado pelo colegiado do Departamento de História e a construção do site por meio da 

“plataforma” WIX, de maneira autodidata. 

 

 

5. O PROJETO DEFINITIVO 

 

Como já comentado anteriormente, a efetividade da ferramenta digital, acarretou no 

desenvolvimento de um site, o qual conterá a pesquisa realizada. Usando como ferramenta o 

aplicativo WIX, organizei a diagramação no intuito de favorecer o interesse no leitor. 

Escolhemos o nome Andaluzi, sempre no objetivo de enfatizar a história do Al-Andaluz. 

Dividido em oito páginas: Início, Al-andaluz, Palácio Mudéjar, Arte, Debates, Glossário, Pedro I 

de Castela e Sobre. 

 

Na página “Início”, há um slide show com 20 fotografias realizadas por mim na Espanha 

abrangendo a Giralda, o Alcázar de Sevilha, o Alcázar de Córdoba, a Mesquita-Catedral, a Torre 

del Oro e as juderias de Córdoba e Sevilha.  Além disso, colocamos conjunto de três temas: a) 

orientalismo vinculada a um link sobre o livro de mesmo nome de Edward Said. b)  povos do 

livro vinculado ao link do Museu Sefardita de Sevilha e c) História com o link para o 

documentário de Bettany Hughes sobre a Peninsula Ibérica Medieval.  

Na página “Al-Andaluz”, incluiu-se resumo e imagens sobre a chegada muçulmana à 

Península Ibérica e sobre a sociedade tripartide, citando o rei-poeta sevilhano Al-Mutamid com 
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um link sobre seus versos musicados, detalhe da sinagoga cordobesa e iluminura do livro de 

jogos de Afonso X.  

Na página “Rei Pedro I de Castela”, uma minibiografia do monarca ilustrada por sua 

escultura orante e link para os texto de Marcella Lopes Guimarães, sobre as memórias de Leonor 

Lopes de Córdoba, e de Elaine Cristina Senko sobre o monarca. 

Na página “Palácio Mudéjar”, fazemos a apresentação do monumento com fotos 

realizadas por mim e com link para o site oficial de Alhambra e do próprio Alcazar de Sevilha.  

Na página “Arte”, apresentamos os temas: estilização islâmica, arte mudéjar, este com 

link para a resenha realizada por mim do livro Introdução a Arte Espanhola: El Islan de 

Cordoba ao Mudejar e sobre o uso de vestígios artísticos como fonte histórica. 

Na página “Debates”, incluímos as fontes usadas (Crônica do rei Pedro I e a 

Autobiografia de Ibn Khaldun) e discussão sobre o entrelaçamento cultural da Península Ibérica 

com link para o texto de Aline Dias da Silveira. 

Na página “Sobre” apresento o caminho da pesquisa e sua justificativa acadêmica. Há 

também uma página para um glossário, para facilitar a compreensão de termos. 

O endereço eletrônico do site é: http:/aljuli84.wix.com/andaluzi. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Península Ibérica encontrada neste trabalho é um território de convivência e de muitas 

mudanças políticas. Desde tempos remotos com a instalação dos iberos, a Península passou por 

cerca de oito tipos diferentes de governança: íberos, celtas, celtiberos, fenícios, cartagineses, 

romanos, suevos, visigodos, muçulmanos e cristãos. Apesar da popularização do discurso sobre a 

presença “bárbara” muçulmana ser exitosa e permanecer enraizada na opinião da civilização 

ocidental, a Península não pode ser considerada ontologicamente cristã como a historiografia nos 

apresenta no processo da “Reconquista”.     

A tentativa de nossas análises a partir de um monumento histórico foi, para além de 

discutir o campo historiográfico da arte, encarar a viabilidade de entrelaçamento cultural do Al-

Andaluz medieval e a engenharia de consenso construída pela historiografia no intuito de apagar 

tema tão relevante em nossa atualidade. 
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A partir da evidência material, o palácio Mudéjar de Pedro I, o fenômeno ibérico salta aos 

olhos, e a pergunta norteadora - porque um rei cristão constrói um palácio islâmico? – grita aos 

nossos ouvidos! 

Na análise da crônica de Ayala, encontramos um cronista que leva em consideração as 

datações muçulmanas e judias, a relação de respeito e luto entre reinos cristãos e muçulmanos, a 

prestação de serviços de alto escalão por parte da população judaica ao monarca cristão, a busca 

de conselhos do monarca cristão a um sábio muçulmano, a cooperação entre reinos cristão e 

muçulmanos. Relações eram entre vizinhos, não entre rivais.  

Na autobiografia de Khaldun, observa-se a consideração que o monarca cristão dispende ao 

chanceler granadino ao oferecer morada e devolução da herança de seus antepassados. Quando 

Khaldun expressa: “Pude contemplar inúmeros vestígios deixados pelos meus poderosos 

antepassados e após conhecer a cidade em minha viagem fica claro que a presença muçulmana 

era contínua e poderosa” (KHALDUN,1958,p.511). A prestação de serviços dos judeus e 

muçulmanos à governança cristã é fato conclusivo sobre sua presença e influência na corte 

castelhana.  

     Compreende-se, portanto, que a estilização palaciana não foi uma escolha, mas sim o 

estado da arte em construções da época andaluza. Ao encarar o palácio de Pedro, fica nítida a 

relação intricada e diária entre os monoteístas. 

O monumento dialoga no presente com a cidade de modo estranho ao meu ver. Aparece ou é 

mostrado como um lindo e majestoso palácio de rei cristão mas não fornece ao visitante uma 

ideia de multiculturalidade do edifício, apesar da política de preservação, o discurso encontrado 

nas informações turísticas estão em consonância com a historiografia tradicional. Hoje o mundo 

exige uma reflexão sobre estas interações sociais para uma melhor compreensão de conflitos 

políticos causados por questões religiosas. Trazer o panorama sem precedentes no medievo 

andaluz para nossos conflitos contemporâneas, pelo menos neste caso, pode trazer luz a debates 

tão complexos. 

Aliados à proposta do Curso História Memória e Imagem da UFPR, no intuito de 

desmistificar esta construção ideológica e historiográfica propusemos a construção de ferramenta 

eletrônica que proporcionasse a disseminação de informação histórica de qualidade. A 

construção do site foi feita de maneira autodidata, com o intuito de promover e disseminar a 

pesquisa acadêmica. A proposta de realização de produto prático como trabalho de conclusão de 

curso proporciona um universo de possibilidades ao recém historiador, apesar de se apresentar 

como um desafio na mudança das bases do ambiente acadêmico.  
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