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RESUMO  

 

Nosso principal objetivo foi analisar o processo de recepção e desenvolvimento 

da imagem de Alfredo, o Grande (849 – 899) durante o século XVIII inglês, ou seja, como 

sua figura e a de seu reinado foram recebidas nesse período. Sendo assim, e devido a 

interesses de caráter feminista, escolhemos a obra da escritora irlandesa Anne Fuller, “The 

son of Ethelwolf” como nosso objeto de estudo; publicada em 1789, essa obra se mostrou 

significativa tanto para analisarmos qual era a imagem de Alfredo que se encontrava em 

vigor e para quais usos políticos e morais esta estava sendo utilizada, como para 

entendermos questões relativas aos conflitos e tensões de gênero que permeavam a 

sociedade britânica do período. Através da perspectiva teórica de usos do passado, nossa 

proposta foi contribuir para essa área de estudos trazendo um novo olhar sobre o passado 

alfrediano e uma leitura crítica de como esse passado pôde ser utilizado ao longo da 

história inglesa. Além disso, procuramos analisar essa obra também através de um viés 

de gênero, com o objetivo de delimitar quais foram as variáveis literárias e culturais em 

que a autora esteve inserida, bem como a relação construída entre ela e seu público leitor 

e as hierarquias de gênero que atravessam sua obra. 

Palavras- chave: Usos do passado; Literatura do século XVIII; Escrita das Mulheres  
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INTRODUÇÃO 

 

Durante minha graduação na Universidade Federal do Paraná participei de uma 

Iniciação Científica voluntária realizada entre 2013-2014 junto ao PRPPG-UFPR e 

orientada pela Profª. Drª. Fátima Regina Fernandes, em que as atividades realizadas se 

concentraram em entender o contexto político, militar, religioso e educacional de Alfredo, 

o Grande (849-899), e qual foi sua influência em um suposto projeto embrionário de 

unificação política das regiões que viriam a se tornar a Inglaterra. Entretanto, ao longo 

dessa pesquisa, ao realizarmos a revisão historiográfica sobre o tema nos deparamos com 

um resultado inesperado, identificamos um conjunto de aspectos discursivos com relação 

a imagem de Alfredo que se repetiam de forma consistente em diversos autores.  

Ao expandirmos nossa pesquisa nesse sentido, percebemos que esses aspectos se 

tornaram a base narrativa sobre a qual se construíram historicamente a maior parte das 

imagens do rei. A partir desse resultado decidimos nos dedicar ao estudo dos usos das 

imagens de Alfredo segundo a perspectiva teórica de usos do passado. Ao levarmos em 

consideração essa característica única que o monarca e suas representações possuem, o 

foco de nossa pesquisa passou a ser o processo de recepção da imagem de Alfredo, o 

Grande - como sua figura e a de seu reinado foram recebidas, como cada contexto distinto 

o percebeu e o imaginou, além dos diferentes usos políticos para os quais essa imagem 

foi ressignificada ao longo do tempo. Assim, consideramos que o estudo dos usos para os 

quais essa imagem foi moldada, em que alguns aspectos são salientados e outros são 

suprimidos, e com que objetivo cada uma dessas narrativas foi construída pode nos dizer 

muito mais sobre o autor que se utilizou dessa imagem e de seu tempo do que sobre o 

reinado ou a figura de Alfredo em si. 

A mudança no quadro teórico-metodológico que escolhemos para nos 

aproximarmos desse tema resultou na presente monografia, e para tal, escolhemos 

analisar a obra de Anne Fuller, The Son of Ethelwolf, de 1789. Nessa obra, a escritora 

irlandesa, uma das primeiras mulheres a se dedicar ao gênero de escrita gótico, 

desenvolve uma narrativa histórica de caráter nacional, em que apresenta sua visão sobre 

a vida e a imagem de Alfredo, nos moldes do romance de sentimentos, do tipo comumente 

realizado no século XVIII, especialmente por mulheres. Entretanto, ao dedicar sua obra 

ao futuro rei da Inglaterra, Fuller se insere em questões políticas mais amplas.  

Levando em conta o contexto de sua produção e a clara interseção da obra com 

questões políticas do período, nosso principal objetivo foi perceber como o passado 



8 
 

alfrediano pôde ser utilizado para defender posições políticas especificas da autora em 

questão. No século XVIII, podemos perceber uma clara preferência por Alfredo enquanto 

um modelo para a monarquia - nesse período sua imagem já se encontrava relacionada 

com a do príncipe perfeito ou, ao menos, com o tipo de monarquia constitucional que se 

esperava dos monarcas. O contexto de produção dessa obra se torna ainda mais 

significativo ao levarmos em conta que sua escrita se deu no mesmo ano em que eclode 

a Revolução Francesa; nesse momento encontramos diversos autores ingleses 

apresentando suas visões sobre a monarquia britânica e Anne Fuller procura, com sua 

obra, construir um modelo para o futuro rei da Inglaterra, George VI, ao espelhar a 

imagem de Alfredo para que o príncipe tivesse ideais específicos em mente quando de 

sua coroação. 

A monografia foi desenvolvida em três capítulos. O primeiro, “As diferentes 

imagens de Alfredo: usos do passado”, é dedicado a apresentar, resumidamente, aspectos 

importantes presentes nas fontes históricas do período do reinado de Alfredo, a título de 

referência para a posterior análise que empreendemos. Além disso, demonstramos de que 

forma se deu o desenvolvimento do processo de recepção da imagem do monarca ao 

longo dos séculos X a XVIII, destacando as principais contribuições, realizadas de forma 

escrita, em que seus autores re-imaginaram e utilizaram a figura do monarca.  Nesse 

sentido, destacamos a noção defendida por Richard Abels1, que praticamente todas as 

narrativas realizadas sobre Alfredo acabaram por apresentar uma mesma imagem, mesmo 

que moldada de formas diversas e de acordo com o uso pretendido por cada autor: a do 

rei sábio, estudioso, religioso, preocupado com o bem-estar de seu povo e capaz de 

defender este contra inimigos estrangeiros. Ao escolhermos apresentar esse panorama 

acerca dos usos do passado alfrediano, nosso objetivo foi demonstrar a importância 

imagética que Alfredo possuía e possui para a construção de narrativas históricas em 

diferentes momentos da história inglesa.  

Já no segundo capitulo, intitulado “Anne Fuller e sua obra: a escrita feminina no 

século XVIII”, nossa atenção se concentrou na vida da autora da fonte escolhida, e em 

suas relações com o momento de escrita de sua obra. Ao apresentar as informações 

disponíveis sobre Anne Fuller, uma breve analise de suas outras obras publicadas e quais 

foram os estilos de escrita utilizados por ela, identificamos as imagens e grupos de ideias 

que aparecem em seus livros e consideramos as convenções e lógicas especificas que 

                                                           
1ABELS, Richard. Alfred and his Biographers: Images and Imagination. Writing medieval biography. 

Academia.edu, pp. 62-75. 
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atravessam os discursos construídos por Fuller; também analisamos as conexões entre a 

construção de discursos e ideias com sistemas e relações de poder historicamente 

estabelecidos. Além disso, apresentamos o segundo referencial teórico que guiou a escrita 

dessa monografia - nossa perspectiva é de que qualquer construção de conhecimento se 

encontra atravessada por sistemas de significação intersubjetivos e por relações de poder 

que devem ser entendidos historicamente e dentro do contexto especifico de sua produção 

ou recepção, assim também procuramos analisar sua obra por meio de um viés de gênero. 

Dessa forma, destacamos que entendemos que os significados políticos presentes nas 

construção de imagens e discursos variam significativamente dependendo da forma com 

que é enunciado ou do contexto em que se apresenta2, além de que não entendemos que 

a relação entre o gênero de qualquer autor/a com o discurso que produz é constante, mas 

sim historicamente variável - ou seja, não entendemos que, inevitavelmente, a escrita de 

um homem irá distorcer as experiências femininas enquanto a escrita de mulheres pode 

garantir acesso direto a estas.  

No terceiro e último capítulo, “The son of Ethelwolf: a virtude é a base da 

grandeza”, analisamos de forma aprofundada a obra em questão. Iniciamos com o enredo 

e principais tramas presentes nesse livro; nossa proposta foi apresentar um resumo da 

obra, com o objetivo de que nossos leitores pudessem acompanhar com maior facilidade 

a leitura desse capitulo.  Além disso, procuramos relacionar a obra com as questões 

políticas de seu tempo, como a crise da regência do trono inglês de 1788 e a Revolução 

Francesa de 1789, demonstrando como sua construção narrativa parte de princípios 

morais, políticos e religiosos bastante específicos, além de se mostrar importante para 

entendermos tanto a forma pela qual o passado alfrediano estava sendo percebido e 

reutilizado nesse período, como para analisarmos de forma mais clara e completa o 

contexto de sua escrita e também qual tipo especifico de monarquia e monarca a autora 

defende. Por fim, destacamos que essa obra ainda se mostra significativa ao demonstrar 

alguns aspectos de tensão e ansiedade com relação a questões de gênero presentes durante 

o período de sua escrita e como sua autora pode ser vista como uma mulher que, em pleno 

século XVIII, estava tanto assimilando quanto revisando de forma crítica, os papéis e o 

lugar do feminino delimitados pelo patriarcado. 

 

                                                           
2 FELSKI, Rita. The gender of modernity. Harvard University Press, 2009, p. 32.  
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1. AS DIFERENTES IMAGENS DE ALFREDO: USOS DO PASSADO 

 

 “Now, he was greatly loved, more than all his brothers, by his 

father and mother – indeed, by everybody – with a universal and 

profound love (…)3” 

 

Em março de 878, Alfredo, rei de Wessex4, enfrenta o momento mais dramático 

de seu reinado.  Nesse ano, o sétimo de seu governo, praticamente todo o território do que 

se tornaria a atual Inglaterra estava nas mãos de invasores daneses5 - por quase um século 

suas incursões foram aumentando em escala até chegar a este momento em que três dos 

quatro maiores reinos da ilha se encontravam presos pelas ondas de seus ataques - os 

escandinavos tinham matado os reis da Northumbria e da Anglia Oriental e feito o rei da 

Mércia se refugiar em Roma devido a surpresa e rapidez de suas ações.  

Somente o reino de Wessex se encontrava em condições de organizar a resistência 

dos anglo-saxões. Mas mesmo os saxões do oeste foram pegos de surpresa por um ataque 

conjunto de dois exércitos daneses, um atacando Devon e outro Chippenham6 - onde 

Alfredo se encontrava sem condições de resistir. 

 Alfredo consegue fugir de seus próprios domínios e se refugiar com uma pequena 

força de homens nos pântanos de Somerset, enquanto os daneses saqueavam as ricas 

terras do sul da ilha. Este foi o momento mais crítico do reinado de Alfredo, em que 

parecia impossível resistir às incursões dos homens do norte, pois tanto seus homens 

como seu povo não sabiam se o rei estava morto ou não, levando alguns a se submeterem 

aos daneses enquanto outros esperavam notícias de Alfredo.  

Com poucos homens de luta e com a ajuda dos habitantes de Athelney, Alfredo 

consegue construir um forte nos pântanos, onde se estabelece e começa o processo de 

                                                           
3 “Agora, ele muito foi amado, mais do que todos os seus irmãos, por seu pai e mãe - na verdade, por todo 

mundo - com um amor universal e profundo.” [T.L. – tradução livre de nossa autoria.] KEYNES, Simon e 

LAPIDGE, Michael. Alfred the Great – Asser’s life of king Alfred and other contemporary sources. 

London: Penguin, 1983, p. 74. 
4 No século IX, a ilha britânica possuía quatro grandes reinos: Wessex, Anglia Oriental, Mércia e 

Northumbria, que se destacavam por seu poder e riqueza. In: CAMPBELL, James (ed.). The Anglo-Saxons. 

London: Penguin, 1991, p. 132. 
5 Durante todo o século IX os povos dinamarqueses chegaram às costas britânicas com o objetivo de saquear 

ou estabelecer assentamentos em terra; esses povos era os daneses e os noruegueses, entretanto, nesse 

período especifico, os daneses eram o principal inimigo que Alfredo enfrentava. In: CAMPBELL, James 

(ed.). The Anglo-Saxons. London: Penguin, 1991, p. 132. 
6 Escolhemos nos utilizar dos topônimos atuais da Inglaterra, para facilitar a leitura; além disso, com os 

assentamentos escandinavos em formação, os topônimos tendiam a mudar de denominação de forma 

bastante livre.  
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recuperação de seu território: envia cartas para seus ealdormans, reeves e thengs, com o 

objetivo de que seu povo soubesse que se encontrava vivo e planejando um contra-ataque.  

Sete semanas depois, em maio de 878, o monarca se dirige até a pedra de Ecgbert, 

a leste de Selwood, e se prepara para a batalha que definiria seu destino. Após horas de 

espera em um campo aberto - mas de sua escolha, por representar o poder monárquico de 

Wessex - sem saber se seria ou não capturado pelos daneses ou se qualquer ajuda viria a 

seu encontro, um brilho de esperança aparece no horizonte: os comandantes de seus 

exércitos começam a chegar, com seus respectivos fyrds7.  

Após reunir suas forças, Alfredo se dirige então para Edington, em Wiltshire. 

Nesse local enfrenta o exército danês comandado por Guthrum, onde derrota as forças 

danesas e recupera seu reino. Após a derrota, os daneses sobreviventes saem da ilha 

britânica para continuar suas incursões em outros lugares8. Logo após a batalha de 

Edington, Alfredo decide que medidas defensivas mais permanentes precisavam ser 

tomadas. Dessa forma, duas grandes medidas, que mudariam como as batalhas seriam 

travadas dali para frente, foram concretizadas.  

Primeiramente, o monarca articulou um sistema de burhs - cidades fortificadas 

dispostas de forma que toda a população num raio de 20 milhas pudessem se refugiar de 

futuros ataques9; os burhs se tornariam a linha que dividiria a região de controle anglo-

saxão daquela dominada pelos escandinavos já estabelecidos na ilha. A segunda medida 

militar preventiva tomada por Alfredo foi a divisão de seu exército em duas partes: 

alternadamente, uma sempre em serviço e pronta para a defesa enquanto a outra parte 

estaria estabelecida em seus lugares de origem. Guarnições permanentes também foram 

designadas para a proteção dos burhs, este sistema continuou a ser construído pelo seu 

filho Edward e por sua filha, Æthelflaed.  

                                                           
7 Fyrd é a palavra do inglês antigo que denominava exército no período anglo-saxão. Disponível em: 

http://regia.org/research/warfare/fyrd1.htm. Acesso em: 20/05/2016.  
8 Na França, principalmente. In: CAMPBELL, James (ed.). The Anglo-Saxons. London: Penguin, 1991, p. 

147.   
9 Essas cidades foram encorajadas a se tornarem centros de comércio e do governo local, nesse período 

foram construídas ao longo da costa e nas regiões fronteiriças - áreas mais vulneráveis aos ataques dos 

invasores que chegavam pelo mar. In: CAMPBELL, James (ed.). The Anglo-Saxons. London: Penguin, 

1991, p. 152.  

http://regia.org/research/warfare/fyrd1.htm
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 Com relação a religião e a qualidade da educação, Alfredo as considerava em 

declínio desde o século VII10. Poucas pessoas podiam ler em latim nesse período, 

nenhuma em seu próprio reino, Wessex. Alfredo recruta então estudiosos do reino vizinho 

ao seu, a Mércia, e de outros lugares da ilha, assim como da Gália - Asser, o monge que 

escreveu a biografia do rei, foi um desses estudiosos. Alfredo começa também a ter aulas 

de latim e a fazer traduções de obras que considerava importantes para a aperfeiçoamento 

de seu reino assim como de sua liderança. Incentiva também que os estudiosos sob a sua 

proteção traduzam outras obras da patrística cristã.  

Posteriormente, Alfredo escreve um novo código de leis - a primeira tentativa de 

uma codificação desse tipo em quase um século – implicando uma demonstração pública 

do poder real do monarca, sem comparação entre seus contemporâneos. Nesse código, 

Alfredo se utiliza de referências da lei mosaica assim como de uma compilações de leis 

de outros reinos tradicionais anglo-saxões. Dessa forma, ficava evidente tanto sua relação 

com a igreja quanto com tradições que superam os limites de seu próprio reino. 

Desde o momento em que subiu ao trono, em 871, Alfredo lutava para manter 

efetivamente sua posição enquanto monarca, resistindo a todos os ataques dos invasores 

escandinavos. Portanto, pode se dizer que a vitória em Edington significou a conquista de 

um período de 14 anos de relativa paz, em Alfredo realizou as reformas militares, 

religiosas, educacionais e civis que caracterizam seu reinado11. 

 

1.1. ALFREDO, O GRANDE  

 

Visto a narrativa que apresentamos anteriormente, composta por aspectos fulcrais 

das narrativas históricas sobre o reinado de Alfredo12, propomos nesse capítulo apresentar 

um resumo do processo de recepção da imagem de Alfredo, o Grande (849 – 899), ou 

                                                           
10 Ver CAMPBELL, James (ed.). The Anglo-Saxons. London: Penguin, 1991, pg. 142-44 e KEYNES, 

Simon e LAPIDGE, Michael. Alfred the Great: Asser´s Life of King Alfred and Other Contemporary 

Sources. London: Penguin Books, 2004, p. 26 
11 KEYNES, Simon e LAPIDGE, Michael. Alfred the Great: Asser´s Life of King Alfred and Other 

Contemporary Sources. London: Penguin Books, 2004, p. 24.  
12 Essa narrativa é produto de uma Iniciação Cientifica realizada entre 2013-2014 junto ao PRPPG-UFPR 

e orientada pela Profª. Drª. Fátima Regina Fernandes, intitulada A recepção das obras de Alfredo, o Grande 

da Inglaterra na Corte portuguesa de Avis, durante a qual percebemos que um conjunto de aspectos são a 

base narrativa sobre a qual se constrói a maioria das imagens de Alfredo. A partir desse resultado decidimos 

nos dedicar ao estudo do uso das imagens de Alfredo ao longo do tempo, segundo a perspectiva teórica de 

usos do passado.  
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seja, como sua figura e a de seu reinado foram recebidas ao longo do tempo, além das 

mudanças com relação às percepções da imagem do rei se desenvolveram. 

Se levarmos em consideração a quantidade enorme de escritores, poetas, 

escultores, pintores, artistas, estudiosos e historiadores que se utilizaram dessa imagem, 

este pode se tornar um trabalho interminável. Sendo assim, nossa ênfase será na imagem 

de Alfredo que foi construída na forma escrita, salientando as contribuições mais 

significativas dos usos e do desenvolvimento de sua imagem.  

Para tal, consideramos o trabalho de Simon Keynes, The cult of King Alfred the 

Great13, que será nosso guia principal, como indispensável para entendermos a recepção 

popular e historiográfica da figura de Alfredo entre os séculos X e XVIII. O trabalho de 

Keynes se estende até o início do século XX, entretanto, como nosso objetivo com essa 

monografia é a análise da obra de Anne Fuller14 de 1789, não consideramos importante 

adicionar as contribuições posteriores a essa data; entretanto, salientamos que é durante 

o século XIX que as representações da imagem alfrediana se multiplicam 

exponencialmente, o que em si possibilitaria outros trabalhos de pesquisa dedicados 

exclusivamente a esse tema.  

Simon Keynes considera que podemos classificar esse interesse por Alfredo como 

uma obsessão nacional inglesa que se torna, no início do século XX, uma indústria15. 

Entretanto, torna-se crucial lembrar que em nenhum momento Alfredo foi o único herói 

nacional nem mesmo o foco único de atenção16. Assim, seguindo a recomendação de 

Keynes, procuramos tomar o cuidado de não colocar ênfase em sua imagem quando os 

contextos históricos não forem apropriados.  

Keynes cataloga essas manifestações afirmando que o culto à figura de Alfredo é 

essencial para que possamos entender as percepções inglesas sobre seu passado anglo-

saxão a partir do século XVI e para entender com quais objetivos esse passado foi 

utilizado - seja com propósitos religiosos, políticos ou nacionalistas. Afirma também que 

                                                           
13 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, 1999, p. 225-356. 
14 Anne Fuller (1790) foi uma escritora irlandesa, uma das primeiras do gênero gótico. In: FOSTER, John 

Wilson. The Cambridge Companion to the Irish Novel. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, p. 

40.   
15 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, 1999.pg. 225.  
16 Ibidem, p. 226.  
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para o estudo de qualquer figura, período ou evento histórico devemos identificar os 

aspectos lendários que foram construídos ao longo do tempo em torno destes17.  

Assim, podemos perceber que a preocupação do autor é entender em quais lugares 

e em quais períodos algumas das informações que possuímos sobre Alfredo foram 

criadas; seu objetivo é que seu trabalho não seja afetado por confusões com relação ao 

que pode ser documentalmente comprovado e o que não pode. Entretanto, gostaríamos 

de salientar que essa não será nossa perspectiva – consideramos que cada vez que alguém 

se utilizou da imagem de Alfredo esta pode e deve ser estudada por si mesma, 

principalmente se considerarmos que o uso do passado está, geralmente, relacionado à 

construção de legitimidade.  

Uma das características mais marcantes do desenvolvimento do mito de Alfredo 

é que seu início pode ser detectado no próprio período de vida do monarca; algumas das 

mais famosas lendas com relação a esse rei datam de quando este ainda se encontrava 

vivo. A noção de Alfredo como o salvador de seu povo, a narrativa de sua campanha 

militar contra os escandinavos e de sua viagem à Roma em 85318 podem ser encontradas 

primeiramente nos anais das Anglo-Saxon Chronicles marcadamente escritas, nesse 

período, sob a supervisão direta de Alfredo ou de alguns dos estudiosos que atuavam sob 

sua proteção. Na biografia de Alfredo, escrita por Asser19 em 893, vemos os primeiros 

relatos de sua educação ter sido inspirada pelo divino, de como Alfredo inventou um 

relógio a base de velas e de sua procura por sabedoria e justiça ao longo de sua vida.  

Tratando-se de um monarca cristão não é de se admirar que duas das mais famosas 

lendas sobre Alfredo são primeiramente registradas em anais escritos por homens 

religiosos do século XI ou em suas hagiografias – a narrativa de Alfredo dividindo o pão 

com um peregrino é encontrada na biografia de St. Cuthbert e a famosa lenda de Alfredo 

e os bolos20 é encontrada em Vita Prima S. Neoti.  

                                                           
17 Ibidem, p. 227. 
18 Asser afirma que foi durante essa viagem que o Papa teria ungido Alfredo como o legitimo monarca de 

Wessex.  
19 “Asser’s Life of King Alfred”, essa obra foi escrita enquanto Asser atuava sob a proteção de Alfredo, 

além disso seu objetivo era a celebração da qualidades de Alfredo. In: ABELS, Richard. Alfred and his 

Biographers: Images and Imagination. Writing medieval biography, p. 62. 
20 Nessa lenda, Alfredo, enquanto nos pântanos de Somerset, estava na casa de um camponês. A esposa 

deste pede que Alfredo cuide dos pães que ela havia colocado para assar e Alfredo, distraído, pensando na 

recuperação de seu reino, deixa os pães queimarem. Quando a esposa do camponês percebe, ela bate em 

Alfredo com um peixe. In: CORNWELL, BERNARD. O último reino. Coleção: Crônicas Saxônicas. Rio 



15 
 

Cabe notar que o século XII é responsável por determinar como Alfredo será visto 

no curso principal da tradição histórica inglesa. Com a chegada dos normandos nesse 

período, estes buscaram a construção da impressão de uma ininterrupção com o passado 

anglo-saxão, e uma das mais importantes questões estava em transmitir um senso de 

continuidade, buscando disfarçar as eminentes mudanças que trouxeram. Assim, a 

preocupação era determinar qual entre os monarcas anglo-saxões poderia ser visto como 

um unificador do povo inglês, em qual destes se percebia uma maior preocupação com o 

bem-estar de seu povo. Neste sentido, dois monarcas se destacavam – Alfredo e Edward, 

o Confessor21.  

Mas o que consideramos mais importante nessa primeira metade do século XII é 

que não podemos afirmar que Alfredo era visto, de nenhuma forma, como um dos reis 

que contribuíram para o processo de formação de um Estado unificado; essa característica 

se torna mais relevante se levarmos em conta que, atualmente, existe a tendência de 

considera-lo como o artífice do Estado inglês22.  Somente na segunda metade do século 

XII, um monge normando, Orderic Vitalis, considera Alfredo como o primeiro monarca 

a ter influência sobre toda a Inglaterra23. Outros estudiosos expandiram essa noção, como 

Roger de Wendover - que é o primeiro a se utilizar de diversas fontes para escrever sua 

história e considerava Alfredo como o primeiro monarca da Inglaterra -, John de 

Wallingford e Matthew Paris24. 

Matthew Paris é o responsável por conferir a Alfredo o epiteto de “o Grande”, 

além de destacar Alfredo dos outros monarcas anglo-saxões - salientamos que Alfredo é 

o único monarca inglês a receber tal título. Grande parte dos estudos realizados sobre 

Alfredo no século XIV será feito com base em sua obra25. 

Simon Keynes afirma que os historiadores do final do século XII e do século XIII 

consideraram Alfredo com base no que já havia sido escrito anteriormente, realizando, de 

certa forma, uma síntese e uma expansão de algumas noções. Assim, por exemplo, temos 

                                                           
de Janeiro: Editora Record, 2006 e KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon 

England, v. 28, 1999.p. 229 
21 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, 1999.pg. 229.  
22 Podemos perceber essa tendência na famosa coleção do escritor britânico, Bernard Cornwell, “Crônicas 

Saxônicas”, publicadas no Brasil pela editora Record e que já conta com 8 livros traduzidos.  
23 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, 1999.p. 231.  
24 Idem  
25 Idem  
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Henry de Huntingdon – que pode ser considerado como o primeiro autor a atribuir à 

Alfredo a divisão da Inglaterra em condados.  

Ainda no século XII, mais uma contribuição importante: William de Malmesbury 

(1080 – 1143), historiador inglês, via Alfredo como um legislador que se destacava no 

período anglo-saxão – essa noção, ao ser expandida ao longo do tempo, levou Alfredo a 

ser reconhecido como o fundador da Common Law26. Malmesbury pode ser considerado 

como a primeira fonte documental em que temos contato com a lenda de Alfredo entrando 

no acampamento danês disfarçado de ministrel com o objetivo de conseguir informações 

sobre seus inimigos. 

Resumindo, ao fim do século XII, Alfredo era visto por alguns como o primeiro 

monarca inglês, além de ser o responsável pela forma judicial e administrativa inglesa. 

Consideramos importante salientar também que nesse período diversas obras de tradução 

são atribuídas à Alfredo27.  

No século XIII, sua aparição mais importante é na obra Mirror of Justice28, aqui 

é a primeira vez que Alfredo é retratado como capaz de ter originado uma constituição 

para o povo inglês. Keynes afirma que não é claro o que levou o compilador a atribuir a 

Alfredo esse papel. Importante salientar que essa obra não foi tão conhecida no século 

XIV como o Modus tenendi parliamentum29 – que não cita Alfredo em nenhum momento, 

dando ênfase na contribuição de Edward, o Confessor –, entretanto o Mirror of Justice 

terá uma importância significativa no século XVII30.  

 

1.2. O REI SÁBIO E ESTUDIOSO   

 

No século XIV, o último dos mais significativos aspectos do mito alfrediano é 

criado -  a suposta refundação da universidade de Oxford no ano de 886 por Alfredo. 

Keynes nos informa que muitos supõem a produção de um manuscrito deste período, que 

                                                           
26 Ibidem, p. 234.  
27 Idem  
28 Ver CATTO, J. “Andrew Horn: Law and History in Fourteenth-Century England”. The writing of 

History in the Middle Ages: Essays presented to Richard William Southern, ed. R.H.C. Davis and J.M. 

Wallace-Hadrill. Oxford, 1981, p. 367 – 391.  
29 Ver PRONAY, N. e TAYLOR, J. Parliamentary texts of the later middle ages. Oxford, 1980, p. 67-69.  
30 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, p. 225-356, 1999.p. 

235.  
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incluísse esse aspecto na biografia de Alfredo, realizada por Asser; entretanto, mesmo 

que tal documento tenha existido, e não temos nenhuma prova disto, agora está perdido.  

Importante lembrar também que, em 1441, Henrique VI (1421 – 1471) tenta 

canonizar Alfredo, defendendo sua causa por este ser “o primeiro monarca da 

Inglaterra”; entretanto, o caso de Alfredo não impressiona Roma e a canonização nunca 

acontece31. Além disso, gostaríamos de salientar que nesse período a principal 

concorrência de Alfredo era a figura do rei Arthur – a dinastia Tudor, por exemplo, 

possuía uma clara preferência em ser associada à imagem de Arthur32.  

Assim, até o século XV praticamente todos os aspectos do mito alfrediano já 

haviam sido colocados em movimento. Contudo, Alfredo, longe de ser unânime, gozava 

de uma significativa produção historiográfica que salientava suas conquistas e feitos que 

o destacavam de outros reis anglo-saxões.  

A tradição medieval sobre Alfredo salientou principalmente sua característica de 

estudioso e sábio, além de legislador. Seguindo essa tradição, eventualmente Alfredo 

passou a ser percebido como o fundador da Common Law, como já dito anteriormente. 

Entretanto, não podemos nos esquecer que durante a Idade Média foi Edward, o 

Confessor que simbolizou de forma mais hegemônica a identidade e continuidade da 

monarquia inglesa33.  

Como Simon Keynes afirma, durante os séculos XIV, XV e XVI, Alfredo não é 

chamado de “o Grande”, entretanto, logo sua imagem iria tomar lugar como símbolo de 

uma ordem política inglesa distinta. O bispo e historiador John Bale (1495 – 1563), por 

exemplo, pode ser considerado como responsável em trazer de volta o epiteto de Alfredo, 

ao se referir ao monarca em sua obra como “Alphredus Magnus”34.  

 

1.3. O REI LEGISLADOR  

 

Simon Keynes aponta o reinado de Elizabeth I (1558 – 1603) como um exemplo 

de como uma nova visão do passado pode ser construída para servir aos interesses de uma 

                                                           
31 Ibidem, p. 237.  
32 Ibidem, p. 238.  
33 Ibidem, p. 237. 
34 Ibidem, p. 239.  
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nova ordem política35. Nesse período, temos um avanço significativo para o mito 

alfrediano – novas publicações e edições de documentos primários. É a imprensa a 

responsável pelo novo ímpeto ao estudo da história inglesa mais antiga36.  

Das principais contribuições desse período, William Lambarde (1536 – 1601), 

antiquário elisabetano e político, estabelece a proeminência do código de leis de Alfredo 

no corpo da legislação anglo-saxão, em sua obra Archainomia, de 1568, dedicada a rainha 

Elizabeth37. Em 1574, é publicado o prefacio da tradução da Pastoral Care realizado por 

Alfredo, tornando assim, de domínio público a vontade de Alfredo de reestabelecer a 

educação na Inglaterra durante o seu reinado38.  

Como Keynes aponta, foi a Sociedade de Antiquários Elisabetanos, cujas reuniões 

regulares vão de 1590 a 1609, que conseguiram integrar o uso de códigos de leis e 

charters39 no processo regular do discurso acadêmico40. É dentro dessa perspectiva que 

encontramos os antiquários que darão respeitabilidade a algumas das lendas em torno de 

Alfredo. 

O arcebispo de Canterbury, Matthew Parker (1504 – 1575) publica, em 1574, a 

biografia de Alfredo escrita por Asser, facilitando o acesso direto ao discurso que é o 

centro de imanência das qualidades de Alfredo – essa edição contava com uma versão em 

latim do testamento de Alfredo e o prefácio da tradução da Pastoral Care –, sendo 

importante ressaltar que a principal referência de Parker é Matthew Paris. Além disso, 

essa edição contava com a história de Alfredo e os bolos, que Parker afirma ter encontrado 

nos anais de S. Neot, confirmando sua preferência pela utilização de textos primários. 

Keynes considera que dessa publicação provém a consolidação da imagem de Alfredo 

como estadista e estudioso41.  

William Camden (1551 – 1623), antiquário, historiador e responsável pelo 

primeiro estudo historiográfico sobre o reinado de Elizabeth I, consegue dar credibilidade 

a história de Alfredo como refundador de Oxford ao incluir essa passagem em sua 

                                                           
35 Ibidem, p. 240.  
36 Ibidem, p. 240-43.  
37 Ibidem, p. 240.  
38 Idem  
39 Decidimos não traduzir essa palavra por causa de seus múltiplos significados. O mais importante para 

essa pesquisa é a noção de uma documentação em que um poder soberano garante os direitos e privilégios 

para uma instituição, seja ela política ou religiosa.   
40 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, p. 225-356, 1999.p. 

243.  
41 Ibidem, p. 241-42.  
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reimpressão da biografia escrita por Asser. Importante ressaltar que esse tema, da origem 

de Oxford, continua controverso no século XVI, entretanto, essa edição ajudou a gerar 

um maior interesse por Alfredo em Oxford, o que se mostrou significativo na promoção 

do culto de Alfredo no século XVII42.  

Se até aqui vimos apenas publicações historiográficas sobre Alfredo, em 1570 

temos a publicação de uma balada cujo protagonista é o rei. Nessa versão a história dos 

bolos esta inclusa com o claro propósito de um efeito cômico e na tradicional forma de 

lenda popular. Como Keynes aponta, a ocorrência desse mito em tal contexto levanta 

algumas questões sobre a transmissão dessas lendas – tal transmissão teria se dado por 

tradição oral ou a imprensa ajudou nesse processo? Infelizmente, essa é uma pergunta 

sem resposta ainda43. Entretanto, uma coisa que podemos afirmar é que essa lenda ainda 

ocupa seu lugar na mitologia popular até os dias atuais. 

A construção da figura de Alfredo, o Grande, no interior de uma mitologia 

nacional, pode ser traçada desde a primeira metade do século XVII44, principalmente com 

relação ao papel que poderia desempenhar politicamente para a dinastia Stuart; 

eventualmente Alfredo consegue prevalecer tanto sobre Arthur quando sobre Edward, o 

Confessor. Nesse contexto, sua figura era vista como uma alternativa para a mitologia 

arturiana utilizada pela dinastia anterior – os Tudors. Entretanto, é importante ressaltar 

que tanto os Stuart como os Tudor também capitalizaram suas linhagens britânicas e 

arturianas.  

Um dos aspectos mais interessantes apontados por Keynes é como o 

estabelecimento da Igreja Anglicana consegue dar um novo significado para o passado 

anglo-saxão e seu estudo prolifera nesse período. Nesse contexto, são os antiquários que 

se lançam na busca pelas origens e identidade do povo inglês. Nos reinados de James I 

(1603 – 1625) e Charles I (1625 – 1649) o que podemos perceber é uma disputa entre os 

antiquários e juristas do período – de um lado alguns que conseguiram, efetivamente, 

politizar o passado anglo-saxão em resposta a um absolutismo latente, e outros, de 

tendência mais abertamente alinhada aos interesses reais, que reinventaram a imagem de 

Alfredo como a própria encarnação da monarquia constitucional45.  

                                                           
42 Ibidem, p. 243.  
43 Ibidem, p. 245.  
44 Ibidem, p. 246.  
45 Ibidem, p. 240-43.  
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No reinado de James I, três juristas se destacam por seu objetivo, que era, nesse 

caso, estabelecer a antiguidade da lei inglesa, mais especificamente, antes da Conquista 

Normanda (1066): Edward Coke (1552 – 1634), Sir Henry Spelman (1562 – 1641) e John 

Selden (1584 – 1654) propuseram uma análise mais minuciosa da documentação primária 

relativa ao passado anglo-saxão.  

No conjunto da obra desses três juristas encontramos a produção da noção de um 

governo constitucional anglo-saxão, mas, mais importante para o nosso estudo, estes 

autores também definem a origem alfrediana para o parlamento inglês e do 

desenvolvimento da Common Law. Importante ressaltar que nenhum dos três enaltece a 

imagem de Alfredo – não estavam, nesse momento, procurando por um herói46.  

Já no reinado de Charles I, a contribuição mais significativa é a publicação, em 

1642, da obra de Robert Powell – para esse autor, a origem das instituições legais inglesas 

são tanto alfredianas como mosaicas, mas mais importante é a publicação de sua biografia 

em 1634. Nessa obra Alfredo é visto como um modelo de rei cristão e, além disso, o autor 

traça diversos paralelos entre o rei Charles I e Alfredo47.  

Outra das questões mais interessantes que Simon Keynes levanta é a relação 

desses usos políticos da imagem alfrediana e sua percepção como um monarca 

constitucional com a, assim chamada, “interpretação whig da história”48. O termo, 

cunhado por Herbert Butterfield, em 1931, designa uma linha historiográfica - que apesar 

do nome, não tem relação direta com o partido whig, nem britânico nem americano - mas 

que produziu narrativas históricas baseadas em um teleologia progressista, ou seja, para 

esses autores, a história seria uma marcha inexorável em direção ao progresso, nesse caso, 

o objetivo estaria no presente em que ocorreu o estabelecimento do constitucionalismo 

britânico.  

Para essa linha historiográfica, o ápice do desenvolvimento humano se deu na 

implantação da monarquia constitucional e parlamentária britânica; além disso, esses 

autores entendiam que esse objetivo foi o ideal de todas as eras passadas e que toda a 

história britânica tinha levado diretamente a esse momento. Para Keynes, o processo que 

levou Alfredo a ser visto como a imagem da monarquia constitucional é inseparável do 

                                                           
46 Ibidem, p. 247.  
47 Ibidem, p. 253.  
48 Ibidem, p. 247.  
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processo de surgimento da ”interpretação whig da história” – uma das principais 

características desse pensamento era a separação das figuras políticas do passado em duas 

categorias: vilões, ou aqueles que afastaram ou tentaram impedir a realização da 

monarquia constitucional, e os heróis, aqueles que ajudaram ou influenciaram 

decisivamente para que esse objetivo se tornasse realidade, como estava predisposto a 

acontecer49.  

Assim, existiram aqueles que, no século XVII, viam as liberdades e instituições 

que garantiam a paz e a prosperidade do povo inglês ameaçadas pelos seus monarcas – 

nesse caso, os Stuart. Estes buscavam uma nova ordem política e, para tanto, buscaram 

no passado, mais especificamente no passado anglo-saxão, as origens das liberdades e 

instituições inglesas com o objetivo de restaurar o que era visto como uma ordem política 

que já havia existido. Para estes estudiosos a Conquista Normanda era vista como a 

imposição de uma ordem política e de um regime estrangeiros50.  

Como já fazia algum tempo que Alfredo era entendido como o primeiro monarca 

de toda a Inglaterra, estes estudiosos buscaram no passado alfrediano a origem das 

instituições vistas como naturalmente inglesas. Assim, se estabeleceu que Alfredo havia 

sido, realmente, o responsável pela divisão legal e institucional do território inglês ao 

implantar o sistema de divisão em shires (condados), hundreds (divisão dentro dos 

condados) e dos tithings (grupo de dez chefes de família que eram responsáveis pelo 

comportamento uns dos outros). Outras criações que foram atribuídas a Alfredo, nesse 

contexto, são: a Common Law, o estabelecimento do parlamento regular e o julgamento 

por júri51. Assim, a imagem alfrediana, já utilizada pelos defensores da monarquia Stuart, 

também se tornava utilizável por aqueles que criticavam essa dinastia; Alfredo se torna 

então em um herói whig.  

Ao mesmo tempo, Alfredo passa a se tornar mais popular fora do contexto 

historiográfico52 – por exemplo, Dr John Pits (1560 – 1616) incluiu “Alphredus Magnus” 

em seu catálogo de escritores, publicado em 1619. William Drury escreve uma peça sobre 

                                                           
49 BUTTERFIELD, Herbert. The whig interpretation of history. WW Norton & Company, 1965. 
50 Ibidem, p. 248.  
51 Idem  
52 Ibidem, p. 252.  



22 
 

Alfredo que foi publicada em 1620. Além disso, a imagem de Alfredo como um rei 

estudioso impulsiona o estudo do período anglo-saxão por si mesmo nesse período53. 

Em 1640, John Spelman (1594 – 1643), amigo e conselheiro de Charles I e filho 

de Sir Henry Spelman, escreve sua biografia de Alfredo – Simon Keynes afirma que essa 

pode ser considerada a primeira biografia moderna de Alfredo. Essa obra, publicada em 

latim em 1678 e em inglês, apenas em 1709, foi dedicada pelo autor ao rei e ao príncipe 

de Gales, Charles, então com doze anos de idade54.  

O principal tema dessa biografia é o estabelecimento de Alfredo como o primeiro 

monarca inglês. Entretanto, outros aspectos se destacam, como por exemplo, a suposição 

de Spelman da existência de dois códigos de leis escritos por Alfredo, sendo que o 

segundo teria sido perdido ao longo do tempo – Spelman acreditava nisso porque no 

“primeiro” código Alfredo é designado como rei dos saxões do oeste e não como rei dos 

saxões ou da Inglaterra, e já que o autor acreditava que Alfredo havia sido rei de toda a 

ilha, daí surge sua suposição da existência desse “segundo” código de leis55.  

Spelman também destaca que Alfredo não era um rei subserviente a Roma, além 

de enfatizar que Alfredo ouvia constantemente a opinião de seus conselheiros; além disso, 

Spelman constrói sua narrativa para servir como um espelho para o comportamento de 

um príncipe - lembramos que sua obra foi dedicada ao filho do rei Charles I. Outra 

característica importante dessa é obra é o tratamento que Spelman dá a noção de Alfredo 

como o refundador de Oxford – o autor, antigo estudante de Cambridge, constrói a noção 

de uma Oxford não refundada, como os próprios estudiosos de Oxford defendiam, mas 

sim fundada por Alfredo, atrasando, assim, a origem da universidade. Como apontado por 

Keynes, essa obra serviu como base para uma visão mais popular de Alfredo, além de 

determinar os parâmetros relativos aos estudos alfredianos até os dias atuais56.  

Entretanto, é somente depois da Restauração, nos reinados de Charles II (1660 – 

1685) e de James II (1685 – 1688), que surge um novo entusiasmo pelo estudo das 

instituições da monarquia e Alfredo passa a ser visto, efetivamente, como um monarca 

constitucional – ressaltamos que isso só pode ocorrer com a ajuda dos estudiosos de 

Oxford, que vinham há algum tempo se dedicando aos estudos alfredianos. Importante 

                                                           
53 Idem 
54 Ibidem, p. 254.  
55 Ibidem, p. 255.  
56 Idem  
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lembrar, como Keynes ressalta, que para muitos, ou mesmo para a maioria dos estudiosos 

e povo inglês, a Conquista Normanda ainda continuava como a origem natural do história 

inglesa e Edward, o Confessor ainda simbolizava o governo pré-conquista.  

 

1.4. O REI MODELO  

 

No início do século XVIII, a imagem mais popular de Alfredo era a de apenas um 

rei medieval e para os estudiosos oxfordianos permanecia como a de um rei apolítico. 

Entretanto, é no contexto do estabelecimento da dinastia Hanover - uma dinastia 

germânica, como sabemos – que Alfredo começar a ser considerado a quintessência do 

monarca constitucional, popular e “britânico”, a encarnação da identidade política 

nacional, o pai de seu povo e defensor de suas liberdades57 – esse processo, entretanto, só 

se completará no início do século XX.  

Com o Ato da União em 1707 e a sucessão hanoveriana em 1714, o novo governo 

precisava de legitimidade e essa se deu através da tradição – a nova dinastia promove, 

assim, a ideia de uma identidade britânica e parte em busca pelo britânico prototípico58. 

A questão aqui é: este poderia ser Alfredo?  

Como Keynes ressalta, os novos monarcas viam Alfredo como a personificação 

da virtude real, além de ser uma excelente fonte de glória passada que poderia ser refletida 

e, talvez mais importante, Alfredo era visto como a personificação de formas de governo 

ilustradas e democráticas. Nos reinados de George I (1714 – 1727) e George II (1727 – 

1760) Alfredo já era percebido como um modelo para os reis e também era visto como o 

emblema de um tipo especifico de governo: o constitucional.  

Três obras publicadas na década de 1720 ajudam na consolidação do respeito à 

Alfredo e no fortalecimento de seu culto59. São estas a edição de David Wilkings do corpo 

da legislação anglo-saxã em 1721 e dedicado a George I; a edição que trazia a tradução 

do inglês antigo para o moderno da Historia Ecclesiastica de Beda em 1722 e realizada 

por John Smith; e a edição da obra Asser’s Life of King Alfred também em 1722 por 

Francis Wise.  

                                                           
57 Ibidem, p. 269.  
58 Idem  
59 Ibidem, p. 270-71.  
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Mas mais importante que essas, foi a obra “History of England” do historiador 

francês e huguenote Rapin de Thoyras60, publicada em francês entre 1724 e 1727, em oito 

volumes, e em inglês entre os anos de 1726-28 e 1731, a segunda edição em 1732-33 e a 

terceira em 1743, demonstrando assim sua popularidade na Inglaterra. O objetivo de 

Rapin com essa obra era explicar a história inglesa para leitores franceses.  

A principal discussão desse livro é descobrir as origens da constituição inglesa e 

assim, logo o autor discute o período anglo-saxão – para o autor, o rei Ecgbert, avó de 

Alfredo, é visto como o primeiro rei inglês, mesmo que não fosse mais do que um 

conquistador de outros povos; já Alfredo, é representado como um príncipe justo, 

educado, religioso, amado pelo seu povo e incansável promotor das artes, ciência, justiça 

e religião. A principal referência de Rapin para esse trabalho foi, como o próprio autor 

diz, a obra de John Spelman – e aqui, percebemos como Spelman já havia se estabelecido 

como a corrente principal da tradição historiográfica sobre Alfredo. Importante ressaltar 

que tanto para Keynes61 como para Butterfield62 essa obra é o exemplo clássico da 

“interpretação whig da história”.  

Consideramos importante lembrar que, durante o século XVIII, Alfredo foi 

relacionado com uma pessoa em particular, o príncipe Frederico (1707 – 1751), neto de 

George I - o príncipe, da casa Hanover, chega na Inglaterra apenas em 1728, sendo 

oficializado como príncipe de Gales em 1729.  

Essa relação entre Alfredo e Frederico é constatada antes mesmo da chegada do 

príncipe à Inglaterra – Sir Richard Blackmore escreve um poema épico sobre Alfredo e o 

envia para o príncipe com o objetivo de que Frederico visse Alfredo como um modelo63. 

Importante ressaltar que nesse período, na Inglaterra, temos, de certa forma, uma 

“supremacia” whig com Sir Robert Pole como primeiro ministro.  

A segunda edição da obra de Rapin de Thoyras é dedicada, por Nicolas Tindal, à 

Frederico. Em 1739 o próprio príncipe encomenda um drama sobre Alfredo, que será 

                                                           
60 Ibidem, p. 272.  
61 Ibidem, p. 274.  
62 BUTTERFIELD, Herbert. The whig interpretation of history. WW Norton & Company, 1965. 
63 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, p. 225-356, 1999.p. 

275.  
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performado em 1740 em sua casa. Entretanto, em 1751 o príncipe Frederico morre sem 

nunca chegar a ser rei64.  

É durante o reinado de George III (1738 – 1820) que Alfredo passa a ser mais 

aceito, pelo povo, como a origem da constituição inglesa e símbolo da identidade 

nacional. Nesse período temos uma mudança no clima político e intelectual inglês – 

principalmente com o fim da Guerra dos Sete Anos e da Guerra de Independência dos 

EUA. Assim, é nesse contexto que Alfredo será visto como um símbolo nacional e cada 

vez mais identificado com os Hanover.  

Mesmo gozando de alguma popularidade, George III era visto como incapaz e seu 

filho, George, era visto como um notório esbanjador. A noção popular do governo em 

vigência acaba por ajudar a permanência de Alfredo como um modelo a ser seguido pela 

monarquia – como Keynes aponta, durante os séculos XVII e XVIII Alfredo passa a se 

tornar parte da percepção da nação enquanto si mesma65.  

A publicação em 1754 da História da Inglaterra por David Hume (1711 – 1776), 

mais especificamente a parte que cobria o período anglo-saxão, em 1761, é a visão que 

prevalece durante o reinado de George III – essa visão, baseada na obra de Spelman, 

contava com a passagem de Alfredo na casa de um camponês, a história dos bolos e 

Alfredo entrando no acampamento danês disfarçado de ministrel, além de colocar Alfredo 

como o responsável pela divisão política e institucional da Inglaterra, originador da 

Common Law e servindo de base para a jurisprudência inglesa; destacamos que nessa 

obra não se encontra referência aos anais de St. Neot ou de St. Cuthbert. No geral, Hume 

constrói a imagem de Alfredo como a do príncipe perfeito66.  

Keynes aponta que durante a segunda metade do século XVIII foi chegado o 

momento de atacar a noção de que a história inglesa começara em 1066 – por exemplo, 

na obra de Obadiah Hulme, de 1771, Alfredo é representado como o responsável pela 

construção dos sistemas de governo e instituições democráticas que foram destruídas pela 

“tirania” normanda67.  

Em 1788, o rei George III é atacado pela doença que o afastaria da função real. 

Assim, começam as preparações para colocar seu filho, George, príncipe de Gales, na 

                                                           
64 Ibidem, p. 279.  
65 Ibidem, p. 282.  
66 Idem  
67 Ibidem, p. 285.  
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regência da nação; entretanto, em 1789, George III se recupera e retorna à suas funções. 

Chegamos, assim, ao final do século XVIII, em que Alfredo continuava a ser visto como 

um modelo a ser seguido, principalmente por príncipes que deveriam se tornar reis, como 

na obra de Anne Fuller, The son of Ethelwolf de 1789 – nossa fonte nessa monografia. 

Discutiremos mais sobre essa obra nos capítulos seguintes.  

 

1.5. O SÁBIO REI GUERREIRO QUE SALVOU SEU POVO  

 

Como afirma David Lowenthal68, “o passado relembrado é tanto individual 

quanto coletivo69”. Assim, o que discutimos até agora foi a diversidade de maneiras que 

o passado alfrediano foi relembrado de forma coletiva por esse conjunto de escritores70. 

Ao escolhermos apresentar esse panorama acerca dos usos do passado alfrediano - mais 

especificamente, até o século XVIII - nosso objetivo foi demonstrar a importância 

imagética que Alfredo possuía e possui para a construção de narrativas históricas em 

diferentes momentos. Além disso, consideramos de extrema importância entender de que 

forma esse passado foi construído – o que pudemos perceber até agora foi como alguns 

aspectos se consolidaram e como outros foram renegados; entretanto, o que gostaríamos 

de destacar é o caráter idiossincrático com que cada escritor tratou desse tema.  

Como demonstrado anteriormente, até o século XV a imagem de Alfredo 

permaneceu, de certa forma, longe de aspectos mais políticos, ou melhor, mais 

politizados. Confinado a analises de historiadores e estudiosos, sua imagem já era tema 

de discussões e controvérsias históricas, como já discutimos ao longo do capítulo, 

estando, entretanto, já bastante estabelecida ao final do século.  

Alfredo, desde o fim de seu reinado, já era percebido como um rei cristão, sábio, 

capaz de defender seu povo e preocupado com o bem-estar físico, moral e religioso de 

seus súditos – características essas, aliás, que podem ser encontradas nas fontes do 

período, como em sua biografia, nas crônicas anglo-saxãs ou em suas obras de tradução.  

                                                           
68 LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. Projeto História. Revista do Programa de Estudos 

Pós-Graduados de História, v. 17, 1998. 
69 Ibidem, p. 78  
70 Entretanto, gostaríamos de enfatizar que destacamos algumas das contribuições, apenas aquelas que se 

deram de forma escrita. O passado alfrediano foi relembrado através da escultura, da pintura, de ilustrações 

– principalmente durante o século XIX, mas como esse não é o foco dessa pesquisa, optamos por deixar 

essas representações de lado, por enquanto, pelo menos. 
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Contudo, durante todo o período medieval, mais especificamente depois da 

Conquista Normanda, sua imagem passa a incorporar aspectos de lenda – como na 

passagem em que Alfredo divide o pão com um peregrino ou como passa um tempo na 

cabana de um camponês ou como sendo o refundador da universidade de Oxford – 

destacamos que estes aspectos não se encontram nas fontes do período e podemos afirmar 

que são produções medievais. Mas mais importante que isso, devemos recordar que 

durante a Idade Média foi a percepção de Alfredo como um famoso estudioso e sábio que 

se destacou.  

Entretanto, como vimos anteriormente, todos esses aspectos tomaram maior ou 

menor importância nas narrativas acerca da história inglesa; dependendo de qual uso se 

configurava como necessário em determinado período, algumas características eram 

favorecidas enquanto outras eram deixadas de lado.  

Já a partir do século XVI podemos perceber que, como a consolidação de sua 

imagem como um monarca que se destacava de outros estava estabelecida, não 

encontramos mais adições ao passado alfrediano, mas podemos perceber que sua imagem 

passa a ser considerada para usos políticos específicos. Além disso, com o advento da 

imprensa, o acesso à literatura do período de Alfredo se torna mais fácil, principalmente 

com novas edições de sua biografia, dos anais da época, de suas traduções assim como 

novas edições de obras de outros escritores do período.  

Não podemos esquecer também da contribuição dos antiquários elisabetanos – 

que tornaram ocorrência normal dentro da historiografia a utilização de códigos de leis e 

charters. Com estes pudemos ver como a recepção da imagem de Alfredo se expande no 

sentido de considerá-lo um importante legislador da história inglesa, até ser finalmente 

identificado como um monarca constitucional ou o responsável pela primeira constituição 

inglesa. Essa percepção terá sua importância aumentada ao longo dos séculos XVII e 

XVIII. 

Com relação ao século XVII vimos como a criação da Igreja Anglicana ajuda a 

reestabelecer o estudo do passado anglo-saxão, e de Alfredo. É também nesse período 

que podemos perceber sua imagem sendo efetivamente politizada – por meio de 

diferentes interpretações e usos do passado alfrediano, antiquários e juristas estabeleciam 

se estavam ou não alinhados aos interesses reais.  



28 
 

Destacamos também que, até então, nenhuma dinastia que se encontrava no poder 

da Inglaterra havia escolhido Alfredo como seu patrono ou símbolo. Alfredo já havia sido 

considerado para preencher esse papel, principalmente quando da Conquista Normanda, 

mas também para os Tudors ou para os Stuarts, sendo preterido por Edward, o Confessor 

ou por Arthur.  

Entretanto, é apenas com a chegada da dinastia Hanover que Alfredo, 

efetivamente, se torna o símbolo e o modelo de uma casa real – e não consideramos essa 

escolha como aleatória. Alfredo, desde seu tempo, vinha sendo considerado como um 

monarca que poderia defender seu povo de invasores inimigos, estando relacionado com 

a defesa do povo britânico ou inglês. Dessa forma, consideramos significativo que duas 

das casas estrangeiras que passam a comandar a Inglaterra – os normandos e os Hanover 

– tenham escolhido Alfredo tanto como um símbolo de continuidade como da identidade 

inglesa.  

Além disso, ao longo do século XVIII podemos perceber uma clara preferência 

por Alfredo enquanto um modelo para a monarquia -  nesse período sua imagem já se 

encontrava relacionada com a do príncipe perfeito ou, ao menos, como o tipo de 

monarquia constitucional que se esperava dos monarcas naquele tempo. E é nessa tradição 

que encontramos a obra de Anne Fuller, a autora buscou com sua obra construir um 

modelo para o futuro rei da Inglaterra, George VI, ao espelhar a imagem de Alfredo para 

que o príncipe tivesse ideais específicos em mente quando de sua coroação – mas 

analisaremos essa questão mais a fundo nos próximos capítulos.  

O que gostaríamos de destacar aqui é a forma com que Alfredo permaneceu na 

memória coletiva inglesa. Como nos lembra Lowenthal: “Damos muito valor a essas 

conexões com o passado mais abrangente. Satisfeitos de que nossas lembranças nos 

pertencem, buscamos também ligar nosso passado pessoal à memória coletiva e à 

história pública.71”. Além de permanecer vivo na memória inglesa, o passado alfrediano, 

ao longo do tempo, passou a ser utilizado para determinados fins políticos, religiosos ou 

nacionalistas. Consideramos assim, a importância dos estudos sobre os usos do passado, 

ao discutirmos como determinada figura histórica – nesse caso, Alfredo – teve sua 

                                                           
71 LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. Projeto História. Revista do Programa de Estudos 

Pós-Graduados de História, v. 17, 1998, p. 82.  
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imagem capitalizada, podemos entender de forma mais abrangente o contexto de 

produção desse uso.  

Dentre a bibliografia utilizada nessa análise, Simon Keynes se apresenta como um 

autor indispensável; sua obra apresenta de forma abrangente diversos momentos em que 

o rei Alfredo foi pensado e utilizado durante a história inglesa. Entretanto, consideramos 

importante lembrar que o autor se concentrou nas manifestações de caráter oficial e 

historiográfico para realizar uma análise mais detalhada. Com relação as manifestações 

literárias, de forma geral, Keynes apenas apresenta por quem e quando esta se deu, mas 

sem se aprofundar em questões como o contexto de produção ou os usos para os quais 

esse passado foi submetido.   

Nesse sentido, destacamos aqui, principalmente a obra de Anne Fuller – seu livro 

é um romance de sentimentos, do tipo comumente realizado no século XVIII, 

especialmente por mulheres; entretanto, ao dedicar sua obra ao futuro rei da Inglaterra, 

Fuller se insere em questões políticas mais amplas. Assim, consideramos a importância 

do estudo de sua obra; no mesmo período em que Mary Wollstonecraft advogava por uma 

melhor educação para as mulheres72, encontramos outra mulher escrevendo diretamente 

para o príncipe de Gales, mostrando sua visão de mundo e de como ela considerava que 

um rei deveria governar. Levando em conta o contexto de sua produção e a clara 

interseção da obra com questões políticas do período, podemos perceber como o passado 

pode ser utilizado de diversas formas e para diferentes propósitos.  

Além disso, como David Lowenthal afirma: “relembrar o passado é crucial para 

o nosso sentido de identidade: saber o que fomos confirma o que somos73”, assim 

podemos entender o apelo que uma figura como a de Alfredo poderia ter – pelo fim do 

século XVIII já era visto como um modelo a ser seguido, principalmente pela monarquia, 

e essa noção iria se expandir durante o século XIX – o historiador, Edward Freeman, por 

exemplo, chega a considerar Alfredo como “the most perfect character in history”74, em 

sua obra de 1867-79.  

                                                           
72 WOLLSTONECRAFT, Mary. Vindication of the Rights of Woman. Broadview Press, 1982. 
73 LOWENTHAL, David. Como conhecemos o passado. Projeto História. Revista do Programa de Estudos 

Pós-Graduados de História, v. 17, 1998, p. 83.  
74 “O personagem mais perfeito da história” [T.L.] FREEMAN, Edward Augustus. The history of the 

Norman conquest of England: its causes and its results. Clarendon Press for Macmillan and Company, 

New York, 5 volumes, 1867 - 1879.  
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Nesse sentido, ao estudarmos como o passado alfrediano foi pensado, imaginado 

e utilizado no século XVIII podemos ter uma noção mais abrangente de quais aspectos 

eram importantes e de quais aspectos deveriam ser suprimidos da monarquia inglesa, pelo 

menos na visão de Anne Fuller. Essa questão se torna mais importante se lembrarmos a 

data de publicação da obra de Fuller, 1789 – mesmo ano da Revolução Francesa.   

Como afirmamos anteriormente, nosso interesse inicial era no período do reinado 

de Alfredo, ou seja, no século IX inglês; entretanto, ao realizarmos a pesquisa percebemos 

que praticamente todas as narrativas históricas, tanto contemporâneas quanto de outros 

períodos, em torno da figura do rei, possuíam um cerne que permanecia, mais ou menos, 

inalterado. Sua imagem era construída de forma consistente e repetitiva em torno de um 

mesmo conjunto de características.  

Assim, gostaríamos de destacar a obra de Richard Abels75, “Alfred and his 

biographers: images and imagination”, de 2006. Nesse artigo, Abels procura realizar um 

estudo comparativo entre quatro biógrafos de Alfredo: ele mesmo, Asser, Charles 

Plummer e Alfred Smyth. Seu objetivo é apresentar como cada biógrafo representou 

Alfredo e sua vida, como cada imagem criada sobre Alfredo influenciou no julgamento 

da autenticidade de suas fontes e mesmo na escolha dessas e como cada imagem combina 

com as evidências trabalhadas para construir a narrativa de cada autor, além de incluir 

sua própria visão sobre o que pode ou não pode ser conhecido sobre Alfredo76.  

Nesse artigo, Abels lembra que, apesar da obra de Asser ser de valor inestimável 

por ter sobrevivido ao longo do tempo, esta também é uma fonte problemática e deve ser 

usada de forma crítica. Primeiramente porque não parece ser um trabalho terminado - sua 

falta de organização, de rigor linguístico e conclusão nos leva a crer nisso, além disso, tal 

como a obra de Einhard, “Life of Charlemagne”, Asser buscava com sua “Life of Alfred” 

celebrar a grandeza de Alfredo; entretanto, essa obra é a principal fonte que possuímos 

sobre Alfredo e podemos afirmar que todos aqueles que se dedicaram aos estudos 

alfredianos a utilizaram de uma forma ou outra. Além disso, é importante lembrar que tal 

como para Beda, a verdade para Asser era moral e não empírica77.  

                                                           
75 ABELS, Richard. Alfred and his Biographers: Images and Imagination. Writing medieval biography. 

Academia.edu, p. 62-75. 
76 Ibidem, p. 62.  
77 Ibidem, p. 66.  
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Mas o mais importante dessa obra que gostaríamos de destacar é a noção que Abel 

tem de que Asser foi, obviamente, um construtor de imagem. Sobretudo, a imagem de 

Alfredo que este constrói na biografia real veio, de fato, do próprio Alfredo; além disso, 

essa imagem se mostrou tão atrativa que acabou por determinar todas as outras imagens 

que foram construídas de Alfredo ao longo do tempo78.  

Richard Abels afirma que, quando iniciou esse trabalho de pesquisa, seu objetivo 

era dizer algo novo sobre esse tema; entretanto, afirma que falhou e daí resulta esse artigo 

– o que o autor defende, é que:  

“The narratives told by these very different historians are, when all is said and done, 

remarkably similar. This, I believe, is because the narrative is common to the sources 

that underlie all three historical accounts, sources that ultimately derive from Alfred’s 

court. These are the stories that Alfred himself wanted told to preserve his ‘memory 

in good word’. In other word, the underlying narrative which has seduce so many 

historians, including me, is Alfred’s own narrative – the story and image that he and 

his courtiers shaped to make sense of his life. This, of course, is not to say that this 

story and image is historical truth, only that it is the closest to historical truth that the 

surviving sources will permit us to get – and the closest, I believe, that Alfred wanted 

us to get”79.  

Nesse sentido concordamos com o autor, todas as narrativas realizadas sobre Alfredo 

acabam por apresentar uma mesma imagem – o rei sábio, estudioso, religioso, preocupado 

com o bem-estar de seu povo e capaz de defender este contra inimigos estrangeiros. 

Assim, consideramos que o estudo dos usos para os quais essa imagem foi moldada, em 

que alguns aspectos são salientados e outros são suprimidos, e com que objetivo cada 

uma dessas narrativas foi construída pode nos dizer muito mais sobre o autor que se 

utilizou dessa imagem e de seu tempo do que sobre o reinado ou a figura de Alfredo em 

si. E é nessa perspectiva que iremos analisar a obra de Anne Fuller. 

                                                           
78 Idem   
79 “As narrativas contadas por estes muito diferentes historiadores são, quando tudo estiver dito e feito, 

notavelmente semelhante. Isto, creio eu, é porque a narrativa é comum às fontes que fundamentam todos 

os três relatos históricos, fontes que, em última análise derivam da corte de Alfredo. Estas são as histórias 

que o próprio Alfredo queria contar para preservar a sua "memória em boa palavra". Em outras palavras, a 

narrativa subjacente que seduziu tantos historiadores, inclusive eu, é a própria narrativa de Alfredo - a 

história e a imagem que ele e seus cortesãos deram forma para dar sentido a sua vida. Isto, naturalmente, 

não é para dizer que esta história e imagem é a verdade histórica, só que é o mais próximo de verdade 

histórica que as fontes sobreviventes nos permitem obter - e o mais próximo, creio eu, que Alfredo queria 

que chegássemos.” [T.L.] Ibidem, p. 75.   
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2. ANNE FULLER E SUA OBRA: A ESCRITA FEMININA NO SÉCULO XVIII 

 

“Gothicism in literature [...] smelt of rebellion, chaos and slightly 

sulphurous”80  

“The gothic romancer, however absurd she may seem, speaks truth”81 

           

 Sabemos muito pouco sobre a autora de The Son of Ethelwolf. Tanto o passado 

como a vida pessoal de Anne Fuller são um mistério para todos aqueles que se dedicam 

a estudar suas obras. Entretanto, sabemos que nunca foi casada82 e que seus pais são 

William Fuller e Jane Harnett Fuller – e que estes viveram em West Kerries, Tralee, no 

condado irlandês de Kerry83 -, além disso sabemos que sua morte se deu 

aproximadamente no ano de 1790, de uma doença debilitante, provavelmente tuberculose 

pulmonar, nos arredores do condado de Cork, também na Irlanda84.    

 A escritora foi uma das primeiras mulheres a se dedicar ao gênero de escrita de 

ficção gótica e possui três livros publicados - The Convent; or, The History of Sophia 

Nelson, de 1786; Alan Fitz-Osborne, an Historical Tale, de 1787; e The Son of Ethelwolf, 

an Historical Tale, de 1789 - obra que será analisada no terceiro capítulo dessa 

monografia. Escolhemos essa obra pela riqueza de temas e relações com o contexto 

político, social e de gênero que atravessam a narrativa criada por Anne Fuller.  

Fred Botting, em sua obra Gothic, apresenta a ficção gótica, gênero escolhido pela 

autora, como “especialmente transgressor”85 – ou seja, seria capaz de provocar 

sentimentos ambivalentes e possui a característica de demonstrar de que forma se davam 

as ansiedades relativas a limites e fronteiras culturais em seu contexto de produção. Nesse 

sentido, é importante salientar uma passagem em especial da narrativa de Fuller – o 

momento em que Alfredo, disfarçado de menestrel, canta para o líder dinamarquês 

Guthrum no acampamento inimigo - na ode cantado por Alfredo, a autora flerta com a 

                                                           
80 “O gótico na literatura [...] cheira a rebelião, caos e levemente a enxofre.” [T.L.] In: BLOOM, Clive. 

Gothic Histories: The taste of terror, 1764 to the present. London: Continuum International Publishing 

Group, 2010.  
81 “A romancista gótica, por mais absurda que possa parecer, fala a verdade.” [T.L.] DELAMOTTE, 

Eugenia.  Perils of the Night: A Feminist Study of Nineteenth Century Gothic.  Oxford: OUP, 1990, p. 165.  
82 Devida a falta de informações sobre Anne Fuller, destacamos que um poema foi dedicado a autora por 

John Williams em 1789. Disponível em: http://spenserians.cath.vt.edu/TextRecord. php?action 

=GET&textsid=7697. Visualizado em: 20/10/2016. 
83 SAGE, Lorna; GREER, Germaine; SHOWALTER, Elaine. The Cambridge Guide to Women’s Writing 

in English. Cambridge University Press, 1999, p. 258; e BOURKE, Angela. The Field Day Anthology of 

Irish Writing, volume 5. NYU Press, 2002.   
84 Idem 
85 BOTTING, Fred. Gothic. London: Routledge, 1996. 

http://spenserians.cath.vt.edu/TextRecord.%20php?actio
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poesia gótica, sendo inclusive elogiada por essa tentativa em uma crítica de seu livro da 

época86. Entretanto, mesmo possuindo a capacidade técnica de escrever poesia, este é o 

único momento em toda sua obra que a autora o faz e acreditamos que isso se deu pelo 

status que a poesia possuía nesse contexto, sendo considerada uma forma de escrita 

superior e intimamente relacionada a escrita masculina.  

Como sabemos, tanto a ficção como a poesia não foram áreas em que as 

mulheres foram facilmente aceitas historicamente no Ocidente, principalmente durante a 

Modernidade. Susan Gilbert e Sandra Gubar na obra “The crazy woman in the attic”87, 

realizam uma longa exposição sobre o problema da criação literária feminina88, 

salientando uma tradição em que a escrita era intimamente relacionada, no campo 

cultural, à paternidade. A produção escrita era vista como uma atribuição masculina - as 

autoras destacam que as palavras autor, pai e autoridade possuem uma forte inter-relação 

etimológica. Assim, podemos considerar as dificuldade para uma mulher se inserir na 

cultura escrita, já que a tradição lhes negara espaço e um lugar para si e, nesse ambiente, 

a poesia era considerada uma prerrogativa exclusiva dos homens89. 

Além disso, ao se utilizar e  re-imaginar um personagem histórico - Alfredo - 

bastante conhecido durante o século XVIII inglês, principalmente como um modelo para 

o tipo de monarquia constitucional que era esperada dos dirigentes das ilhas britânicas 

dessa época, e de sua inserção em contextos políticos de seu tempo ao dedicar a obra ao 

futuro rei George IV, esse livro apresenta algumas questões bastante interessantes sobre 

de que forma se configuravam as relações de poder e de gênero que estavam presentes 

nesse contexto especifico, principalmente se levarmos em consideração que a obra pode 

ser caracterizada também como uma novela de caráter histórico e nacional.  

Destacamos que a obra de Anne Fuller parece ter tido um relativo sucesso 

quando de sua publicação – além da crítica favorável realizada por Andrew Becket em 

1789, seu livro foi traduzido tanto para o francês como para o alemão90. Levando em 

                                                           
86A crítica foi realizada por Andrew Becket, na Monthly Review, em 1789. In: STANLEY, Eric G. A 

collection of papers with emphasis on Old English Literature. Toronto: Pontificial Institute of Mediaeval 

Studies, 1987, p. 428.  
87 GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan. La loca del desván. La escritora y la imaginación letreria del 

siglo XIX. Valencia: Editora Cátedra,1998. 
88 Salientamos que o foco das autoras é o século XIX, entretanto, como as mesmas tratam do tema da 

tradição literária, podemos supor que em períodos anteriores, como o século XVIII, algumas das mesmas 

características já se encontravam presentes.  
89 GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan. La loca del desván. La escritora y la imaginación letreria del 

siglo XIX. Valencia: Editora Cátedra,1998, p. 19.  
90 STANLEY, Eric G. A collection of papers with emphasis on Old English Literature. Toronto: Pontificial 

Institute of Mediaeval Studies, 1987, p. 428. 
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consideração que tanto The Son of Ethelwolf, an Historical Tale, como suas outras duas 

obras anteriores foram publicadas diversas vezes, é interessante notar que isto foi feito de 

forma anônima91- e nesse sentido, destacamos a reputação de literatura de “segunda 

classe” que o gênero gótico possuía e possui92, e a crença, bastante popular no século 

XVIII, principalmente em um meio masculino como o da literatura, de que as mulheres, 

especialmente as mais jovens, eram influenciáveis. Como Michelle Verdonck afirma, o 

consumo dessa literatura era percebido como prejudicial, principalmente para as 

mulheres, podendo fazer com que estas fossem mais propensas a cometer erros tanto em 

conduta como na conversação93. Essa censura com relação as mulheres leitoras foi 

também estendida para as mulheres escritoras desse gênero, causando, de certa forma, a 

invisibilidade das mesmas. Nesse sentido, algumas das táticas utilizadas para evitar esse 

tipo de censura incluíam a publicação anônima ou no nome de parentes masculinos.94  

Além disso, a escolha por essa obra em especifico se deu devido ao fato de que 

Anne Fuller pode ser considerada como a primeira mulher que escreveu sobre Alfredo, o 

Grande95; e por sua data de publicação, 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. 

Entendemos que esse momento histórico é, muitas vezes, articulado com conceitos chave 

para o pensamento moderno, como igualdade, fraternidade e autonomia; entretanto, 

mesmo que a noção de que não existia nenhuma autoridade além da razão humana fosse 

bastante popular nesse período, a modernidade também está relacionada com projetos de 

dominação sobre aqueles que eram percebidos como incapazes de possuir a mesma96 – 

nesse sentido, podemos citar os discursos coloniais é claro, mas também a visão que 

silenciava o feminino, além de o excluir das várias formas de vida política da época97.  

                                                           
91 A obra Alan Fitz-Osborne, na Historical Tale, de 1787, foi publicada dessa forma. In: VERDONCK, 

Michele. Female Gothic Poetry in Scotland and Northern England of the 1880s: Anne Bannerman, Sarah 

Pearson and Barbara Hoole. Dissertação de mestrado para atingir o grau de Mestre em Linguística e 

Literatura em Inglês – Sueco. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2005, p. 4. E mesmo 

que a autora assine, com seu nome real, a dedicatória de seu livro The Son of Ethelwolf, an Historical Tale, 

na capa do livro encontramos apenas a referência de sua obra anterior (pela autora de: Alan Fitz-Osborne, 

an Historical Tale) e não seu nome. 
92 “It produces emotional effects on its readers rather than developing a rational or properly cultivated 

response”. In: BOTTING, Fred. Gothic. London: Routledge, 1996, p. 4.  
93 VERDONCK, Michele. Female Gothic Poetry in Scotland and Northern England of the 1880s: Anne 

Bannerman, Sarah Pearson and Barbara Hoole. Dissertação de mestrado para atingir o grau de Mestre em 

Linguística e Literatura em Inglês – Sueco. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2005, p. 

4.  
94 Idem. 
95 SHIPPEY, Tom A.; ARNOLD, Martin. Film and fiction: reviewing the Middle Ages. Boydell & Brewer, 

2003, p. 130.  
96 FELSKI, Rita. The gender of modernity. Harvard University Press, 2009, p. 14 
97 Ver: WOLLSTONECRAFT, Mary. Vindication of the Rights of Woman. Broadview Press, 1982.  
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Dessa forma, além de analisarmos a obra de Fuller através da noção de usos do 

passado - como explicado mais detalhadamente no capítulo anterior - em que 

procuraremos entender de que forma a autora se utilizou da imagem de Alfredo para seus 

próprios interesses e para expressar sua própria visão de mundo e da política, também 

procuraremos analisar seu livro através de um viés de gênero, em que além de identificar 

as imagens e grupos de ideias que aparecem no livro e considerar as convenções e lógicas 

especificas que atravessam o discurso construído por Fuller, também analisaremos qual 

foi a forma pela qual a autora se posicionou com relação a lógica de temporalidade de seu 

tempo, a construção imagética do papel do feminino e do masculino e sua relação com 

conceitos como liberdade e monarquia no contexto em que escreveu.  

 

2.1. FEMINISMO E HISTÓRIA DAS MULHERES  

 

A narrativa de história das mulheres que desejamos realizar é uma narrativa 

política. A historiadora Joan Scott98 destaca que a conexão entre a história das mulheres 

e a política é ao mesmo tempo óbvia e complexa e, nesse sentido, Scott afirma que a 

História das Mulheres é um campo inevitavelmente político, assim como toda a História. 

Ao escrevermos essa monografia, salientamos que não possuímos nenhuma intenção de 

ocupar um lugar neutro de escrita, objetivo esse que como Michel Foucault99 e Michel de 

Certeau100 há muito já argumentaram ser impossível de realizar. Destacamos que nosso 

desejo em analisar a escrita de uma mulher do século XVIII possui o compromisso 

político em recuperar as vozes femininas silenciadas pela História. Nesse sentido, 

gostaríamos de destacar que entendemos o termo política levando em consideração as 

múltiplas ressonâncias que o atravessam101. 

                                                           
98 SCOTT, J. “História das mulheres”. In: BURKE, Peter (org.). A escrita da História; novas perspectivas. 

São Paulo: Editora da UNESP, 1992, p. 66 – 67. 
99 Para Foucault não existe uma concepção de sujeito universal, sua visão é de que o sujeito se constitui por 

diferentes modos, ou seja, por meio de práticas discursivas, disciplinares e de subjetivação, que se dão nas 

micro-relações e se diferenciam em cada momento histórico. In: FOUCAULT, Michel. “Introdução”. In: 

A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, pp. 1-20. 
100 Certeau argumenta que a História seria ao mesmo tempo uma disciplina, uma prática e uma escrita, 

possuindo um lugar social; o autor procura dar voz ao não – dito dentro do campo historiográfico. Para o 

autor é por meio do campo teórico metodológico que o profissional da História constrói e confere sentido 

a um determinado acontecimento ou artefato, o qual sendo visto fora do seu contexto não nos apresentaria 

uma informação relevante. In: CERTEAU, M. “A operação historiográfica”. In: A escrita da história. 2º 

ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 65-119. 
101 Como Joan Scott afirma, a palavra política pode possuir diversos significados, seja quando a mesma 

implica em uma atividade dirigida para ou em um governo ou alguma outra autoridade, quando se refere às 

relações de poder e às estratégias utilizadas para mantê-las ou desafiá-las ou quando é utilizada para definir 
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Com relação a história feminista e de gênero, o historiador Georg Iggers102 

afirma que esta tendência esteve ligada a história vista de baixo, a nova história cultural 

e, sobretudo, a história social. Para o autor, foi a partir dos anos 1980 que as temáticas de 

gênero, raça, etnia e pertencimento de classe ganharam crescente importância na 

historiografia, assim como nos anos 1990 a temática da mulher e do gênero adquiriram 

maior atenção, principalmente nos Estados Unidos103. Entretanto, destacamos que Iggers 

parece não levar em consideração as diferenças entre o campo historiográfico da história 

das mulheres e o movimento político, social e cultural do feminismo, estabelecendo uma 

ligação quase “natural” entre os mesmos.  

Já a historiadora Joan Scott104 aponta que o feminismo foi um ponto de partida 

para a história das mulheres, mas que com a utilização do conceito de gênero a partir da 

década de 1980 houve um rompimento com a política e esse conceito passou a ser 

operacional para esse campo, sobretudo no que tange as construções históricas de gênero, 

que passaram a ser problematizadas105. A historiadora americana ressalta três questões 

fundamentais - debates que ocorreram e ainda ocorrem no interior da academia e afetam 

como a história das mulheres está posicionada dentro deste meio.  

Primeiramente, o que a autora denomina de “profissionalismo” versus “política”: 

quando o feminismo ressurgiu nos anos 1960 reivindicando direitos para as mulheres, 

principalmente no mercado de trabalho, as primeiras historiadoras feministas e as das 

gerações seguintes foram acusadas de não conseguirem fazer uma história científica, visto 

que a história se pretendia como uma ciência neutra e estas historiadoras claramente 

possuíam um lugar de fala enunciado; e dessa forma, foram vistas como incapazes de ser 

objetivas em suas pesquisas. Para além disto, a presença das mulheres na academia 

contestava a noção de que a profissão da história fosse um corpo unitário, e essas 

estudiosas insistiram em que havia uma identidade de historiadoras em desacordo com 

aquela dos homens106.  

                                                           
as práticas que reproduzem ou contestam sistemas de pensamento e atividades que estabelecem identidades, 

sejam individuais ou coletivas, e as relações entre indivíduos e sociedade que são vistas historicamente 

como “naturais” ou auto evidentes. In: SCOTT, J. “História das mulheres”. In: BURKE, Peter (org.) A 

escrita da História; novas perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992, pp. 66 – 67. 
102 IGGERS, Georg. “Desafios do século XXI à historiografia”. In: História da Historiografia. Ouro Preto. 

n. 04, 2010, p. 105-124.  
103 Ibidem 
104 In: SCOTT, J. “História das mulheres”. In: BURKE, Peter (org.) A escrita da História; novas 

perspectivas. São Paulo: Editora da UNESP, 1992, p. 66 – 67. 
105 Ibidem 
106 Ibidem 
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Em segundo lugar, escrever a história das mulheres implicou em questionar uma 

série de questões, inclusive a do homem/sujeito universal - reivindicar a importância das 

mulheres na história significa necessariamente ir contra as definições de história e seus 

agentes já estabelecidos como “verdadeiros”, ou pelo menos, como reflexões acuradas 

sobre o que aconteceu no passado. Nesse sentido a história das mulheres traz à luz a 

questões de domínio e objetividade sobre as quais as normas disciplinares são 

edificadas107. Portanto, a crítica dos historiadores “tradicionais” com relação a esse 

campo de estudos é sua suposta ligação a uma ideologia, ou seja, a produção de um 

conhecimento distorcido por considerações de interesses (o feminismo), em oposição à 

História que se constrói em bases de um conhecimento obtido por meio da inquisição 

neutra. Todavia, a história das mulheres ganhou força com o campo da história social, 

que deu legitimidade ao estudo das mulheres, sobretudo quando as historiadoras 

afirmaram a natureza e a experiência separadas das mesmas, e assim consolidaram uma 

identidade coletiva das mulheres108.  

Joan Scott afirma que um problema encontrado por muitos historiadores é como 

integrar as mulheres à história. Como sabemos, o sujeito da história não é uma figura 

universal, e os historiadores que escrevem como se ele fosse não podem mais reivindicar 

estar contando toda a história; entretanto, inscrever as mulheres na História e a tarefa de 

reescrever a história exigiu novas conceituações para as quais os historiadores ainda não 

estavam preparados. Scott destaca que gênero foi o termo usado para teorizar a questão 

da diferença, desnaturalizando assim as conotações físicas do sexo. O termo se tornou 

operacional na história das mulheres como uma categoria de análise. Todavia, Scott 

aponta também os problemas teóricos e até metodológicos que esse campo enfrenta, 

sendo um dos principais a questão da identidade coletiva das mulheres e a implicação que 

acarreta pensar a Mulher na compreensão do que é o Homem, e sobretudo na 

desnaturalização dos sujeitos universais homem/mulher109.  

Dessa forma, acreditamos ser importante destacar alguns pontos que irão guiar 

nosso trabalho. Em primeiro lugar, nosso interesse, de caráter feminista, em estabelecer 

conexões entre a construção de discursos e ideias com sistemas e relações de poder 

historicamente estabelecidos. Além disso, entendemos que os significados políticos 

presentes nas construção de imagens e discursos variam significativamente dependendo 

                                                           
107 Ibidem 
108 Ibidem 
109 Ibidem 
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da forma com que é enunciado ou do contexto em que se apresenta110. Também não 

entendemos que a relação entre o gênero de qualquer autor/a com o discurso que produz 

é constante, mas sim historicamente variável, como afirma Rita Felski111 - ou seja, não 

entendemos que, inevitavelmente, a escrita de um homem irá distorcer as experiências 

femininas enquanto a escrita de mulheres pode garantir acesso direto a estas112.  

Nossa perspectiva é de que qualquer construção de conhecimento se encontra 

atravessada por sistemas de significação intersubjetivos e por relações de poder que 

devem ser entendidos historicamente e dentro do contexto especifico de sua produção ou 

recepção. Além disso, destacamos que não entendemos que exista algum tipo de laço fixo 

de identidade comunal que conecte as mulheres à história, no tempo ou na cultura113. 

Nosso foco está justamente na questão da diversidade e na diferença apresentada por 

essas mulheres, sejam políticas, culturais e sociais como também históricas. Nesse 

sentido, o que procuramos evitar, com tais referenciais teóricos, é reforçar estereótipos de 

gênero.  

 

2.1.1. ESCRITA E GÊNERO 

 

Como apontamos anteriormente, um dos conceitos que utilizaremos para 

analisar e entender a diferença especifica da escritora Anne Fuller será o de gênero, 

atravessado por uma crítica feminista de sua obra. Nesse sentido, consideramos 

importante apresentar, de forma mais detalhada, a partir de qual perspectiva iremos 

trabalhar. Para tanto apresentaremos um breve resumo sobre o artigo A crítica feminista 

no território selvagem114, de Elaine Showalter, obra que elucida alguns pontos 

importantes para nossa análise -  aqui, a autora se propõe a realizar uma crítica da crítica 

feminista, afirmando que até a década de 1970 a mesma não possuía um referencial 

teórico bem definido115. A autora estava convencida, inicialmente, de que nenhum 

manifesto poderia representar a variedade de metodologias e ideologias que 

denominavam-se leitura ou escrita feminista. O primeiro obstáculo para a construção de 

um quadro teórico que respondesse por essa forma de crítica seria uma má vontade de 

                                                           
110 FELSKI, Rita. The gender of modernity. Harvard University Press, 2009, p. 32.  
111 Idem. 
112 Idem. 
113 Idem. 
114 SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem. In HOLLANDA, Heloisa Buarque 

de. Tendências e impasses: O feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  
115 Ibidem 
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muitas mulheres em limitar suas iniciativas dinâmicas e expressivas116.  

Entretanto, Showalter considera que este aparente impasse teórico era, na 

realidade, um momento de construção do campo. Um segundo estágio, pelo menos dentro 

das universidades, se caracterizou pela ansiedade em relação ao isolamento da crítica 

feminista de uma comunidade cada vez mais teórica e que se encontrava indiferente à 

produção escrita realizada por mulheres. A autora afirma que, inicialmente, a crítica 

feminista surge com uma função revisionista117, salientando que “toda crítica feminista é de 

alguma forma revisionista, questionando a adequação de estruturas conceituais aceitas”118. Ou seja, essa 

crítica estaria baseada em modelos já existentes, com o papel de retificar uma injustiça, 

mas nesse processo se manteve presa a um modelo - a teoria crítica masculina - retardando 

assim a resolução de seus próprios problemas teóricos.  

Nesse sentido, Showalter propõe, durante a década de 1990, que estava na hora 

da crítica feminista reivindicar uma área teórica sólida para si, uma crítica centrada na 

mulher, independente e coerente, para que se tornasse possível uma indagação sobre quais 

eram suas perguntas, encontrar seus assuntos, sua teoria e sua voz. Com a crítica feminista 

mudando gradualmente seu foco das leituras revisionistas para uma análise da literatura 

produzida por mulheres 

 

 

“A segunda forma da crítica feminista produzida por este processo é o estudo da 

mulher como escritora, e seus tópicos são a história, os estilos, os temas, os gêneros e 

as estruturas dos escritos de mulheres; a psicodinâmica criativa feminina; a trajetória 

da carreira feminina individual ou coletiva; e a evolução e as leis de uma tradição 

literária de mulheres.”119  

 

 

Como até então não existia um termo em inglês para este discurso, a autora 

propõe o termo gynocritics – que consiste em um discurso crítico especializado, que 

oferece diversas oportunidades teóricas e torna os escritos femininos o assunto principal, 

mudando a natureza do problema teórico, que passa a ser a questão essencial da diferença. 

                                                           
116 Ibidem 
117 A autora destaca que essa é apenas uma das muitas formas de interpretação e reinterpretação que 

qualquer texto pode acomodar. In: SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem. In 

HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Tendências e impasses: O feminismo como crítica da cultura. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1994. 
118 Ibidem 
119 Ibidem   
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Salientamos que esse será nosso viés teórico ao abordar a obra de Anne Fuller.  

Ao utilizar o conceito de écriture féminine, ou seja, a inserção do corpo e da 

diferença femininos na língua e no texto, a autora afirma que é possível discutir os escritos 

realizados por mulheres de uma forma que valorize o feminino e de identificar o projeto 

teórico da ginocrítica como a análise da diferença. Com relação a qual seria esta diferença 

nos escritos femininos, Showalter apresenta e avalia os quatro modelos de diferença que 

as teorias da escrita das mulheres fazem uso: os modelos biológico, linguístico, 

psicanalítico e cultural. A autora ainda salienta que estes modelos se sobrepõem e podem 

ser considerados sequenciais, uma vez que cada um deles incorpora o anterior; o modelo 

biológico, segunda a autora, é o modelo mais extremo da diferença de gênero, possui uma 

relação íntima entre a anatomia e a textualidade, sendo o pênis considerado como um 

instrumento de escrita e enfatizando o corpo como fonte para a imaginação.  

Já o modelo linguístico questiona se homens e mulheres usam a língua de formas 

diferentes, se as mulheres podem criar novas linguagens próprias e se a fala, a leitura e a 

escrita são marcadas pelo gênero. A autora considera esta uma das áreas mais excitantes 

da ginocrítica. Entretanto, apresenta seus problemas, como a não existência de nenhum 

dialeto ou língua materna falada pela população feminina que difira significativamente 

da língua dominante. Para Showalter a crítica feminista deve se concentrar no acesso das 

mulheres à língua, sendo a literatura das mulheres ainda assombrada pelos fantasmas da 

linguagem reprimida.120 

Com relação ao modelo psicanalítico, a diferença estaria na psique do autor e na 

relação do gênero com o processo criativo, este modelo incorpora os modelos biológico 

e linguístico. Para a autora, o problema deste modelo é o enfoque dado para a ausência 

do falo121. Além disso, este modelo não leva em consideração a mudança histórica, as 

diferenças étnicas ou como fatores genéticos e econômicos tem importância na formação 

da escritora.  

O modelo cultural, considerado pela autora como o mais completo e satisfatório 

para analisar a diferença dos escritos femininos e a perspectiva que utilizaremos nessa 

monografia, incorpora os modelos anteriores, além de reconhecer a existência de 

importantes diferenças entre as mulheres como escritoras122 - entretanto, sua classe, raça, 

história e nacionalidade, dentre outros fatores, são tão importantes quanto o gênero. 

                                                           
120 Ibidem 
121 Ibidem 
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Segundo Showalter, os historiadores, ao distinguirem os papéis, as atividades e gostos 

dos gêneros, podem separar completamente as esferas femininas das masculinas, ou 

representar essas esferas como círculos intersecutivos, nos quais parte da esfera feminina 

cresce fora do limite dominante masculino, a assim chamada “zona selvagem”123. 

Segundo Natália Guerellus, a autora  

 

 

“Defende o conceito de ‘território selvagem’, que seria o lugar das mulheres em 

relação à cultura e à literatura canônicas. Esse lugar não seria propriamente dos 

excluídos, mas o lugar do selvagem, aquele que tem um espaço limitado dentro de 

uma hierarquia bem maior, trazendo a marca de sua diferença. Para Showalter, a 

própria crítica feminista, por seu engajamento, traria à tona esse território, que é o 

território do outro, das experiências subterrâneas. O selvagem precisa, assim, existir, 

justamente para que exista o registro de outras experiências, algo diferente do cânone 

e mesmo crítico à ele.” 124 

 

 

Assim, produção escrita das mulheres não estaria dentro ou fora da tradição 

masculina, mas dentro de duas tradições simultaneamente. Showalter enfatiza ainda que 

a análise da diferença só pode ser entendida nos termos de uma relação cultural complexa 

e historicamente fundamentada.125 Para a autora, a primeira tarefa da ginocrítica deveria 

ser a delimitação de um lugar cultural da identidade literária feminina, situando as autoras 

nas suas variáveis culturais e literárias, assim como nos modelos de produção e 

distribuição, nas relações entre elas e seus leitores, nas hierarquias de gênero e nas 

relações entre arte de elite e arte popular.  

Problematizando também a periodização literária baseada nos escritos 

masculinos, a autora afirma que essa grade seria despropositada se levarmos em 

consideração a produção realizada por mulheres, além de apontar a supressão dessa 

produção contínua, deixando grandes lacunas sobre seu desenvolvimento. Finalizando, 

Showalter afirma que a ginocrítica já estaria no caminho certo para fornecer outra 

perspectiva da história literária, baseada no “campo selvagem da própria diferença”.126 

                                                           
123 Ibidem 
124 GUERELLUS, Natália de Santanna. Rachel de Queiroz: regra e exceção. Niterói: Dissertação de 

Mestrado em História, Universidade Federal Fluminense, 2011. “Ensaio teórico”, p. 294 
125 SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem. In HOLLANDA, Heloisa Buarque 

de. Tendências e impasses. O feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 50 
126 Ibidem  
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Já as autoras Gilbert e Gubar127 destacam como a noção patriarcal de 

paternidade literária perpassou toda a civilização literária Ocidental - de tal forma que, 

como Edward Said demonstrou, essa metáfora foi construída em cima da própria palavra 

autor, em que escritor, deidade e pater familias podem ser identificados.128 Para Said, a 

palavra autoridade é cheia de significados conectados, não apenas “um poder que obriga 

a obediência”, ou “um poder que influencia a ação”, mas principalmente sua conexão com 

o autor, que é uma pessoa que origina, ou que dá a existência a algo, um pai, um 

antecessor. Resumindo, os significados dessa palavra se baseiam em quatro noções: o 

poder de alguém para começar, que esse poder e seu produto são um aumento do que já 

havia, que um indivíduo ao exercer esse poder controla seu fluxo e o que deriva dele e 

que a autoridade mantem a continuidade de seu curso. Todas essas noções podem 

descrever a forma como a narrativa é construída psicológica e esteticamente. Said também 

observa que a unidade dos textos é mantida por uma série de conexões genealógicas e que 

por baixo dessas imagens está a noção de paternidade, de hierarquia129.  

Assim, podemos perceber que as autoras relacionam a autoridade do autor para 

com sua obra com uma série de metáforas de paternidade literária, nas quais o autor é o 

criador, o pai, o genitor de sua obra, aproximando a ação da escrita com a obra divina de 

criação; sendo assim, sua caneta estaria ligada ao seu pênis, ao órgão que gera a vida, que 

cria algo para a posterioridade; tornando o pênis não somente um órgão sexual, mas 

também um órgão de poder. Gilbert e Gubar questionam onde as mulheres se encaixam 

nessa metáfora: “Si la pluma es um pene metafórico, ¿con que órgano generarán los textos 

las mujeres?”130. Como essa metáfora se baseia na noção de paternidade literária, ela 

confundia as mulheres literatas, tanto as escritoras como as leitoras - se o poder gerativo 

masculino é o único poder legitimo para a escrita, então as mulheres não deveriam ter a 

presunção de tentar escrever.  

Pensar, escrever e ler seriam por definição atividades masculinas, e assim sendo, 

não apropriadas para as características femininas. As autoras afirmam que para uma 

mulher atravessar o espelho em direção à uma autonomia literária, ela deve examinar, 

assimilar e transcender as imagens de anjo e demônio que autores homens construíram 

                                                           
127 Ibidem 
128 GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan. La loca del desván. La escritora y la imaginación letreria del 

siglo XIX. Valencia: Editora Cátedra,1998. “El espejo de la reina: la creatividad feminia, las imágenes 

masculinas de la mujer y la matéfora de la paternidad literária.”, p. 18. 
129 Ibidem 
130 “Se a caneta é um pênis metafórico, com que órgão escrevem as mulheres?” [T.L. – tradução livre de 

nossa autoria.] In: Ibidem 
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para ela131. Para essas mulheres a dificuldade estava na sua auto definição, já que as 

imagens que os escritores homens construíram para elas não correspondiam ao que viam 

no espelho. Gilbert e Gubar afirmam que a antropóloga Sherry Ortner notou que em, 

praticamente todas as culturas, são construídas imagens das mulheres tanto enquanto 

anjos, como enquanto demônios - assim, temos tanto os símbolos femininos de subversão, 

como os símbolos femininos de transcendência.  

Dessa forma, as autoras afirmam que a mulher ideal para os autores masculinos 

têm sido o anjo. Procurando definir onde e de que forma essa imagem foi construída, 

Gilbert e Gubar afirmam que na Idade Média o maior exemplo de pureza para a mulher 

foi a Virgem Maria e já para o século XIX, esse exemplo de pureza feminina era 

representado não por uma madona no céu, mas sim por um anjo em casa. Essa visão é 

acarretada pela definição das mulheres como seres passivos, sem qualquer poder gerativo, 

se convertendo assim em seres sobrenaturais para os autores masculinos, e que são, assim, 

esvaziadas de si mesmas132. As autoras enfatizam que, desde o século XVIII, vários livros 

para mulheres foram escritos procurando ensinar para as meninas mais jovens um ideal 

de submissão, modéstia, relembrando que todas as mulheres deveriam ser angelicais. As 

artes de agradar os homens não seriam apenas características angelicais, mas as próprias 

ações adequadas para uma mulher.  

Por vezes, por causa desse esvaziamento de si mesmas, dessa alienação da vida 

comum, essa mulher-anjo do século XIX acaba se tornando, como Alexander Welsh 

notou133, um “anjo da morte” - capazes de estar, simultaneamente, nesse mundo e no outro 

para receber e ajudar na transição; entretanto, esse estado acaba implicando que essa 

heroína espiritualizada está também morta. Essa imagem também implica uma relação 

muito próxima das mulheres com a natureza, com o sobrenatural, sendo completada pela 

ambiguidade, considerada própria de todas mulheres. Assim, dentro ou por baixo de toda 

mulher-anjo existe um monstro, como Adrienne Rich obeserva134.  

Gilbert e Gubar finalizam, ressaltando que em suas tentativas para escapar da 

prisão do patriarcado, as mulheres tem usado a caneta para se definirem tanto como anjo-

mulher, como como demônio-mulher. Mas mesmo com todos os obstáculos apresentados 

por essas imagens gêmeas, da ansiedade gerada pela autoria feminina, a criação de textos 
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foi possível para mulheres escritoras. No final do século XVIII, as mulheres estão não 

somente escrevendo, mas revisando criticamente essas imagens criadas pelo 

patriarcado135. Nesse sentido, destacamos nossa preocupação em analisar também de que 

forma se deu a construção das personagens femininas realizada por Anne Fuller. Levando 

em conta o que foi exposto, consideramos que a forma com que a autora representa suas 

personagens pode nos dar uma ideia que como esses ideais e conflitos, relativos a questão 

da feminilidade, e também da masculinidade, estavam em jogo nas relações de poder da 

época de sua produção, ou seja, o século XVIII inglês.  

 

2.2. MULHERES E ESCRITA NO SÉCULO XVIII  

 

Entretanto, consideramos importante, por hora, nos concentrarmos tanto no 

contexto de produção da obra em questão, como também nas outras obras de Anne Fuller. 

Ao analisarmos sua produção literária como um todo, mesmo que de forma breve, 

acreditamos que nossa leitura de The son of Ethelwolf pode se beneficiar – pretendemos 

identificar se temas, ideais e representações se repetem ou variam significativamente de 

um livro para o outro, assim como quais foram os estilos de escrita utilizados pela autora 

e qual foi sua relação com o contexto mais abrangente da sociedade da época.   

 

2.2.1. ANNE FULLER E A FICÇÃO GÓTICA 

           

 Desde as mudanças ocorridas na década de 1970 no campo dos estudos sobre 

literatura, a ficção gótica realizada nos séculos XVIII e XIX tem recebido mais atenção 

de pesquisadores e estudiosos, podendo ser considerada, inclusive, um tópico principal 

nos estudos literários e culturais nos dias atuais136. Estudiosos como David Punter, Alfred 

Boting e Andrew Smith iniciaram seus trabalhos no campo da prosa gótica no início dos 

anos 1980; já na década seguinte, E.J. Clery, Diane Long Hoeveler e Anna Powell 

trouxeram as discussões relativas as escritoras góticas.  

O foco dos estudos tem se concentrado sobre as obras de Horace Walpole, William 

Beckford, Charles Robert Maturin, William Godwin, Matthew Lewis, Ann Radcliffe, 
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Regina Maria Roche, Mary Shelley, Jane Austen, Thomas Love Peacock, Sheridan Le 

Fanu, Henry James, W.W. Jacobs, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker e Oscar Wilde, 

entre outras, consideradas clássicas. Outras obras não foram sistematicamente estudadas 

no meio acadêmico da mesma forma, sendo consideradas “menores” – podemos afirmar 

que as obras de Fuller se inserem nessa categoria. Cabe ressaltar, inclusive, que 

constatamos uma certa dificuldade em encontrar analises e estudos dessas obras ao longo 

dessa pesquisa.  

Nesse sentido, salientamos que não encontramos nenhuma análise extensa das 

obras da autora. Entretanto, a dissertação de Michelle Verdonck de 2015, sobre a poesia 

feminina gótica, se mostrou útil ao apresentar de que forma se deu a formação desse 

campo de estudos e quais foram os principais temas que atravessam a produção tanto da 

poesia como da ficção gótica. A autora apresenta a obra Teaching Gothic, em que Powell 

e Smith afirmam que a prosa gótica se mostra uma combinação entre a arte de elite e a 

cultura popular137.  Destacamos, por outro lado, a noção defendida por Ellen Moody138 

de uma função terapêutica das obras desse gênero, em que era permitido às leitoras 

experienciar espelhos distorcidos de suas próprias vidas. Moody destaca a presença de 

eventos da vida cotidiana dessas mulheres em analogia aos eventos narrados nos livros. 

Em suma, os textos góticos nos permitem acessar aspectos que foram negados ou 

apagados de discursos públicos dessa época139, sejam eles das elites ou das camadas 

populares, cuja abordagem deve levar em conta que seu conteúdo formal pode ser, por 

vezes, intencionalmente satírico ou de crítica social.  

Mesmo que as três obras de Fuller possam ser consideradas góticas, destacamos 

aqui seu primeiro livro: The Convent; or, The History of Sophia Nelson140, de 1786, para 

exemplificar suas conexões com esse gênero literário – suas demais obras serão 

analisadas na seção seguinte, sobre o romance histórico de caráter nacional, e no terceiro 

capítulo dessa monografia. Conforme Moody, nesse romance epistolar a autora mistura 

                                                           
137 VERDONCK, Michele. Female Gothic Poetry in Scotland and Northern England of the 1880s: Anne 

Bannerman, Sarah Pearson and Barbara Hoole. Dissertação de mestrado para atingir o grau de Mestre em 

Linguística e Literatura em Inglês – Sueco. Universiteit Gent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2005, p.2  
138 MOODY, Ellen. “People that marry can never part”: An Intertextual Reading of Northanger Abbey. 

Persuasions on-line, a publication of Jane Austen Society of North America, volume 31, nº 1, 2010. 

Disponível em: http://www.jasna.org/persuasions/on-line/vol31no1/moody.html. Visualizado em: 

24/10/2016. 
139 Idem 
140 Para uma análise mais detalhada sobre a relação entre as escritoras góticas, suas obras e as suas 

ansiedades com relação ao meio literário dessa época, ver: DELAMOTTE, Eugenia.  Perils of the Night: A 

Feminist Study of Nineteenth Century Gothic.  Oxford: OUP, 1990. 
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elementos de uma realidade doméstica e privada das mulheres de sua época com a 

irrealidade de pesadelos da ficção gótica; é interessante notar a forma com que Fuller se 

utiliza da criação de uma atmosfera gótica, cuja carga potencializa circunstâncias que 

podem ser consideradas como típicas da vidas das mulheres do século XVIII141.  Nessa 

combinação criada pela autora de seções narrativas, ora góticas ora realistas, sua heroína, 

Sophia Nelson é construída em referência à personagem Sophia Western, da obra Tom 

Jones, de Henry Fielding. Durante a narrativa de Fuller, a personagem principal é 

obrigada a se tornar freira142. Destacamos também que Fuller combina a forma epistolar 

com uma estrutura picaresca, em uma sátira social de caráter leve. Além disso essa obra 

pode ser vista como um exemplo das tensões e conflitos típicos de sua época de produção, 

já que demonstra uma certa ambivalência com relação ao catolicismo. Podemos enxergar 

tanto o medo, como a importância e o preconceito sobre essa religião na Inglaterra e na 

Irlanda do período143. Moody ainda destaca a conexão da obra com o livro A Abadia de 

Northanger, da famosa escritora Jane Austen. 

The Convent é dividido em três partes, duas histórias mais curtas e a narrativa 

principal sobre Sophia Nelson. A construção dessa personagem merece uma atenção 

diferenciada. Ellen Moody destaca que essa narrativa demonstra quais eram os aspectos 

importantes tanto para o romance gótico como para a autora. O tio de Sophia, Lord 

Woodville, tendo seu desejo de casar sua sobrinha com seu filho recusado, a sequestra e 

a envia para um convento no norte da França. Enquanto, anteriormente, Sophia havia rido 

do melodrama presente nos romances, agora encontra-se presa em uma narrativa similar. 

O que gostaríamos de destacar aqui é a relação de Anne Fuller e de outras autoras 

contemporâneas e do mesmo estilo, com o conceito de liberdade; como iremos ver, a 

liberdade é construída de forma central na narrativa de Fuller sobre Alfredo, assim como 

na obra em questão – Sophia é uma mulher que se encontra presa e obrigada a contrair 

votos com uma religião que não é a sua144.  

Construída como uma jovem mulher inglesa que possui um senso apurado do 

que sua liberdade significa; defensora, também, do direito de toda pessoa de a possuir145. 

Destacamos que tal construção demonstra claramente alguns ideais próprios da autora – 
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em resistência à noção amplamente defendida na época, de que a vida e a conduta das 

mulheres deveria ser vigiada de perto e tutelada por parentes ou cônjuges masculinos. 

Anne Fuller apresenta uma heroína que se encontra em situação de perigo, não sexual ou 

violento de forma explicita, em que os costumes ou leis a colocam em risco de ter sua 

vida confiscada146.  

Uma das principais características do gênero gótico se encontra em sua 

ambientação – o passado pode ser trazido para o presente da escrita por meio de castelos 

em ruínas, abadias destruídas, cemitérios e paisagens desoladas147; mas também em 

conventos. Nesse sentido é interessante notar que as histórias e narrativas góticas 

ambientadas em tais locais apresentam riscos às personagens de seus livros; entretanto, o 

perigo normalmente é a da retirada abrupta de sua liberdade, como no romance analisado. 

Assim, se torna crucial a forma com que Fuller se posiciona frente a uma ameaça real que 

as mulheres de seu tempo passavam – a do aprisionamento. Uma das imagens mais 

recorrentes na literatura dos séculos XVIII e XIX, como Gilbert e Gubar afirmam148, é a 

da mulher enlouquecida e presa em um ático149. Devido a forma com que as mulheres 

eram percebidas nesse período, como incapazes de possuir a razão ou governar suas 

próprias vidas, tanto os costumes como as leis da Inglaterra tornavam possível que tal 

cenário ocorresse e, nesse sentido, essa obra se configura como um exemplo das tensões 

e conflitos típicos de sua época de produção. 

 

 

 

 

 

                                                           
146 Idem 
147 VERDONCK, Michele. Female Gothic Poetry in Scotland and Northern England of the 1880s: Anne 

Bannerman, Sarah Pearson and Barbara Hoole. Dissertação de mestrado para atingir o grau de Mestre em 
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Charlotte Perkins. Why I Wrote The Yellow Wallpaper. The Forerunner, v. 4, p. 271, 1913. 
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2.2.2. ANNE FULLER E A NARRATIVA HISTÓRICA NACIONAL 

 

As duas outras obras de Anne Fuller são Alan Fitz-Osborne, an Historical 

Tale150, de 1787 e The Son of Ethelwolf, an Historical Tale151, de 1789. Mais similares 

entre si, se caracterizam por ser uma tentativa da autora em combinar temas e assuntos 

tipicamente góticos com a forma tradicional de narrativa152 histórica de caráter nacional, 

ambos nos moldes do livro The Recess, or, A tale of other times, de 1783 da autora Sophia 

Lee153. A obra de 1789, de Fuller, é ambientada durante o reinado de Alfredo, o Grande, 

enquanto a obra de 1787 se passa no reinado de Henrique II. Levando em consideração 

que ambos os livros pertencem ao mesmo gênero literário, iremos realizar uma breve 

apresentação de Alan Fitz-Osborne, com o intuito tanto de entender como essa obra se 

conforma dentro dos escritos da autora como para ilustrar quais são as relações desse 

estilo de escrita com seu contexto de produção, tanto no meio literário como na sociedade 

em geral. Em suma, nossos objetivos ao analisar o livro de 1787 se endereçam no sentido 

de melhor compreender, primeiro, como a autora se relaciona com o gênero histórico e 

nacional, e, segundo, como esse gênero se articula com obra principal para essa 

monografia, The Son of Ethelwolf.  

Segundo John Wilson Foster154, textos autodenominados tales, de vários tipos, 

eram comuns no séculos XVIII, tanto na Inglaterra como na Irlanda. Entretanto, até a 

década de 1770, se caracterizavam por serem breves e curtos – livros impressos em papel 

barato, publicados de forma anônima, livros para crianças e narrativas em verso. Esses 

livros eram transcrições de histórias orais, lendas e contos de fada; além disso, nos livros 

                                                           
150 Para as críticas da época sobre esse livro, ver: BECKET, Andrew. Crítica de Alan Fitz-Osborne, de 

Anne Fuller. Monthly Review, setembro1787, pp. 190–92. Crítica de Alan Fitz-Osborne, de Anne Fuller. 

Critical Review, março, 1788, p. 235–36. 
151 Para as críticas da época sobre esse livro, ver: Crítica de The Son of Ethelwolf, de Anne Fuller. Critical 

Review, julho, 1789, p. 74. BECKET, Andrew. Crítica de The Son of Ethelwolf, by Anne Fuller. Monthly 

Review, setembro, 1789, pp. 239–40. BECKET, Andrew. Crítica de The Son of Ethelwolf, by Anne Fuller. 

Monthly Review, setembro, 1789, p. 239–40. 
152 Usamos a palavra narrativa aqui em tradução livre do termo em inglês tale. Entretanto, salientamos que 

mesmo que sua tradução mais tradicional seja conto, o termo não se aplica para o estilo de escrita utilizado 

pela autora.  
153 MOODY, Ellen. “People that marry can never part”: An Intertextual Reading of Northanger Abbey. 

Persuasions on-line, a publication of Jane Austen Society of North America, volume 31, nº 1, 2010. 
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154 FOSTER, John Wilson. The Cambridge companion to the Irish novel. Cambridge University Press, 

2006. 
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para crianças, alguns dos personagens que mais apareciam eram os reis Alfredo, o Grande 

e Ricardo I.  

Já nas décadas seguintes, 1780 e 1790, outros dois tipos de tales começaram a 

ser publicados regularmente, e como Foster afirma, estes podem ser considerados 

ancestrais diretos da narrativa nacional – o primeiro é o conto oriental, cujo objetivo era 

transmitir uma narrativa histórica ou lendária de lugares estrangeiros; suas locações e 

tramas normalmente eram utilizadas para ilustrar as questões políticas e sociais mais em 

voga nesse período, principalmente relacionadas ao Império Britânico. Já a narrativa 

histórica, ou historical tale, podiam ser tanto identificados como tais pelo próprio autor, 

como é o exemplo das obras de Anne Fuller, ou se relacionar a narrativas históricas 

distantes, como a obra de Sophia Lee155.  

Essa forma de narrativa difere do romance nacional, mais comum no século XIX 

– enquanto esses buscavam investigar os efeitos que as grandes mudanças na História, 

seja nacional ou global, exerceram sobre a vida de sujeitos comuns, as narrativas 

históricas e nacionais se encontravam intimamente ligadas ao antiquarismo156. Sua 

atenção estava mais focada em evidencias materiais fragmentadas ou em textos antigos, 

como é o caso de Fuller, que se utiliza tanto do testamento de Alfredo como de 

documentações do século IX para construir sua narrativa. Interessante notar que Foster 

salienta que essa forma de narrativa, que nos dias atuais são consideradas góticas, se 

caracterizavam por explorar momentos históricos de ruptura, conflitos e sofrimentos, 

enquanto estabeleciam conexões com narrativas orais e partes esquecidas da História157.  

A partir de 1787, com o sucesso da obra de Sophia Nelson, esse gênero literário 

começa a se estabelecer e receber reconhecimento como um gênero bastante popular. 

Nesse mesmo ano, Anne Fuller publica Alan Fitz-Osborne, ambientada no reinado de 

Henrique II, em que a personagem principal é um herói do tipo cavalheiresco, que termina 

sua vida como um ermitão após duas mulheres morrerem pelo amor que sentiam por 

ele158. Essa obras, assim como outras contemporâneas e do mesmo gênero, apresentam 

uma mistura de História, fábulas e contos populares, em que personagens fictícios e reais 
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agem como instrumentos para a defesa de valores morais que seus autores consideravam 

estar ausentes em seu próprio tempo. Interessante também notar que, como Foster afirma, 

esse livro de Fuller pode ser considerado como pertencente à segunda fase da ficção 

gótica – momento esse em que os autores e autoras mais importantes desse movimento 

eram irlandeses, como a própria Anne Fuller, Sydney Owenson ou Regina Maria 

Roche159. Durante essa época, as obras de ficção góticas e as históricas ou nacionais 

estavam apenas começando a constituir esferas separadas160, então não é de se estranhar 

a sobreposição de estilos que podemos identificar nas obras da autora.   

Além disso, como Stevens salienta, por ser um momento de definição de quais 

eram os temas e características consideradas góticos podiam aparecer de forma bastante 

frequente em obras de ficção histórica ou nacional – alguns críticos do período, inclusive 

tratam autores como Sophia Lee, Horace Walpole e Anne Fuller como pertencentes de 

uma mesmo estilo, provavelmente por causa de ambientações históricas e elementos de 

atmosfera similares, mesmo que Walpole, por exemplo, não trate de personagens 

históricos reais em suas obras.  

Dessa forma, acreditamos que pudemos apresentar elementos que serão 

importantes para nossa análise no próximo capítulo dessa monografia – Anne Fuller, 

mesmo que uma escritora pouco conhecida apresenta em suas obras características 

importantes que a conectam tanto com o gótico como com as narrativas históricas e 

nacionais que começam a ser produzidas na segunda parte do século XVIII. Tanto sua 

escolha por se utilizar da imagem de Alfredo como um espelho para a monarquia se 

mostram importantes, ao considerarmos a reputação que o monarca já possuía nesse 

período, como também a escolha do gênero de sua escrita se mostra relevante para 

entendermos quais eram as relações de poder relativas a construção de imagens do 

feminino que atravessam sua narrativa. 
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3. THE SON OF ETHELWOLF: A VIRTUDE É A BASE DA GRANDEZA 

 

“Power is never good unless he who has it is good.”161 

“The liberty of England is my treasure.”162 

 

The son of Ethelwolf é uma obra complexa. Como explicamos anteriormente, além 

de se relacionar com as questões políticas de seu tempo, como a crise da regência do trono 

inglês de 1788 e a Revolução Francesa de 1789, essa obra ainda se mostra significativa 

ao demonstrar alguns aspectos de tensão e ansiedade com relação a questões de gênero 

presentes durante o período de sua escrita. Nesse capitulo, procuraremos analisar essas 

questões mais a fundo. Entretanto, acreditamos que para uma melhor compreensão da 

analise proposta, seja necessário, antes de tudo, uma apresentação da obra em si, de seu 

enredo e de suas principais tramas. Nesse sentido, nossa proposta é apresentar um resumo 

da obra questão, com o objetivo de que nossos leitores possam acompanhar com maior 

facilidade a leitura desse capitulo.  

A obra de Anne Fuller acompanha os acontecimentos do reinado de Alfredo, em 

um período que abrange o ano de 878 – ano em que o monarca, após um ataque surpresa 

das forças danesas, se viu obrigado a abandonar seus domínios e se esconder nos pântanos 

de Somerset. Assim, a obra, publicada em dois volumes e com seis subdivisões, 

denominadas pela autora como livros, se inicia com a narração de uma forte tempestade 

atingindo a cabana de um camponês; somos então apresentados a Dunwolf, antigo 

soldado das forças de Ethelwolf, e Winefreda, sua esposa. Além disso, ficamos sabendo 

que o casal havia acolhido um refugiado chamado Edbald. Quando os três estavam se 

preparando para dormir, alguém bate na porta da cabana, causando instantaneamente a 

comoção de seus habitantes; deixando-os entrar, entretanto, os residentes descobrem que 

se tratava de Oddune, amigo pessoal de Alfredo e Earl de Devon, acompanhado por um 

outro homem jovem.  

                                                           
161 “O poder nunca é bom, a não ser que aquele que o exerce seja bom.” [T.L.] In: GODDEN, Malcom e 

IRVINE, Susan (ed.). The Old English Boethius: An Edition of the Old English Versions of Boethius’s De 

Consolatione Philosophiae (2 volumes). Oxford: Oxford University Press, 2009, p. 23. 
162 “A liberdade da Inglaterra é meu tesouro.” [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An 

Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, p. 229.  
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Após uma rápida conversa, Edbald revela ser, na verdade, Alfredo. Disfarçado 

desde seu recente infortúnio, o monarca havia encontrado refúgio e proteção com os 

camponeses. Oddune então reafirma sua devoção ao rei e o desejo profundo de sua 

restauração ao trono; o nobre também apresenta para o rei o jovem que o acompanha 

como Ethelbert, um danês que havia desertado do exército escandinavo e se convertido a 

fé cristã. Nessa mesma noite, os três homens, Alfredo, Oddune e Athelbert se dirigem 

para um forte que estava sendo construído pelo nobre amigo do rei. Durante essa viagem, 

que dura alguns dias, o jovem danês narra para o Alfredo a história de sua vida e de como 

se encontrava agora a serviço de Oddune e de Alfredo. Os livros um e dois são dedicados 

inteiramente a narrativa de Ethelbert – que se inicia, na verdade, com a história de seus 

pais.  

O pai de Ethelbert, Harold, era primo e amigo de Guthrum, filho de Ivar, o 

monarca da Dinamarca – treinando para o combate, ambos os jovens uma vez foram caçar 

nas terras da Noruega, onde salvam uma jovem moça de um assassinato e se apaixonam 

por ela. Em uma disputa pelo amor dessa jovem, Gunilda, tanto Harold como Guthrum 

saem para se mostrarem dignos de sua mão, competindo para determinar quem, em um 

período de um ano, realizaria o ato mais heroico e se casaria com ela. Guthrum procura 

renome pilhando as terras da Inglaterra, enquanto Harold permanece na Dinamarca; essa 

decisão foi tomada por Ivar, pai do primeiro, com a intenção de favorecer seu filho. 

Entretanto, Harold salva seu rei de um assassinato e tentativa de tomada de poder por uma 

facção rival, conquistando assim a mão de Gunilda em casamento.  

No dia de suas núpcias, o sacerdote responsável por realizar o casamento afirma 

que Odin havia exigido que a moça só poderia se casar com um príncipe ou ser dada em 

sacrifício para a divindade. Obrigada a escolher, Gunilda escolhe a morte a se casar com 

Guthrum; entretanto, depois se descobre que tudo não passava de uma armação, realizada 

por Ivar, para, de novo, favorecer seu filho. Ao perceber isso, o casal foge, junto com 

Sitric, pai de Harold e Wittigild, um amigo, para a Islândia, onde vivem felizes e têm um 

filho, Ethelbert. Em seu 16º aniversário, depois da morte de seu pai, o jovem se dirige 

para a corte de Ivar, em busca de renome. Nessa empreitada, participa de uma incursão, 

comandada por Guthrum, a Inglaterra.  

Enquanto na ilha britânica, Ethelbert se admira com as virtudes, o valor e a 

grandeza de Alfredo, além de se apaixonar por uma prisioneira inglesa, Birtha. Entretanto, 

o irmão de Guthrum, Oscitel também havia se apaixonado pela mesma moça, e nessa 
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disputa, o jovem é descoberto como filho de Harold e Gunilda, causando a fúria de 

Guthrum, que deseja sacrifica-lo a Odin, em nome de seus pais. No dia em que seria 

sacrificado, porém, o acampamento do comandante danês é atacado por Oddune, que o 

liberta e o faz seu companheiro, além de facilitar sua conversão ao cristianismo.  

Ao término dessa narrativa, Alfredo se comove com a história de Ethelbert e 

ambos se tornam amigos. Além disso, os três homens chegam ao seu destino, o forte que 

Oddune havia construído em Somerset para organizar a resistência anglo-saxã; nesse 

local, o monarca permanece escondendo sua verdadeira identidade dos homens de 

Oddune, mas sem nunca esquecer seu principal objetivo, recuperar seu trono e proteger o 

povo e as leis inglesas. AEthenlingey é o nome desse local, ou Ilha dos Nobres.  

Já no terceiro livro, a autora muda o foco de sua narrativa para Alfredo, que se 

encontra organizando a resistência contra os escandinavos, enviando mensageiros pelo 

seu país, com o objetivo de angariar companheiros nessa empreitada. Durante o inverno, 

período que passam na Ilha dos Nobres, Alfredo instrui Ethelbert nas virtudes que julgava 

necessárias para a boa conduta de um jovem, enquanto Oddune se encontrava lutando 

para salvar seu próprio condado. Um dia, chega uma carta do nobre avisando o que se 

encontrava cercado pelos escandinavos e que Ethelswitha, uma jovem da nobreza inglesa 

pela qual Alfredo era apaixonado, havia sido feita prisioneira por Guthrum. 

Ao receber essa notícia, o monarca relata a Ethelbert a história de seu amor pela 

jovem, afirmando que a conheceu pela sua madrasta, Judith. Além disso, Alfredo conta a 

seu amigo a história de sua vida, como se tornou rei da Inglaterra e quais eram suas 

preocupações e desejos para melhorar seu reino. Entretanto, o rei destaca que apesar de 

seu amor por Ethelswitha, este não era correspondido, já que a moça favorecia seu melhor 

amigo, Oddune. Porém, mesmo que o tema de um amor disputado por amigos de infância 

seja análogo a história de Guthrum e Harold, aqui vemos como a autora constrói sua 

narrativa criando uma oposição entre Alfredo e o chefe danês, já que o monarca britânico, 

ao invés de lutar com seu amigo, escolhe se distanciar de seu amor e favorecer a amizade. 

Ethelbert, após ouvir a narração de Alfredo, se mostra perturbado e afirma que se 

considerava indigno de ser amigo do rei, já que acreditava que Birtha, sua amada, e 

Ethelswitha eram a mesma pessoa, os tornando assim rivais. Alfredo, entretanto, se 

mostra virtuoso novamente, ao afirmar que eles não poderiam saber com certeza se ambas 

era a mesma pessoa, mas que mesmo que fossem, essa disputa não acabaria com a 
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amizade que haviam construído. Nesse meio tempo, outra carta de Oddune chega, 

avisando que o nobre havia derrotado os daneses em uma batalha, que todavia, não havia 

sido decisiva.  

Essa notícia anima Alfredo, que toma medidas mais sérias para recuperar seu 

reino. Envia mensageiros a todos os locais de seu domínio, afirmando que o rei estava 

vivo e que aqueles fiéis a ele deveriam se encontram em uma data marcada na floresta de 

Selwood, onde travariam a batalha decisiva que determinaria o destino da Inglaterra. O 

rei então, com o objetivo de conseguir informações sobre seus inimigos, decide se 

disfarçar de ministrel e entrar no acampamento danês, terminando assim o primeiro 

volume da obra.  

Já o segundo volume, dividido em duas partes apenas, os livros quatro e cinco, é 

dedicado a demonstrar as principais virtudes de Alfredo, sua relação com seu povo e como 

se deu a recuperação de seu reino. No início dessa narrativa, o monarca se encontra a 

caminho do acampamento de Guthrum, sozinho e escondendo sua identidade – nessa 

jornada, pede refúgio na cabana de um pastor, que se mostra desiludido com o futuro, já 

que sua neta havia sido sequestrada por um jovem nobre inglês; comovido com o 

sofrimento de um de seus súditos, o rei pergunta o motivo do camponês não ter buscado 

reparação pelo dano sofrido nas leis, ao que o pastor afirma que não poderia já que os 

poderosos podiam mudar, mas que a opressão dos pobres continuaria a mesma. Afetado 

por tal afirmação, Alfredo afirma que o ajudaria, como pudesse.  

Ao continuar sua jornada, o monarca sofre ao ver suas terras devastadas e seu 

povo em sofrimento. Chegando ao acampamento danês, Alfredo, ou Edbald - o nome que 

usa nessa viagem - impressiona a todos com sua habilidade com a harpa, conseguindo 

inclusive os favores de Guthrum e se tornando sua principal companhia por vários dias; 

nesse meio tempo, reúne informações e planeja como seria seu ataque. Em um banquete 

organizado por Guthrum, o monarca encontra sua irmã, Judith e sua amada Ethelswitha 

em poder do comandante escandinavo.  

Ambas reconhecem Alfredo como o ministrel disfarçado, mas não revelam sua 

identidade aos seus captores. Nesse encontro, o rei percebe que seu amor era, na verdade, 

correspondido, já que Ethelswitha, antes de reconhecê-lo, o afirma para Guthrum. Ao fim 

do banquete, Alfredo julga ser hora de sair do acampamento inimigo e voltar a sua base, 

com as informações recolhidas. Ao fazer isso, entretanto, é interpolado por dois jovens, 
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Waldemar e Ethelred, que buscam abandonar Guthrum e seguir o monarca inglês. 

Ethelred se mostra uma figura enigmática, já que seus rosto se encontrava escondido por 

ataduras e este se recusava a falar, a não ser para jurar fidelidade ao rei.  

Retornando a AEthenlingey, começam os preparativos para a batalha e Alfredo, 

ainda incógnito, lidera seus homens para a floresta de Selwood, onde deseja se encontrar 

com aqueles ainda fiéis a sua causa. Após reunir suas forças, o monarca revela sua 

identidade, causando comoção entre seus homens. O monarca e suas tropas seguem então 

até o acampamento inimigo onde travam a batalha decisiva para o destino da Inglaterra. 

Durante a luta, Guthrum quase acerta Alfredo com um golpe mortal, sendo impedido, 

entretanto, por Ethelred, o misterioso jovem danês que o havia seguido após sua saída do 

acampamento ainda disfarçado como menestrel. As forças inglesas vencem.  

Chegando ao final de sua narrativa, Fuller ainda descreve como o monarca inglês 

lidou com sua vitória, demonstrando clemência pelos perdedores escandinavos, e 

aceitando-os como súditos, se se convertessem a fé cristã. Nesse sentido, Guthrum se 

converte e é denominado governador da Anglia Oriental, Ethelbert é feito governador da 

Mércia e se casa com a irmã de Alfredo, Judith; Alfredo e Ethelswitha se casam também, 

e além disso, o monarca descobre que o misterioso soldado que o seguiu após sua saída 

do acampamento inimigo era sua amada, que havia se disfarçado e o seguido, para 

protegê-lo na batalha. O rei se mostra ainda preocupado em recompensar os camponeses 

que o haviam ajudado, distribuindo justiça entre seu povo.  

 

3.1. O ESPELHO DO PASSADO: GEORGE IV E A DEFESA DA MONARQUIA   

 

Durante o período de escrita e publicação de The Son of Ethelwolf, ou seja, o final 

do século XVIII, George III (1738 – 1820) era o rei da Grã-Bretanha e Irlanda; sendo o 

terceiro monarca da casa real de Hanôver163. É reconhecido como o primeiro monarca 

inglês a ser um estudioso das ciências, como física, química, matemática, história, latim, 

francês, além disso, teve uma rigorosa educação religiosa anglicana e foi possuidor de 

firmes valores morais. Uma característica que chama a atenção nesse monarca foi a grave 

doença mental que o afetou durante grande parte da sua vida – possivelmente porfiria164.  

                                                           
163 BUTTERFIELD, Herbert. George III and the Historians. Collins, 1957. 
164 Ibidem 
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Monarca bastante popular durante a maior parte de seu reinado, principalmente 

devido a sua reconhecida devoção, George III teve que enfrentar sérias disputas com o 

parlamento inglês, principalmente no que concerne a Guerra dos Sete Anos, contra a 

França; no início de seu governo também foi acusado por ministros whig de ser um 

autocrata, já que era percebido um certo favorecimento aos ministros torie. Entre os anos 

de 1775 e 1782 enfrentou também a Revolução Americana e a Guerra de Independência 

dos Estados Unidos, assinando em 1783, durante os Tratados de Paris, o reconhecimento 

da independência desse país.  Importante lembrar também que o monarca esteve à frente 

da nação inglesa durante a guerra contra a França revolucionária e napoleônica, iniciada 

em 1793, e na batalha de Waterloo em 1815165.  

Entretanto, o evento político de seu reinado de maior importância para nossa 

análise foi a Crise da Regência de 1788; apesar dos diversos reveses que sofreu durante 

seu governo, o período após a independência dos Estados Unidos é marcado pela 

crescente popularidade do monarca entre seu povo; durante e após o período em que 

William Pitt foi primeiro ministro, George III era reconhecido por seus súditos como um 

monarca religiosos e devotado. No verão desse ano, o rei tem a crise mental mais séria 

até então, tendo ficado demente em novembro desse mesmo ano, chegando inclusive a 

atentar contra sua própria vida; esse viu impossibilitado de cumprir suas obrigações reais 

– como, por exemplo, o tradicional discurso de abertura do parlamento, o que os impediu 

de realizar seus trabalhos sem o discurso do monarca166.  

Nessa situação, que se mostrava cada vez mais insustentável, o parlamento 

começa a deliberar sobre uma possível regência de George, príncipe de Gales e herdeiro 

aparente do rei. Entretanto, as mesmas leis que tornavam impraticável o retorno do 

parlamento sem o discurso de abertura do monarca, também os impediam de discutir essa 

questão sem a aprovação de George III. Uma intensa disputa política se seguiu, em que 

alguns defendiam a ilegalidade da situação e outros que viam nenhuma outra solução para 

manter a efetividade do governo; em fevereiro de 1789, foi aprovada na Câmara dos 

Comuns o Projeto de Lei da Regência. Porém, antes que a medida pudesse ser votada na 

Câmara dos Lordes, o monarca se recupera e reassume suas funções reais167.  

                                                           
165 Ibidem 
166 AYLING, Stanley Edward. George the Third. New York: Knopf, 1972. 
167 Idem 
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Como podemos imaginar, o período em questão era de intensa agitação política 

no continente europeu. Após diversos conflitos com a França e o recente confronto em 

uma de suas colônias e sua posterior emancipação, o clima político na Inglaterra se 

mostrava de preocupação; as vésperas da Revolução Francesa, um rei que não poderia 

cumprir suas obrigações e além disso, impedia o parlamento de conduzir normalmente 

seus afazeres, agravou ainda mais a situação. Entretanto, o Projeto de Lei da Regência 

também não se mostrava a solução ideal, e isso se dava principalmente pela imagem que 

o príncipe de Gales, George, possuía entre a população no geral.  

Como Kenneth Baker afirma168, muitos aspectos de sua vida são indesculpáveis; 

jogador inveterado, o príncipe acumulou enormes dividas durante sua vida, extravagante 

e gastador, esperava que seus débitos fossem cobertos pelo parlamento; além de possuir 

diversas amantes públicas e viver de forma suntuosa. Além disso, apesar das 

controvérsias no que concerne seu pai, George III foi geralmente percebido como um 

monarca virtuoso, religioso e preocupado com o bem estar de seu país, já o príncipe de 

Gales parecia em tudo o oposto de seu pai, e foi considerado por alguns como impróprio 

para assumir o comando da Inglaterra, principalmente levando em consideração o 

momento que a Europa vivia169. Alguns ministros também o consideravam como não 

confiável, egoísta e irresponsável170.  

Nesse sentido, se torna bastante significativa a dedicatória que Anne Fuller realiza 

de sua obra para o futuro rei: “to his royal highness George, prince of Wales”171 , e o 

próprio título da obra, The son of Ethelwolf, podem ser vistas como duas indicações do 

propósito de Fuller ao escrever esse livro – concluímos que devido a questão política 

polêmica da regência de George em adição a reputação que o príncipe possuía, a autora 

julgou necessária a construção de uma narrativa que demonstrasse tanto sua fidelidade a 

monarquia britânica172 como se apresentasse como um espelho, em que o príncipe deveria 

olha para o passado com o objetivo de melhor servir ao seu povo. A obra é sobre Alfredo, 

seu reinado, suas dificuldades e de que forma este conseguiu se tornar um rei 

reconhecidamente acima da média, entretanto, o nome do livro faz referência ao seu pai. 

                                                           
168 BAKER, Kenneth. George IV: a Sketch. History Today, v. 55, n. 10, p. 30, 2005. 
169 Ibidem 
170 Ibidem  
171 “Para Sua Alteza Real George, príncipe de Gales” [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An 

Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789. 
172 “Your Royal Highness’s most faithful, and most obedient servant, Anne Fuller.” In: FULLER, Anne. 

The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789. 
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Acreditamos que essa escolha não foi realizada de forma aleatória, mas sim que ao 

relacionar o monarca anglo-saxão com sua ascendência, por comparação, George deveria, 

além de olhar para Alfredo como um exemplo, seguir também o exemplo de seu pai, ou 

seja, tornar-se, tanto em sua vida pessoal como em sua vida pública como regente da 

nação, um indivíduo religioso, virtuoso e preocupado com o bem estar de seus súditos. 

Com relação a forma com que a dedicatória é escrita, podemos perceber que a 

autora se dedica a salientar os méritos de Alfredo, em uma tentativa de convencer seu 

leitor de que o monarca se caracterizava como um exemplo a ser seguido, principalmente 

por príncipes 

 

“I depend more on the genuine merits of their hero, than on any embellishments I 

have attempted to give him, which perhaps may only tarnish the lustre they were 

meant to raise. […] History, in describing the manners of ages past, is the monitor of 

those which follow: it has testified the virtues of the Son of Ethelwolf, and a grateful 

people will acknowledge that the best patron of his fame, is a prince […]”173 

 

  Como já dito anteriormente, Alfredo foi, especificamente nesse período, 

relacionado com a dinastia Hanôver, além de, durante o século XVIII, ter sua imagem foi 

percebida marcadamente como um modelo para a monarquia, representando a imagem 

do príncipe perfeito174.   

Destacamos também uma maior aceitação da figura de Alfredo, pela população 

em geral, como o originador da constituição inglesa e um símbolo de identidade nacional. 

Cada vez mais identificado com os Hanôver e como símbolo nacional, o monarca se 

consolida como o modelo por excelência de um tipo especifico de monarquia e como 

parte importante da percepção da nação enquanto si mesma175. Durante o reinado de 

George III a visão de Alfredo que prevalece é a construída por David Hume, na sua obra 

História da Inglaterra, de 1761; o autor constrói uma imagem do monarca como a do 

                                                           
173 "Eu dependo mais dos méritos genuínos de seu herói, do que em qualquer embelezamentos que tentei 

dar a ele, o que talvez possa somente manchar o brilho que pretendiam levantar. [...] História, ao descrever 

os costumes dos séculos passados, é o monitor do que segue: testemunhou as virtudes do Filho de Ethelwolf, 

e um povo agradecido reconhecerá que o melhor patrono de sua fama é um príncipe [...]" [T.L.] In: 

FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789. 
174 KEYNES, Simon. The Cult of King Alfred the Great. Anglo-Saxon England, v. 28, p. 225-356, 1999.pg. 

285.   
175 Ibidem  
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príncipe perfeito, além de destacar sua função como responsável pela divisão política e 

institucional inglesa, criador da Common Law e sendo a base da jurisprudência corrente 

da Inglaterra. Além disso, desde 1771, por meio da obra de Obadiah Hulme, o rei anglo-

saxão é representado como inventor dos sistemas de governo e instituições democráticas 

em vigor no pais176.  

Assim, o que podemos perceber é a defesa da monarquia enquanto instituição por 

parte de Anne Fuller, entretanto, a autora apresenta de forma bastante especifica qual era 

sua própria visão sobre quais eram os deveres reais e obrigações de um príncipe.  

 

“To watch over a whole people with the unceasing solicitude of a tender parent; 

to be attentive to their wants, to supply their necessities. To search into, and destroy 

the subtle snares which fraud, oppression, and hypocrisy, weave for the innocent 

and helpless. To deter vice by punishment, and to encourage virtue by reward. To 

draw forth suffering merit from obscurity; to despoil title wickedness of its usurped 

splendor; to temper the rigour of justice with the mildness of clemency; and ever to 

keep in remembrance that a monarch is to rule, not to oppress; to require reasonable 

obedience, not slavish submission; to know that in the affection, not the terrors of 

his subjects he is to seek security: never to forget the claims which heaven and nature 

have given them upon him; and, in fine, at that aweful hour when he is called to give 

an account of his charge at the Eternal Tribunal; to be able at that hour to say, ‘I 

have contribute to the happiness of millions!’ These were the common duties of a 

King.”177  

 

 The Son of Ethelwolf possui um caráter educativo. Seu objetivo é 

apresentar, de forma clara e pedagógica um espelho de um tipo de monarquia 

                                                           
176 Ibidem, pg. 285.  
177 “Cuidar de todo um povo com a solicitude incessante de um gentil pai; estar atento às suas necessidades, 

suprir suas necessidades. Buscar e destruir as armadilhas sutis que a fraude, a opressão e a hipocrisia, tecem 

para os inocentes e desamparados. Dissuadir o vício pelo castigo, e incentivar a virtude pela recompensa. 

irar o mérito do sofrimento da obscuridade; despojar a iniquidade do título de seu esplendor usurpado; 

temperar o rigor da justiça com a mansidão da clemência; e lembrar sempre que um monarca deve governar, 

não oprimir; exigir a obediência razoável, não a submissão servil; saber que no afeto, não no terror de seus 

súditos, ele deve buscar segurança: nunca esquecer as reivindicações que o céu e a natureza lhes deram; e, 

enfim, naquela hora terrível quando é chamado a prestar contas do seu cargo no Tribunal Eterno; poder 

dizer naquela hora: "Tenho contribuído para a felicidade de milhões!" Esses eram os deveres comuns de 

um Rei.” [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and 

J. Robinson, 1789, volume 1, pp. 207-208.  
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constitucional, pautada na obediência as leis, no poder regulado e não absoluto, além de 

pressupor a virtude e bondade do príncipe em questão.  

Numa referência mais direta ao clima político da França, a autora diferencia os 

conceitos de governar e oprimir. Em uma passagem em especial, quando Alfredo se 

encontra buscando refúgio entre seu povo, na cabana de um pastor, o qual teve sua neta 

sequestrada por um nobre inglês, o monarca reconhece o erro cometido contra seu súdito, 

afirmando que este deveria buscar reparação nas leis de seu país, ao que o camponês 

responde 

 

“We should change our master, but we should not be freed from oppression. ‘Tis 

true, indeed, our lords cannot with impunity attempt our lives; but small is the value 

of existence, while subject to the deprivation of a hard earned property at the will of 

an imperious superior; while subject to all the various insults which wanton power 

and wealth are wont to inflict on poverty and helplessness. Alas! the great feel not 

our necessities, they experience not the acuteness of our distress, they heed not our 

complaints, they treat our remonstrances with contempt. Accostomed to regard us 

as beings, born for no other purpose but to administer to their pleasures and their 

ease, they think it a condescension sufficient to allow us the privilege of breathing 

the vital air, by affording us a scanty pittance out of the produce of our own toils. 

[…] We are men, and yet they act as if we were divested of human feelings.”178 

 

Essa passagem, em especial, chamou nossa atenção, por dois motivos. 

Primeiramente, por não fazer parte da narrativa principal do enredo da obra, estando quase 

que deslocada na trama e por explicitar o que podemos considerar como um discurso 

direcionado ao príncipe ao qual esse livro é dedicado. Apesar da autora afirmar sua 

fidelidade a monarquia britânica, Fuller mostra como o poder pode cegar aqueles que o 

                                                           
178 “Devemos mudar o nosso mestre, mas não devemos ser libertados da opressão. É verdade, nossos 

senhores não podem impunemente atentar contra nossas vidas; mas pequeno é o valor da existência, 

enquanto sujeito à privação de uma propriedade duramente conquistada à vontade de um superior 

imperioso; enquanto estão sujeitos a todos os vários insultos que o poder e a riqueza desenfreados costumam 

infligir à pobreza e ao desamparo. Infelizmente! Os grandes não sentem as nossas necessidades, não 

experimentam a agudeza da nossa angústia, não atendem às nossas queixas, tratam as nossas remissões com 

desprezo. Acostumados a considerar-nos como seres, não nascidos para outro fim senão para administrar 

seus prazeres e sua facilidade, pensam que é uma condescendência suficiente nos permitir o privilégio de 

respirar o ar vital, ao nos fornecer uma escassa miséria do produto de nossos próprios trabalhos. [...] Somos 

homens, mas agem como se estivéssemos despojados dos sentimentos humanos." [T.L.] In: FULLER, 

Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, 

pp. 4-5. 
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possuem; mesmo Alfredo sendo apresentado como um monarca a ser olhado como um 

exemplo, ainda sim possui falhas em seu governo, sendo a principal delas a distância que 

este mantinha de seu povo.  

Somente na adversidade, quando ninguém mais além de seus súditos o socorreram 

em um momento de dificuldade, o monarca percebe o verdadeiro valor de seu povo e 

como seu poder se encontrava longe daqueles que deveria proteger e cuidar, como um pai 

faz com seus filhos – “The heart of Alfred sensibly felt that truth, and in quitting the 

cottage he said within himself, ‘The lesson of this day I will not neglect to observe.’”179 

Ao ser confrontado, durante sua jornada em direção ao acampamento inimigo, 

com a devastação da guerra que afetava duramente suas terras, sua herança, o monarca 

pensa consigo mesmo  

 

“[...] Yet has not the discourse of the old peasant taught me, that oppression exists 

even in peace? That he who tills the earth, and forces it by unceasing toil to give 

forth its treasures to his hand, is not suffered to enjoy the fruits of his labours, but 

while he wastes his life in adding to the luxuries of wealth, wants for himself, and 

for his offspring, the common necessaries of existence? Unequal, and unjust 

distribution! Be it the care of Alfred to reverse it. To wipe the tear of anguish from 

the face of injured poverty, and to change the pride of unfeeling opulence into 

humility and repentance.”180 

 

          

 Essa lição que Alfredo aprende durante sua jornada se apresenta como valores 

próprios de Anne Fuller. Sendo essa obra uma narrativa histórica de caráter nacional, um 

historical tale, uma de suas principais características é a mescla de personagens fictícios 

e reais, presentes em um momento de ruptura histórica, cujas ações e pensamentos são 

                                                           
179 “O coração de Alfred sentiu sensivelmente essa verdade e, ao sair da casa, disse dentro de si mesmo, ‘A 

lição deste dia não deixarei de observar’”. [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical 

Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, p. 6.  
180 "[...] Mas o discurso do velho camponês não me ensinou que a opressão existe mesmo em paz? Que 

aquele que corta a terra e a obriga a esforçar-se incessantemente para entregar seus tesouros à sua mão, não 

é permitido desfrutar os frutos de seus trabalhos, mas enquanto desperdiça sua vida em acrescentar aos 

luxos da riqueza, quer para si mesmo, e para sua prole, as necessidades comuns da existência? Distribuição 

desigual e injusta! Seja o cuidado de Alfred para reverter isso. Para limpar a lágrima da angústia da face da 

pobreza ferida, e para mudar o orgulho da opulência insensível em humildade e arrependimento ". In: 

FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, 

volume 2, p. 27.  
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utilizados como instrumentos pelo autor para defender valores morais que consideravam 

em falta em seu próprio tempo181. Nesse sentido, é interessante notar que essa passagem, 

pode se referir tanto a opulência e extravagancia da corte francesa em um período pré-

Revolução como ás atitudes esbanjadoras do príncipe de Gales e futuro rei da Inglaterra, 

George.  

Assim, apesar do caráter, em essência, sentimental da obra de Fuller, como 

afirmamos anteriormente, esse livro não se resume a isso. Sua relação, proposital, com 

importantes acontecimentos políticos de sua época não deve ser subestimada. A autora, 

em sua narrativa, defende ideais bastante específicos, tanto morais como políticos; esse 

aspecto, que foi decisivo para a escolha dessa obra como objeto de nossa monografia, se 

torna de maior importância ainda se levarmos em conta que, na bibliografia utilizada, 

poucos ou mesmo nenhum autor salienta ou mesmo apresenta essa característica da obra. 

Entretanto, como podemos perceber, a construção de um ideal de monarquia ou a 

reelaboração desse ideal, nesse período, se mostrava em voga – salientamos aqui que a 

visão de Fuller não deve ser vista como “menor” ou “irrelevante”, apenas porque se 

encontra inserida em um romance de sentimentos ou em uma ficção gótica. Como 

exemplificado anteriormente, sua construção parte de princípios morais, políticos e 

religiosos bastante específicos, além de se mostrar importante para entendermos tanto a 

forma pela qual o passado alfrediano estava sendo percebido e reutilizado nesse período, 

como para analisarmos de forma mais clara e completa o contexto de sua escrita.  

 

3.1.1.  ALFREDO VERSUS GUTHRUM: VIRTUDE, JUSTIÇA E LIBERDADE  

 

Além dos momentos em que a personagem de Alfredo apresenta, explicitamente, 

quais eram os valores que a autora considerava importantes para a monarquia 

constitucional inglesa, Anne Fuller ainda constrói sua narrativa contrapondo dois tipos de 

monarquia, um bom e outro ruim, representados, respectivamente, por Alfredo e o chefe 

danês Guthrum. Na ficção gótica, uma característica importante é como a aparência física 

reflete a personalidade dos indivíduos – por exemplo, uma personagem virtuosa é 

geralmente apresentada como bonita ou atraente de alguma forma, enquanto as 

                                                           
181 STEVENS, Anne H. British historical fiction before Scott. Berkeley Electronic Press Selected Works, 

2010, p. 127. 
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personagens corruptas normalmente são feias ou possuem algum tipo de deformidade, 

que explicitaria as falhas de seu caráter em um nível visível.  

Nesse sentido, destacamos a forma com que as personagens de Guthrum e Alfredo 

são caracterizadas pela autora, respectivamente  

“The leading features of Guthrum’s character was a fierceness that brooked neither 

controul nor reproof. He was brave; but his valour degenerated into ferocity, and 

knew none of that gentle mixture which distinguishes the human from the brutal 

nature. […] Nature had endued him with a form, marked with the prevailing 

propensities of his soul. His stature exceed the ordinary height of men, and was 

proportioned with exactness. […] His countenance, though handsome, had a 

ferocious and haughty appearance even in his mildest moments. The first view of 

his person generally excited admiration; but at a second, the beholder felt an 

involuntary dread, mingled with disgust.” 182 

“[…] he was still supereminent. For nature had rendered his exterior as captivating 

as his mind was noble. His countenance was handsome without any mixture of 

effeminacy; his person manly, commanding, and formed with the most exact 

proportion: while a grace, inimitable and difficult to describe, regulated all his 

movements. In fine, the perfection of his form pleased the eye, the melody of his 

accents delighted the ear, and the justness of his sentiments satisfied the most 

rigorous virtue. Such was Alfred: - born to inspire admiration, to attract affection, 

and to secure esteem.”183 

 

Dessa forma, podemos afirmar que o primeiro, mesmo membro da realeza, possui 

um caráter feroz e assustador, e se caracteriza por representar o principal rival de Alfredo 

                                                           
182 "As características principais do caráter de Guthrum eram uma ferocidade que não aprovava nem o 

controle nem a repreensão. Ele era corajoso; mas seu valor degenerou em ferocidade, e não conhecia aquela 

mistura suave que distingue a natureza humana da brutal. [...] A natureza o havia dotado de uma forma 

marcada pelas tendências predominantes de sua alma. Sua estatura excedia a altura normal dos homens, e 

foi proporcionada com exatidão. [...] Seu semblante, embora bonito, tinha uma aparência feroz e arrogante, 

mesmo em seus momentos mais suaves. A primeira visão de sua pessoa geralmente excitava admiração; 

mas em um segundo momento, o espectador sentiu um medo involuntário, misturado com nojo.” [T.L.] In: 

FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, 

volume 1, pp. 26-27.  
183 "[...] ele ainda era supereminente. Pois a natureza tinha tornado seu exterior tão cativante quanto sua 

mente era nobre. Seu semblante era bonito sem qualquer mistura de efeminação; sua pessoa viril, 

comandante, e formado com a proporção mais exata: enquanto uma graça, inimitável e difícil de descrever, 

regulava todos os seus movimentos. Em suma, a perfeição de sua forma agradava o olho, a melodia de seus 

pronuncia deleitava o ouvido e a justiça de seus sentimentos satisfazia a mais rigorosa virtude. Tal era 

Alfred: - nascido para inspirar admiração, para atrair o afeto, e para assegurar a estima. " [T.L.] In: 

FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, 

volume 2, p. 30.  
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nessa obra184 - e a disputa entre os dois não é somente pelo domínio do reino da Inglaterra, 

mas também no amor; Guthrum se apaixona por Ethelswitha quando esta foi mantida 

prisioneira em seu acampamento, sendo, entretanto, repelido pela mesma, em nome do 

amor que a jovem sentia por Alfredo.  

Fuller também salienta em diversos momentos de sua narrativa como o exemplo 

de alguém pode inspirar o bondade e a virtude naqueles que sabem olhar e se inspirar em 

ideais como justiça e liberdade. Ethelbert, por exemplo, é influenciado pelas virtudes de 

seu pai, principalmente depois que esse morre, “She spoke of my Sire; she pointed out his 

virtue as an example for my life, and bade me shew my reverence for his memory by 

imitating his good qualities.”185
 Essa passagem, em especial, se mostra significativa se 

levarmos em consideração que o príncipe de Gales, provavelmente, somente assumiria o 

trono após a morte de seu pai, e como afirmado antes, acreditamos que a obra em si possui 

o objetivo de demonstrar, pelo exemplo de um passado idealizado, como o futuro rei 

deveria agir, pelo menos, na visão da autora, no que ela considerava importante.  

A virtude daqueles no poder é apresentada como inspiradora. Por exemplo, 

quando Alfredo chega a Ilha dos Nobres, se compromete a torná-la ainda mais segura; 

porém, como se encontrava ainda com poucos homens, com as próprias mãos, o monarca 

ajuda nos trabalhos braçais que se mostraram necessários. Essa atitude, não passando 

despercebida por seus súditos, inspira tanto a virtude como o trabalho duro de todos 

aqueles que compartilharam o refúgio com o rei. “O virtue, [...] how sweet, and how 

alluring art thou in theory; but how noble, how affecting, how irresistible in practice!”186
 

O caráter pedagógico dessa obra se mostra ainda mais destacado quando a autora 

insere frases ou mesmo parágrafos inteiros destinados a passar valores morais, religiosos 

e políticos a seus leitores. O livro, em si, é composto, quase que inteiramente, de discursos 

proferidos por seus personagens, entremeado com as descrições de um narrador-

onisciente. Além disso, a característica da utilização consciente de um passado remoto 

como exemplo para o presente pode ser exemplifica nessa passagem, “[…] Alfred on this 

                                                           
184 “Alfred is my rival.” In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. 

G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, p. 42. 
185 "Ela falou de meu Senhor; ela apontou a sua virtude como um exemplo para a minha vida, e pediu-me 

para mostrar a minha reverência por sua memória, imitando suas boas qualidades.” [T.L.] In: FULLER, 

Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, 

p. 115. 
186 "Ó virtude, [...] quão doce e quão sedutora tu és em teoria; mas quão nobre, quão comovente, quão 

irresistível na prática! " [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. 

London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, p. 165-166.  
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glorious day; whose remembrance Fame shall transmit to future ages, and teach 

Englishmen yet unborn, to laud and thank the faithful asserts of freedom, defenders of 

their country, and their king!”187 

A liberdade e o respeito às leis também são aspectos importantes presentes na 

construção narrativa de Anne Fuller – contrapondo o tipo de poder que reprova, na 

imagem do governo escandinavo, “Our leaders, enraged at thy firm opposition, which 

had so long delayed their conquests, determined to make thee feel all the cruelty which 

lawless power and fury could inflict.”188, em contraste com o governo bom e esclarecido, 

representado por Alfredo. Nesse sentido, consideramos importante destacar que a visão 

geral da autora é de um poder real, de uma monarquia, regulada por um poder superior, o 

poder das leis e da justiça.  

Como afirma Eric Gerald Stanley189, durante os séculos XVII e XVIII, a imagem 

de Alfredo se torna parte de uma moral e de um ideal político especificamente britânico 

e europeu. Para o autor, as obras em que o monarca aparece como figura central proveram 

as fundações históricas para a construção de um ideal de realeza, de uma forma de 

monarquia constitucional tipicamente inglesa, representando nas ilhas britânicas o 

conceito de bom governo. Com a publicação de edições recentes, nesse período, do 

testamento do rei, citado por Fuller em sua obra, se tornou possível a reafirmação e defesa 

de uma noção de poder real subordinado a uma sabedoria coletiva através de uma 

assembleia nacional, representada tanto pela Câmara dos Comuns como pela Câmara dos 

Lordes.  

Além disso, no mesmo período em que Alfredo foi relacionado intimamente com 

a dinastia Hanôver, este também passou a representar a quintessência do monarca 

constitucional, o pai de seu povo e defensor das liberdades vistas como provindas de uma 

moral britânica. Esse sentimento pode ser percebido na obra analisada, por meio do 

discurso proferido por Alfredo ao tomar a decisão de arriscar sua segurança para entrar 

                                                           
187 “[...] Alfredo neste dia glorioso; cuja lembrança da Fama se transmitirá às eras futuras, e ensinará aos 

ingleses ainda não nascidos, a louvar e agradecer aos fiéis defensores da liberdade, defensores de seu país, 

e de seu rei!” [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. 

J. and J. Robinson, 1789, volume 2, p. 126. 
188 "Nossos líderes, enfurecidos por sua firme oposição, que há tanto tempo atrasou suas conquistas, 

decidiram fazer-te sentir toda a crueldade que o poder e a fúria sem lei poderiam infligir". [T.L.] In: 

FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, 

volume 1, p. 138.  
189 STANLEY, Eric G. A collection of papers with emphasis on Old English Literature. Toronto: Pontificial 

Institute of Mediaeval Studies, 1987. 
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no acampamento inimigo e recolher informações, “[...] my hopes and wishes [...] that the 

people of England should be free as their own thoughts!”190.  

Ou seja, pelo que foi exposto até agora, podemos afirmar que o tipo de monarquia 

que Anne Fuller defende é aquela constitucional e de respeito às leis, em que a liberdade 

dos indivíduos é respeitada acima de uma noção de poder absoluto, representado nessa 

época pela monarquia francesa. Como tantos outros escritores e escritoras desse período, 

Fuller também apresenta a construção de um discurso que faz alusão aos momentos de 

conflito e de reelaboração do papel que a monarquia representaria durante a Modernidade. 

A autora se utiliza da legitimação provida pelo uso da imagem de um monarca 

reconhecido no período como a origem de um poder real democrático e constitucional, 

para apresentar e dissertar sobre sua própria visão de mundo  

 

“’There is still a power superior to his and thine. – The POWER OF THE LAWS! 

And in that will I seek protection.’ 

‘O exalted language of liberty!’ exclaimed the monarch, ‘Thrice happy is Alfred! – 

the meanest of thy subjects dares to speak the elevated sentiments of a free-born 

mind.’ 

‘My sovereign, then thou art not offended?’ said the chief of Westmoreland, in an 

accent of surprise.  

‘Offended’, returned Alfred, ‘offended at what makes my pleasure, my pride, my 

happiness! – The words of Adelfrid are my best eulogium. Did Guthrum fill my place, 

the old man had not trusted to the power of the laws; - he has more confidence in 

Alfred: - he knows that he respects them.’”191 

 

Como Joanne Parker argumenta, nos séculos XVIII e XIX, duas grandes figuras 

foram utilizadas para representar a monarquia britânica – Arthur, percebido como o 

símbolo de uma realeza britânica antiga e Alfredo, o rei saxão. Enquanto a popularidade 

                                                           
190 "[...] minhas esperanças e desejos [...] de que o povo da Inglaterra deve ser livre como seus próprios 

pensamentos!" [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. 

G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, p. 228.  
191 "Ainda há um poder superior ao dele e ao teu. - O PODER DAS LEIS! E nessa vontade eu busco 

proteção’- O exaltada linguagem da liberdade! - exclamou o monarca. - Três vezes feliz é Alfredo! - o mais 

insignificante de seus súditos ousa falar os sentimentos elevados de uma mente livre.’- ‘Meu soberano, 

então não se ofende? - disse o chefe de Westmoreland, num tom de surpresa."Ofendido", respondeu 

Alfredo, "ofendido com o que faz o meu prazer, o meu orgulho, a minha felicidade! - As palavras de 

Adelfrid são o meu melhor elogio. Guthrum ocupava meu lugar, o velho não confiava no poder das leis; - 

ele tem mais confiança em Alfredo: - ele sabe que os respeita. '" [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of 

Ethelwolf: An Historical Tale. 2 vols. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, p. 178-179. 
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e o desenvolvimento da figura de Arthur nesse período foi largamente analisada, o mesmo 

não pode ser dito de Alfredo; mesmo que seu renome fosse comparável ao do monarca 

mais antigo, os estudos relativos ao desenvolvimento da utilização de sua imagem 

receberam menos atenção192. Nesse sentido, também é importante salientar com que 

intenção ambas as imagens foram capitalizadas durante a Modernidade – enquanto 

personagens idealizados, suas reputações foram evocadas por artistas e escritores para 

celebrar figuras contemporâneas, como a rainha Vitória e o George III193.  

Com relação ao século XVIII, mais especificamente, a autora afirma que é 

possível perceber uma diminuição da popularidade de Arthur, e um aumento da do 

monarca anglo-saxão, “Alfred was widely celebrated in the eighteenth century [...]194”. 

Segundo Parker, isso pode ser atribuído devido ao fato da intensa identificação e 

utilização do rei britânico pela dinastia Tudor, percebida, nessa época, como o exemplo 

de um tipo de monarquia absolutista. Enquanto isso, o que se percebe com relação a 

Alfredo é sua ligação com ideais patriotas e a utilização de sua imagem por radicais como 

o Major John Cartwright e Obadiah Hulme, que o viam como a personificação de um 

monarca constitucional195.  

Outra característica importante de salientar é a ligação dos historical tales, com o 

tipo de pensamento antiquarista em voga durante o século XVIII; a maior popularidade 

de Alfredo pode ser atribuída também pelo crescimento do antiquarismo na Inglaterra, já 

que essa iniciativa causou um aumento na publicação de escritos sobre o monarca anglo-

saxão196. Assim, a conexão da obra de Fuller com esse tipo de pensamento pode 

exemplificar um tipo muito comum, nesse período, de utilização do passado – como 

Parker afirma, a figura do rei foi constantemente evocada por escritores com o objetivo 

de discutir questões contemporâneas de uma distância segura, legitimada pelo passado 

em que a narrativa estava inserida197, como é o caso da obra analisada.   

A obra de Joanne Parker disserta, primariamente, sobre a utilização da imagem de 

Alfredo no século XIX, principalmente em um momento de reelaboração discursiva sobre 

                                                           
192 PARKER, Joanne. A Tale of Two Kings: The ‘Celtic’Arthur and the ‘Gothic’Alfred. In: The Harp and 

the Constitution. Brill, 2015. p. 97.  
193 Ibidem, p. 103  
194 Idem 
195 Idem  
196 Idem  
197 Ibidem, p. 104  
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o papel e a relevância de um governo monárquico. Nos anos seguintes a Revolução 

Francesa, essa empreitada se mostrou ainda mais necessária se a Inglaterra desejasse se 

manter como uma monarquia e evitar o republicanismo. Entretanto, como pudemos 

perceber, Anne Fuller já se mostrava preocupada com essa questão em um período 

anterior; ao construir a imagem de uma monarquia idealizada, constitucional e 

democrática, em que o governante virtuoso, deveria ser um servo fiel da nação.  

A obra de Anne Fuller, quando deixa de ser percebida “apenas” como um romance 

de sentimentos, pode ser vista como um exemplo dessa tendência. A autora, em 

conformidade com o tipo de pensamento contemporâneo do século XVIII inglês, se 

mostrou preocupada em demonstrar a seu futuro rei qual era o papel, segundo sua visão, 

que este deveria desempenhar, no momento em que assumiria o trono. Por meio da 

escolha especifica desse rei como um exemplo prototípico de monarquia por Fuller, 

também podemos pressupor sua inclinação whig - Alfredo havia sido historicamente 

conectado com um tipo rudimentar de parlamentarismo, característica essa que é 

reforçada na narrativa da autora, em que o poder das leis é representado como superior 

ao poder real. Ou seja, mesmo antes do que se convencionou pela historiografia, escritores 

e escritoras britânicas já vinham se dedicado a reelaborar o papel da monarquia e do 

monarca de acordo tanto com suas próprias visões de mundo como em relação ao contexto 

em que viviam. 

 

“By such actions did Alfred justly acquire the appellation of GREAT; an appellation 

which admiring posterity has confirmed. Princes of the earth, ye are ambitious of the 

title. Ye would attain it by blood and devastation. – But ye mistake the means. – Recall 

the example of Alfred, and learn that virtue alone is the basis of true greatness.”198 

 

 

 

                                                           
198 "Por tais ações Alfred adquiriu justamente a denominação de GRANDE; uma denominação que a 

admiração da posteridade confirmou. Príncipes da terra, vós sois ambiciosos do título. Vocês o atingiriam 

pelo sangue e pela devastação. - Mas confundem os meios. - Recordem o exemplo de Alfredo, e aprendam 

que a virtude sozinha é a base da grandeza verdadeira. " [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: 

An Historical Tale. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, pp. 208-209.  
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3.2.  GUNILDA, ETHELSWITHA E JUDITH: A FEMINILIDADE REDIMIDA  

 

Durante a Modernidade no Ocidente, pensar, ler e escrever foram entendidas, por 

definição, como atividades masculinas.199 Como sabemos, esse momento histórico foi 

articulado com conceitos chave para o pensamento moderno, tais como a igualdade, a 

fraternidade e a autonomia, além de enfatizar a importância da razão humana. Entretanto, 

a modernidade também está relacionada com projetos de dominação daqueles que foram 

percebidos como incapazes de possuir tanto a razão, como o discernimento e o 

esclarecimento. Nesse sentido, destacamos que mesmo enquanto um grande número de 

escritoras, pensadoras e filosofas se encontrava ativo durante o século XVIII na 

Inglaterra, a autonomia literária dessas mulheres era causa de ansiedade para as mesmas; 

conceitos como o da proper lady e os manuais de educação para as jovens mulheres 

criavam expectativas irrealizáveis de modéstia, comedimento e virtude criados pela 

construção discursiva dos autores.  

Excluídas, mesmo que somente a nível oficial, da vida pública e política de seu 

tempo, essas mulheres deveriam, como afirmam Gilbert e Gubar200, examinar, assimilar 

e transcender as imagens de feminilidade construídas para elas. Assim, o que se percebe 

é uma dificuldade de auto definição; presas a imagens gêmeas da mulher-anjo do lar e da 

mulher-demônio, as escritoras não se encontravam representadas na literatura.  

Se a escrita se encontrava relacionada a um poder gerativo e ao ato mesmo da 

criação divina nessa época, como afirma Edward Said201, as mulheres, principalmente as 

escritoras, se chocavam com a noção de uma feminilidade passiva, destituída de qualquer 

poder de criação. Todavia, ao final do século XVIII, o que se percebe, considerando a 

crítica literária feminista, é a forma com que essas escritoras, se utilizando do poder da 

escrita, estavam revisando de forma crítica essas imagens.  

Assim, nossa intenção é apresentar qual foi a forma pela qual Anne Fuller 

representou suas personagens mulheres. Ao longo de The son of Ethelwolf, somos 

apresentados a seis personagens mulheres – Winefreda, a rabugenta esposa do camponês 

que oferece abrigo a Alfredo no início da narrativa; Gunilda, a jovem norueguesa 

                                                           
199 GILBERT, Sandra M. & GUBAR, Susan. La loca del desván. La escritora y la imaginación letreria del 

siglo XIX. Valencia: Editora Cátedra,1998. “El espejo de la reina: la creatividad feminia, las imágenes 

masculinas de la mujer y la matéfora de la paternidad literária.”, pp. 18. 
200 Ibidem  
201 Ibidem  
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interesse romântico tanto de Harold como de Guthrum e, posteriormente, esposa do 

primeiro; Birtha/Judith, a irmã do monarca e interesse romântico de Ethelbert; 

Ethelswitha, a mulher por quem Alfredo é apaixonado e, posteriormente, sua esposa e 

rainha; Judith, a madrasta do rei e Adelfrida, a jovem sequestrada por Siward.  

Salientamos aqui uma característica importante dessas personagens – todas são 

construídas em relação direta a um ou mais personagens masculinos; entretanto, com 

exceção de Winefreda e Adelfrida, as duas camponesas que aparecem na narrativa de 

forma bastante rápida, as outras mulheres presentes no livro possuem outras 

características que, como veremos, as tornam importantes para entendermos qual foi a 

noção de feminilidade utilizada por Anne Fuller ao escrever sua obra. Gunilda, por 

exemplo, é construída como uma mulher de beleza extraordinária  

 

“A female form lay on the earth, weltering in gore, and seemingly devoid of life […] 

A near view of the wounded lady joined admiration to that pity which already 

informed the breast of Harold. Imagination could not conceive a more perfect form, 

or more lovely features; and the deep and death-like swoon into which she was 

plunged, far from abating her beauties, rendered them more interesting and more 

attractive. A new sentiment possessed the soul of Harold […]”202 

 

Encontrada quase morta em uma floresta da Noruega, após uma tentativa de 

assassinato, Gunilda é salva por Harold e Guthrum, inspirando amor em ambos. Filha 

dedicada, sua principal preocupação é retornar para seu pai, que deveria estar sofrendo 

sem sua presença. Posteriormente ficamos sabendo que a jovem havia sido pedida em 

casamento por um jovem subordinado de seu pai, não aceitando, entretanto. Sequestrada 

por esse jovem, a moça é recuperada pelo homens de seu pai, mas o jovem é morto. A 

tentativa de assassinato foi realizada pelo pai desse jovem, que posteriormente é morto 

por Guthrum. Após ser quase sacrificada em um altar dedicado a Odin, a moça foge com 

                                                           
202 "Uma forma feminina jazia na terra, desordenada, e aparentemente desprovida de vida [...] Uma visão 

próxima da dama ferida adicionou admiração àquela piedade que já formava no peito de Harold. A 

imaginação não poderia conceber uma forma mais perfeita, ou características mais encantadoras; e o 

desmaio profundo e cadavérico em que estava mergulhada, longe de diminuir suas belezas, tornava-os mais 

interessantes e mais atraentes. Um novo sentimento possuía a alma de Harold [...]” [T.L.] In: FULLER, 

Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, pp. 32-

33. 
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Harold para a Islândia, onde vivem felizes e tem um filho, Ethelbert. Entretanto, já ao fim 

do livro, Gunilda morre de emoção ao se reencontrar com seu filho, na Inglaterra.  

De forma geral, sua personagem é apresentada dentro dos moldes tipicamente 

percebidos como femininos, é virtuosa, modesta, tímida e submissa; durante a disputa de 

Harold e Guthrum, mesmo favorecendo o primeiro, sua atitude é esperar a decisão de seu 

pai. Assim, é interessante notar que ela é a única, dentre as personagens femininas, a 

apresentar, notadamente, o que a autora chama de fraqueza de seu sexo, “Chace from it 

all womanish fears, all weaknesses of my sex, and give me not only to resolve, but act as 

reason dictates!”203. Todavia, mesmo que apresentada como possuindo as fraquezas de 

seu sexo, essa personagem, como as outras que iremos analisar, não é construída de forma 

negativa. Ao invés disso, a autora a representa como alguém que é capaz de superar e 

transcender os ‘defeitos’ de seu gênero; quando possuída por uma forte emoção, a de 

proteger seu filho da verdade de seu nascimento, Gunilda é eficaz ao se utilizar de sua 

razão e agir da forma correta e virtuosa.  

Nesse sentido, é interessante notar como a autora relaciona suas personagens 

mulheres com a utilização da razão, e com a educação, de uma forma geral. Judith, 

madrasta de Alfredo, se configura como o melhor exemplo dessa característica. 

Historicamente, um dos aspectos mais elogiados do monarca e de seu reinado foi a 

reforma educacional que este promoveu ainda em vida; durante a Idade Média, foi sua 

reputação como um proeminente rei sábio e estudioso que se destacou, e nesse sentido, 

Fuller atribui a capacidade de Alfredo de realizar esses atos a esposa de seu pai, Judith.  

Mesmo que apresentado como alguém naturalmente inclinado as letras, o monarca 

não teve nenhum tipo de incentivo nesse sentido por parte de seu pai, devido, 

principalmente, ao fato de se inserirem numa sociedade guerreira; entretanto, por meio 

de Judith, Alfredo pode conhecer a literatura  

 

“Notwithstanding the lavish affection which Ethelwolf bestowed me, the little 

delight he himself took in pursuits of literature prevented him from cultivating my 

mind. But my mother-in-law well supplied that defect. The recital of Saxon poems 

was to her a principal source of entertainment, and she generally courted my society 

                                                           
203 “Me liberte de todos os medos femininos, de todas as fraquezas do meu sexo, e me ajude não só a 

resolver, mas agir como a razão dita!" [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. 

London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, p. 117. 
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when engaged in these amusements, with a view to inspire me with a passion for 

mental improvement. Her cares were answered. I applied myself with eagerness to the 

study of my own language, and by degrees, unsatisfied with that attainment, sought 

for more.”204 

 

Nesse sentido, sua meia irmã, cujo nome é Judith também, é construída de forma 

a salientar tanto suas características tipicamente femininas, como a sua docilidade e 

gentileza, como também sua educação e racionalidade  

 

“I found that Judith possessed all the accomplishments which the superior polish of 

the court she had been breed in could confer. Her manners were sweet and gentle, and 

her mind well formed […]”205 

 

Entretanto, é Ethelswitha, seu interesse romântico, que gostaríamos de destacar. 

Sua caracterização se configura como a mais complexa das personagens femininas aqui 

analisadas. De origem nobre e parente distante do monarca, a jovem e Alfredo se 

conheciam desde a infância, sendo inclusive companheiros de estudo, já que Judith 

incentivou ambos a conseguirem uma educação superior.  

Todavia, é somente quando Ethelswitha retorna da França, junto de Judith, que 

Alfredo se apaixona. Possuído por um sentimento intenso direcionado a jovem, o monarca 

se vê em conflito, ao imaginar que sua amada favorecia, na verdade seu amigo, Oddune. 

Posteriormente, quando dos ataques escandinavos, tanto a moça quando a irmã de Alfredo 

são colocadas em um convento, para sua segurança, sendo, entretanto, feitas prisioneiras 

na corte de Guthrum.  

                                                           
204 "Apesar da afeição pródiga que Ethelwolf me concedeu, o pouco deleite que ele mesmo teve na literatura 

o impediu de cultivar minha mente. Mas minha madrasta corrigiu esse defeito. O recital de poemas saxões 

era para ela uma fonte principal de entretenimento, e ela geralmente cortejava a minha companhia quando 

envolvida nessas diversões, com vistas a inspirar-me com uma paixão pela melhora mental. Seus cuidados 

foram respondidos. Eu me apliquei com empenho no estudo de minha própria língua, e gradualmente, 

insatisfeito com essa conquista, procurei mais ". [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An 

Historical Tale. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, p. 182. 
205 “Descobri que Judith possuía todas as realizações que o polimento superior da corte em havia sido criada 

poderia conferir. Suas maneiras eram doces e gentis, e sua mente bem formada [...] " [T.L.] In: FULLER, 

Anne. The Son of Ethelwolf: An Historical Tale. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 1, p. 213. 
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Quando o rei invade o acampamento inimigo disfarçado de menestrel, todas suas 

dúvidas com relação aos sentimentos de Ethelswitha são sanadas, já que o próprio 

comandante danês revela que a jovem amava apenas a Alfredo. Entretanto, a 

característica mais marcante dessa personagem é, sem dúvidas, o fato de ter assumido 

uma identidade masculina, Ethelred, com a intenção de proteger Alfredo em batalha; 

chegando, inclusive, a se envolver em um embate físico durante o ataque do monarca 

anglo-saxão as forças danesas, interrompendo um golpe mortal desferido por Guthrum 

contra Alfredo e o salvando  

 

“Meanwhile, Guthrum eagerly sought Alfred through the field. At length he espied 

the nodding plume of that monarch, and advancing towards him with haughty strides, 

‘I come’, he cried, ‘to contest for life and empire! – Tremble at my approach. – I am 

Guthrum – he who has chaced thee from thy throne! He raised his sword; he pointed 

it at the monarch’s heart. The young Northumbrian, who fought close by Alfred’s 

side, saw the meditated blow, uttered a loud cry, and throwing himself before the king, 

received the blow on his shield.”206 

 

 A temática de mulheres que se faziam passar por homens, não exclusiva do século 

XVIII é, entretanto, bastante popular nesse período. Como Lynne Friedli aponta, desde o 

final do século XVII se observou um crescente interesse pelo travesti feminino207; nesse 

sentido, é importante ressaltar que o travestismo possui a característica de permitir que 

experiências definidas, normalmente, como acessíveis a apenas um gênero, sejam 

vivenciadas pelo gênero oposto208. No período de escrita dessa obra, o papel reservado as 

mulheres era tradicionalmente o de mãe e esposa; não obstante, temos a heroína do livro 

                                                           
206 "Enquanto isso, Guthrum ansiosamente procurou Alfred através do campo de batalha. Por fim, 

encontrou o elmo emplumado daquele monarca, e avançando em direção a ele com grandes passos: "Eu 

venho", ele gritou, "para contestar pela vida e pelo império! - Trema à minha aproximação. - Sou Guthrum, 

aquele que te tirou do teu trono! Ele ergueu a espada; ele a apontou para o coração do monarca. O jovem 

Northumbrian, que lutou ao lado de Alfred, viu o golpe premeditado, soltou um grito alto, e lançando-se 

diante do rei, recebeu o golpe em seu escudo.” [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: An 

Historical Tale. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, p. 119. 
207 FRIEDLI, LYNNE. “Mulheres que se faziam passar por homens: um estudo das fronteiras entre os 

gêneros no século XVIII”. In: ROUSSEAU, George S.; PORTER, Roy; RODRIGUES, Talita M. 

Submundos do sexo no Iluminismo. Rio de Janeiro: Rocco, 1999, p. 287.  
208 Idem 



74 
 

e interesse amoroso de Alfredo, assumindo uma função percebida como exclusivamente 

masculina, a do soldado, usurpando assim, uma prerrogativa masculina.  

Interessante notar também que Alfredo, longe de repreendê-la por sua atitude, se 

mostra emocionado com sua dedicação em protegê-lo  

“Heavenly maid!” at length he cried, “Loveliest and most beloved of women! Hast 

thou risqued an existence more valuable than all the earth can offer?” 

“Dost thou not condemn my indiscretion? Dost thou not despise my weakness?” 

cried she, in a tone of deep confusion.  

“O call not by such harsh appelations an action so exalted,” cried Alfred, with 

vivacity, […] “the future study of my life shall prove how high I hold it. And sure, the 

cares of the longest life cannot half repay the mighty debt of gratitude I owe thee.”209  

 

Levando em conta o que foi exposto, consideramos que a forma com que a autora 

representa suas personagens pode nos dar uma ideia de como Fuller percebia as questões 

relativas feminilidade em sua época. Como Fred Botting afirmou, a ficção gótica se 

configurou como um gênero de escrita “especialmente transgressor”210, demonstrando 

de que forma se davam as ansiedades relativas aos limites e fronteiras culturais em seu 

contexto de produção; nesse sentido, apesar da visão corrente de uma feminilidade 

pautada na maternidade e no casamento, podemos perceber que Fuller apresentou suas 

personagens mulheres salientando suas personalidades virtuosas e voltadas para o uso da 

razão.  

Segundo E.J. Clery, a ficção histórica se apresenta como uma reflexão 

consciente, por parte dos autores que a utilizam, do processo histórico em que estão 

inseridos, explorando as possibilidades de mudança para seu público leitor211. E nesse 

sentido, Anne Fuller, enquanto mulher literata e parte de uma sociedade que se encontrava 

em um momento de mudança e de reelaboração de diversos valores, ideais e conceitos, 

                                                           
209 "Donzela celestial!", finalmente, ele disse: "Mais amável e mais amada das mulheres! Você arriscou 

uma existência mais valiosa do que toda a terra pode oferecer?"; "Não condenas a minha indiscrição? Não 

desprezas a minha fraqueza? - exclamou ela, num tom de profunda confusão."Oh, não se refira por tais 

chamadas duras uma ação tão exaltada", exclamou Alfred, com vivacidade, [...] "o estudo futuro da minha 

vida vai provar quão agradecido eu estou. E certamente, os cuidados da vida mais longa não podem metade 

reembolsar a dívida poderosa de gratidão que eu te devo." [T.L.] In: FULLER, Anne. The Son of Ethelwolf: 

An Historical Tale. London: G. G. J. and J. Robinson, 1789, volume 2, p. 147. 
210 BOTTING, Fred. Gothic. London: Routledge, 1996. 
211 CLERY, Emma Juliet. The Feminization Debate in Eighteenth-Century England Literature, Commerce 

and Luxury. 2004.  
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também no que concerne ao papel das mulheres na sociedade, apresenta em sua obra, uma 

imagem de mulheres que, apesar das dificuldades apresentadas por seu gênero, 

representam tanto a civilidade como o refinamento intelectual e uso da razão para 

participarem ativamente da sociedade em que estão inseridas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nosso principal objetivo, ao escrever essa monografia, foi analisar o processo de 

recepção e desenvolvimento da imagem de Alfredo, o Grande (849 – 899) durante o 

século XVIII inglês, ou seja, como sua figura e a de seu reinado foram recebidas nesse 

período. Sendo assim, e devido a interesses de caráter feminista, escolhemos a obra da 

escritora irlandesa Anne Fuller, “The son of Ethelwolf” como nosso objeto de estudo; 

publicada em 1789, na Inglaterra sob o governo do rei George III, essa obra se mostrou 

significativa tanto para analisarmos qual era a imagem de Alfredo que se encontrava em 

vigor e para quais usos políticos e morais estava sendo utilizada, como para entendermos 

questões relativas aos conflitos e tensões de gênero que permeavam a sociedade britânica 

do período. 

Inicialmente, ao apresentamos a forma pela qual se deu a recepção da figura de 

Alfredo entre os séculos X e XVIII, nossa intenção foi entender com quais objetivos esse 

passado foi utilizado e capitalizado durante o curso da produção historiográfica e popular 

inglesa; nesse sentido, consideramos que cada vez que alguém se utilizou da imagem de 

Alfredo esta pode e deve ser estudada por si mesma, principalmente se considerarmos 

que o uso do passado está, geralmente, relacionado à construção de legitimidade. Nesse 

sentido, é importante ressaltar que a construção da figura de Alfredo, no interior de uma 

mitologia nacional, pode ser traçada desde a primeira metade do século XVII; e, como 

vimos, por meio do conjunto da obra dos autores Edward Coke, Sir Henry Spelman e 

John Selden encontramos a produção da noção de um governo constitucional anglo-saxão 

e a origem alfrediana do parlamento inglês e da Common Law. Alfredo também foi 

entendido como o primeiro monarca de toda a Inglaterra e a origem de instituições vistas 

como naturalmente inglesas, como o parlamento regular e o julgamento por júri.  

Além disso, Alfredo se tornou um herói whig no contexto do estabelecimento da 

dinastia Hanôver e passa a ser considerado a quintessência do monarca constitucional, 

popular e “britânico”, a encarnação da identidade política nacional, o pai de seu povo e 

defensor de suas liberdades, além de ser visto como a personificação de formas de 

governo ilustradas e democráticas. Ou seja, durantes o século XVIII, o monarca era visto 

tanto como um modelo para príncipes como o emblema de um tipo especifico de governo: 

o constitucional. Destacamos aqui a forma com que Alfredo permaneceu na memória 
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coletiva inglesa; além disso, o passado alfrediano, ao longo do tempo, passou a ser 

utilizado para determinados fins políticos, religiosos ou nacionalistas ou morais.  

Destacamos assim, a importância dos estudos sobre os usos do passado. Nossa 

proposta foi nos aproximarmos do nosso objeto de pesquisa por meio dessa perspectiva 

teórica; essa é uma epistemologia que se forma a partir da noção de que a História não é 

um discurso neutro e verdadeiro, mas sim atravessado por subjetividades e interesses. 

Dessa forma, buscamos contribuir para essa área de estudos trazendo uma nova 

perspectiva de aproximação do passado alfrediano e uma leitura mais crítica de como esse 

passado pôde ser utilizado ao longo da história inglesa ao analisar a obra Fuller por esse 

viés.  

Além disso, destacamos que, durante a Modernidade, a literatura não foi uma área 

que aceitou facilmente a presença feminina; assim, e levando em conta que essa obra se 

trata de uma criação literária, procuramos analisar seu livro também através de um viés 

de gênero, atravessado por uma crítica feminista. Nesse sentido, destacamos que nos 

utilizamos do modelo cultural de análise proposto por Elaine Showalter, em que a classe, 

a raça, a história e a nacionalidade da autora, dentre outros fatores, são tão importantes 

quanto o gênero; assim, procuramos delimitar quais foram as variáveis literárias e 

culturais em que a autora esteve inserida, bem como a relação construída entre ela e seu 

público leitor e as hierarquias de gênero que atravessam sua obra.  

Levando em consideração que pensar, ler e escreveram foram, por definição, 

atribuições masculinas nesse período, e não apropriadas para as características femininas, 

a busca por uma autonomia literária por parte de Fuller pode ser entendida como uma 

fonte de ansiedade para a mesma. E nesse sentido, como as autoras Gilbert e Gubar 

afirmam, ela precisaria tanto assimilar como transcender as imagens sobre feminilidade 

que foram construídas para as mulheres pelo contexto e sociedade em que vivia. Assim, 

destacamos nosso objetivo secundário, mas não menos importante, de entender a forma 

pela qual a autora apresentou a questão da feminilidade em sua escrita; tentamos assim, 

entender como se formaram as tensões e conflitos relativos, tanto quanto a autonomia das 

mulheres, como quanto a questão da feminilidade nesse contexto.  

A autora, mesmo que pouco conhecida na atualidade, apresenta em suas obras 

características importantes que a conectam tanto com o gótico como com as narrativas 

históricas e nacionais que começam a ser produzidas na segunda parte do século XVIII. 



78 
 

E nesse sentido, tanto sua escolha por se utilizar da imagem de Alfredo como um espelho 

para a monarquia como também a escolha do gênero de sua escrita se mostraram 

relevantes para entendermos quais eram as relações de poder relativas a construção de 

imagens do feminino que atravessam sua narrativa. 

Nesse sentido, destacamos tanto a dedicatória de sua obra, para o futuro rei 

britânico, George, como o próprio título de seu livro, The son of Ethelwolf, como 

indicações do propósito de Fuller ao escrever. Devido a questão política polêmica da 

regência do príncipe somada a sua reputação, concluímos que a autora julgou necessária 

a construção de uma narrativa que se apresentasse como um espelho, em que o príncipe 

deveria olhar para o passado com o objetivo de melhor servir ao seu povo. A obra é sobre 

Alfredo, entretanto, seu título faz referência a seu pai; acreditamos que essa escolha não 

foi realizada de forma aleatória, mas sim que ao relacionar o monarca anglo-saxão com 

sua ascendência, por comparação, George deveria, além de olhar para Alfredo como um 

exemplo, seguir também o exemplo de seu pai, ou seja, tornar-se, tanto em sua vida 

pessoal como em sua vida pública como regente da nação, um indivíduo religioso, 

virtuoso e preocupado com o bem estar de seus súditos. 

Percebemos também uma defesa da monarquia, enquanto instituição, por parte de 

Anne Fuller. Entretanto, a autora apresenta de forma bastante especifica qual era sua 

própria visão sobre quais eram os deveres reais e obrigações de um príncipe; e nesse 

sentido sua obra possui um caráter educativo - seu objetivo é apresentar, de forma clara e 

pedagógica, um espelho de um tipo de monarquia constitucional, pautada na obediência 

as leis, no poder regulado, além de advogar pela virtude e bondade do príncipe em 

questão. Sendo essa obra uma narrativa histórica de caráter nacional, uma de suas 

principais características é a mescla de personagens fictícios e reais, presentes em um 

momento de ruptura histórica, cujas ações e pensamentos são utilizados como 

instrumentos pela autora para defender valores morais que consideravam em falta em seu 

próprio tempo. E assim, apesar do caráter, em essência, sentimental da obra de Fuller, 

salientamos a relação, consciente, construída pela autora, com importantes 

acontecimentos políticos de sua época. 

A autora, em sua narrativa, defende ideais bastante específicos, tanto morais como 

políticos; tanto a liberdade como o respeito às leis são aspectos importantes presentes na 

construção narrativa de Fuller – contrapondo o tipo de poder que reprova, na imagem do 

governo escandinavo, com o governo bom e esclarecido, representado por Alfredo, a 
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autora defende a noção de um poder real, e mesmo a própria existência da monarquia, 

somente se esta fosse regulada por um poder superior, o poder das leis e da justiça. Nos 

anos seguintes a Revolução Francesa, o que se percebeu na Inglaterra foi um esforço 

coletivo por parte de diversos escritores em repensar o papel da monarquia; entretanto, 

destacamos que Fuller já se mostrava preocupada com essa questão em um período 

anterior, construindo uma narrativa que defendia a imagem de uma monarquia 

constitucional e democrática, em que o governante virtuoso, deveria ser um servo fiel da 

nação. 

Além disso, destacamos que durante a Modernidade, a escrita se encontrava 

relacionada a um poder gerativo e ao ato mesmo da criação divina nessa época, fazendo 

com que as escritoras do período se debatessem sobre seu próprio papel dentro dessa 

sociedade e desse campo; a noção de uma feminilidade passiva, destituída de qualquer 

poder de criação desafiava a existência de escritoras mulheres. Todavia, ao final do século 

XVIII, o que se torna relevante, através de uma crítica literária feminista, é a forma com 

que essas escritoras, se utilizando do poder da escrita, estavam revisando de forma crítica 

essas imagens. E nesse sentido, salientamos que mesmo que as personagens mulheres 

presentes nessa obra sejam construídas em relação direta a um ou mais personagens 

masculinos; estas são apresentadas como possuindo outras características que as tornam 

importantes para entendermos qual foi a noção de feminilidade utilizada por Anne Fuller 

ao escrever sua obra.  

Quando suas personagens são apresentadas dentro dos moldes tipicamente 

percebidos como femininos - a virtude, a modéstia e a submissão como conceitos chave 

aqui – o que percebemos foi a ideia de que mesmo possuindo as fraquezas de seu sexo, 

essas mulheres possuem alguma outra característica que as redime. E nesse sentido, é 

importante destacar que, praticamente todas, suas personagens femininas são 

representadas como capazes de superar e transcender os defeitos de seu gênero, de se 

utilizar da razão e agir da forma correta e virtuosa. Além disso, e levando em consideração 

que o refinamento e a civilidade foram conceitos importantes para a Modernidade, é 

interessante notar que são as mulheres da narrativa que inspiram ou acompanham Alfredo 

em sua tentativa de se tornar um rei mais sábio, culto e educado; estando, inclusive, a 

educação e o melhoramento mental diretamente relacionados a iniciativas femininas. 

Assim, o que podemos perceber ao final dessa monografia, é que Anne Fuller, além de 

estar assimilando e transcendendo as imagens construídas para ela e para as mulheres de 
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forma geral pelo patriarcado, está também elaborando e revisando criticamente noções 

centrais para a Modernidade, como monarquia, liberdade e virtude.  
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