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RESUMO 

 

 A presente monografia refere-se a analise da fonte medieval Gesta Regum 
Anglorum, escrita pelo monge Guilherme de Malmesbury no inicio do século XII. 
Apesar da obra ser uma recuperação histórica que remonta ao século V, o recorte 
principal é a conquista normanda da Inglaterra pelo duque Guilherme, o conquistador 
no século XI. Utilizando esse acontecimento buscou-se perceber de que maneira o 
monge articula seu discurso para justificar e legitimar a posição de Guilherme no trono 
depois da morte do Rei Haroldo II durante a batalha de Hastings. A posição de 
Guilherme, normando em um reino que era até então era anglo-saxão, vai trazer 
diversas transformações, políticas, sociais, econômicas e culturais, mas como 
qualquer conquista não foi consolidada de forma homogênea. Guilherme utilizou da 
força militar para suprimir as rebeliões e deter qualquer um que o ameaçasse. 
Entretanto, é comum ele aparecer como uma típica figura medieval, virtuoso, bondoso, 
sábio, e principalmente um guerreiro excelente e merecedor do trono inglês. 
Considerando essas questões utilizou-se a fonte para compreender que tipo de 
argumento o monge articula para defender a conquista normanda, e o Rei Guilherme. 
Ponderando que a Gesta foi patrocinada por um filho bastardo, do Rei Henrique I, filho 
e sucessor de Guilherme. Como essas obras eram muito caras, elas deveriam ter 
funcionalidade que pode ser desde defender uma dinastia até servir como propaganda 
de um determinado discurso. No caso da obra de Guilherme de Malmesbury ela 
deveria ambientar um possível herdeiro do trono inglês, que substituiria Henrique I, 
considerando que seu único filho legítimo morreu antes dele. Ou seja, esse contexto 
é norteador e motivador da fonte, portanto é tão importante quando a conquista no 
século XI. O monge busca registrar e relembrar todos o legado normando, prevendo 
corretamente que haveria uma disputa pelo trono. Ou seja, ele recorre a diversas 
estratégias que são parte de sua construção e visão positiva quanto a conquista 
normanda. Procurou-se encontrar em meio aos acontecimentos históricos 
selecionados pelo monge qual seria sua maneira de defender Guilherme, o 
Conquistador e seus feitos.  

Palavras chave: Conquista normanda; Guilherme, o Conquistador; Gesta Regum 

Anglorum.  
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ABSTRACT 

 

This monograph refers to the analysis of the medieval source Gesta Regum 
Anglorum, written by Monk William of Malmesbury at the beginning of the 12th century. 
Although the work is a historical recovery that return to the 5th century, the main 
clipping is the Norman conquest of England by Duke William the Conqueror in the 11th 
century. Using this event sought to perceive how the monk articulates his speech to 
justify and legitimize Guilherme's position on the throne after the death of the King 
Harold II during the Battle of Hastings. The position of William, norman in a realm that 
was until then Anglo-Saxon, will bring several transformations, politics, social, 
economic and cultural, but as any conquest has not been consolidated in a 
homogeneous manner. William used the military force to suppress the riots and stop 
anyone who threatened him. However, it is common to appear as a typical medieval 
figure, virtuous, kind, wise, and mostly a excellent warrior and worthy of the English 
throne. Considering these issues, the source was used to understand what kind of 
argument the monk articulates to defend the Norman Conquest, and King William. 
Pondering that the Gesta was sponsored by a bastard son of King Henry I, son and 
successor of William. As these works were very expensive, they should have 
functionality that can be from defending a dynasty until it serves as advertising for a 
certain speech. In the case of the work of William of Malmesbury it should acclimate a 
possible heir to the English throne, which would replace Henry I, considering that him 
only legitimate son died before him. That is, this context is guiding and motivating the 
source, wherefore it is so important when the conquest in the 11th century. The monk 
seeks to register and recall all the Norman legacy, predicting correctly that there would 
be a dispute over the throne. He resorts to several strategies that are part of its 
construction and positive vision as the Norman Conquest. It was sought to find in the 
midst of the historical events selected by the monk which would be his way of 
defending William the Conqueror and his deeds.  

 

Key words: Norman Conquest; William the Conqueror; Gesta Regum Anglorum 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Essa monografia foi desenvolvida, tendo como ponto de partida inúmeras 

problemáticas trazidas pela fonte Gesta Regum Anglorum, fruto e elaboração posterior 

da pesquisa já realizada no Programa de Iniciação Científica (PIBIC) durante dois 

anos. O trabalho longo com a fonte trouxe questionamentos e resultados que foram 

largamente ampliados dentro desse trabalho. A partir dos relatórios de iniciação 

científica (IC), foram escritos artigos para anais de eventos sobre o tema. A utilização 

da fonte para a realização do projeto de IC foi essencial para a composição das 

conclusões e de tudo que as compõem. 

A fonte primária, na qual baseia-se a análise do presente trabalho, é uma longa 

crônica escrita na Inglaterra no século XII, intitulada Gesta Regum Anglorum. A obra 

foi escrita pelo monge beneditino Guilherme, da Abadia de Malmesbury. É uma 

composição muito comum para a Idade Média, a Gesta, é um compilado histórico, 

geralmente patrocinado por um nobre, ou alguém ligado a monarquia, escrito por 

monges, que eram a elite letrada do período. Assim como outras, a fonte selecionada 

é uma obra grande, na qual Guilherme busca recuperar uma história longínqua, 

voltando ao século V e aos povos que compuseram a Inglaterra contemporânea a seu 

próprio tempo. Passando por um acontecimento que modificou completamente a 

realidade anglo-saxã, a conquista normanda da Inglaterra no século XI. A fonte é 

bastante importante para o contexto medieval, pois era muito cara, e difícil de ser 

realizada. A Gesta Regum Anglorum simboliza a síntese de inúmeras características 

que são especificas da Idade Média, assim como traz questões sobre o seu período 

e espaço. A própria fonte, trouxe algumas dificuldades práticas, principalmente a 

língua inglesa que requisitou um enorme estudo e domínio. O tamanho da fonte, por 

ser muito extensa, me permitiu não fazer recortes específicos, mas demandou boas 

metodologias. Escrita originalmente em latim, foi traduzida para o inglês no século 

XIX, por John Giles, sendo a única disponível. Por ser uma edição antiga de um 

momento histórico diferente, na qual existiam outras motivações, a tradução 

necessitou reflexões acerca de alguns anacronismos.  
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Foi de extrema importância o uso de materiais disponíveis em plataformas 

online, de estudos já realizados por pesquisadores, principalmente os britânicos, pois 

o assunto é pouco trabalhado no Brasil. É essencial dar atenção aos acontecimentos 

marginalizados da cristandade medieval. A Inglaterra anglo-saxã era um território 

muito afastado, e diferente do continente mais tradicional, então alguns temas e até 

mesmo territorialidades, ficam sem boas análises, mesmo contendo boas fontes. É 

necessário atentar-se para processos distantes, e até mesmo fora da lógica cristã. 

Muitas vezes costuma-se generalizar algumas estruturas, mas a própria Inglaterra e 

o reino franco, seu vizinho, eram extremamente diferentes, tanto que a chegada dos 

normandos, um evento central para a fonte e para a presente análise, provocou 

grandes transformações. Os mecanismos de sucessão eram distintos, e por isso ainda 

há tantas discussões sobre a legitimidade efetiva de Guilherme, o normando que 

depois ficou conhecido como “O Conquistador”, vitorioso da Batalha de Hastings, 

evento que encerra o período anglo-saxão e inaugura o anglo-normando. 

Neste trabalho buscou-se não fazer grandes recortes na fonte, já que ela 

apresenta uma diversidade enorme de contextos, em decorrência da recuperação 

histórica executada por Malmesbury1. Trabalhou-se na integra como projeto, sem 

grandes aprofundamentos em suas particularidades, e estabeleceu-se a conquista 

normanda da Inglaterra como marco central para a presente análise, baseando-se 

sempre no momento de sua produção, o século XII. O panorama geral da fonte acabou 

abrindo possibilidades de questões mais pertinentes sobre os mecanismos de 

justificativa e legitimidade utilizadas pelo monge de Malmesbury, assim como as 

motivações para escrever uma crônica grandiosa, que passa por diversos temas, e 

diferentes povos que estiveram na Inglaterra desses séculos.  

  A partir dessas determinações foi contextualizado a fonte de pesquisa, a Gesta 

Regum Anglorum, e feito um recorte espacial com relação à conquista normanda, para 

compreender as relações que o monge Malmesbury estabeleceu com esse 

acontecimento central. Analisou-se, principalmente, a construção desse tema por ele, 

                                                             
1 Optamos por utilizar Malmesbury como sobrenome de Guilherme, mas é importante destacar que se 
refere a uma localidade, atualmente uma cidade inglesa. O monge pertencia a Abadia de Malmesbury, 
portanto, não é seu sobrenome real, este se perdeu. É uma atribuição bastante comum para o contexto 
medieval, segundo Ariès, o primeiro nome na Idade Média uma atribuição era muito imprecisa, e havia 
a necessidade de completa-lo. – ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed Rio de 
Janeiro: LTC, 1981. Pg 30 
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associado à necessidade de desenvolver um projeto que estivesse conectado a 

mentalidade da época, e que considerasse o legado deixado pela conquista, as 

implicações e mudanças. O afastamento de Malmesbury é extremamente importante 

para que ele veja com clareza, as dificuldades enfrentadas para implantação do reino 

normando, do qual Guilherme, O conquistador, foi o principal protagonista, utilizando 

na grande maioria das vezes, a força militar e a repressão.  

As diferenças entre a Inglaterra e o continente ficam mais claras a partir dos 

temas que perpassam a monografia, por exemplo, a legitimidade de Guilherme pode 

ser aceita se vista pela lógica do continente, devido ao parentesco próximo entre ele, 

e o falecido rei anglo-saxão, Eduardo. Entretanto esse não era um critério dos anglo-

saxões, diferente dos normandos. A sucessão não estava atrelada a hereditariedade, 

e sim decisões externas, que não dependiam apenas da vontade ou não de alguém 

ser rei. Isso comprova, que havia diferenças estruturais muito importantes entre a 

Inglaterra e o ducado franco, a Normandia, ou seja, atentar para Inglaterra como um 

espaço longe da continentalidade mais tradicional é essencial para se compreender 

suas próprias lógicas de funcionamento, e ainda mais, quais foram as aproximações 

e rupturas trazidas pelos normandos. Neste cenário pode-se destacar as relações 

feudo-vassálicas, que traziam autonomias diferentes no reino inglês, o que permitia 

que os nobres mais poderosos, até enfrentassem reis e suas decisões. Além da 

relação com o cristianismo, uma questão sempre lembrada por Malmesbury, o clero 

tinha pouca força, se comparado em outras localidades do continente, portanto, é de 

fundamental importância compreender especificidades que permeiam acontecimentos 

nesse e em outros contextos.  

Outro ponto a ser destacado dentro desse tema, é o contato entre os povos 

continentais da cristandade com os povos nórdicos, que durante séculos foi 

extremamente truculenta. Sendo Guilherme um normando, descendente direto dos 

vikings, mas por outro lado, cristão e alinhado ao mundo franco, conquista o trono e 

confronta uma série de tradições, culturas, estruturas políticas e econômicas, trazendo 

mudanças importantes para compreender as transformações que decorrem nos 

próximos séculos. 

 Dentro da fonte analisada Gesta Regum Anglorum, percebem-se muitas 

características que são essenciais para a compreensão de sua proposta. Partindo do 
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discurso cristão, ela busca uma legitimidade direta com Guilherme, o conquistador. 

Pois há uma necessidade sucessória, que demanda a ambientação da filha de 

Henrique I, filho e sucessor de Guilherme, o Conquistador. Por isso muitas vezes 

Malmesbury soa como um professor, e seu discurso didático. A Gesta propõe a 

criação de uma continuidade estabelecida pela história linear e pelo tempo cristão e 

busca estabelecer uma identidade aos anglo-saxões e normandos que foram 

aproximados de forma abrupta e desigual. A presente analise se fundamenta a partir 

desses eixos, que decorrem de uma fonte extremamente rica e muito pertinente. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

1.1 O início do século XII 

 

 

 Guilherme, o Conquistador reinou na Inglaterra desde 1066 até o ano de sua 

morte em 1087, um período de vinte e um anos que trouxe imensas transformações e 

deu início a diferentes processos históricos que modificou a realidade política, social, 

cultural, econômica e eclesiástica do reino. Importante a ser considerado é que 

Guilherme, já era duque da Normandia desde 1035, e com a conquista da Inglaterra 

ele vai articular muito de seu poder para manter os dois territórios sob sua autoridade. 

Guilherme, o Conquistador tem uma grande relevância para todas as análises 

medievais e modernas posterior a sua conquista, por isso ainda hoje é uma figura 

muito marcante. Promotor da última grande invasão ao território inglês até os nossos 

dias, Guilherme foi reconhecido como aquele que “organizou”, “sistematizou” e 

“centralizou” a monarquia inglesa, em detrimento ao contexto anglo-saxão. O discurso 

que sempre imperou, no qual nossa fonte está incluída, e o que ainda impera, é de 

Guilherme como um homem cheio de habilidades e boas qualidades. Com esse 

capítulo buscamos contextualizar momentos medievais centrais para 

compreendermos o que motivou tais acontecimentos, e ainda a produção da fonte 

analisada, Gesta Regum Anglorum. Ainda procuramos elucidar, através do contexto, 

que esta visão de Guilherme apresentada acima é uma construção pautada por 

demandas de legitimidade.  

 Deve-se atentar, antes de iniciar essa contextualização, para a inserção da 

fonte no período em que foi escrita. Afirma-se atualmente, que Gesta Regum 

Anglorum foi concluída no ano de 1125 pelo monge Guilherme de Malmesbury. Ou 

seja, apesar de nossa análise estar direcionada para a conquista normanda da 

Inglaterra e suas implicações, a fonte foi escrita exatamente cinquenta e nove anos 

depois da Batalha de Hastings. Num momento em que o reinado de Guilherme, não 

estava só consolidado, mas já havia acabado há anos. Nos encontramos, portanto, 

no século XII já no reinado do terceiro filho de Guilherme, Henrique I, depois que seu 

irmão Guilherme, o Ruivo morreu após um curto período de reinado bastante 
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conturbado. É nesse contexto que direcionamos nossas principais indagações, pois é 

neste cenário Malmesbury direciona suas próprias demandas e percepções do 

passado, um passado longínquo, pois apesar de analisarmos a presença normanda 

na Inglaterra, Malmesbury inicia a Gesta com a recuperação da história anglo-saxã 

desde o século V em função de suas motivações. O que nos interessa no momento é 

que a fonte não é contemporânea ao acontecimento, e por isso precisamos atentar 

aos dois contextos, o do próprio Guilherme e o da produção da fonte.  

 O início do século XII é um período bastante intenso para a Inglaterra, tantas 

características mudaram depois da conquista normanda, e a partir deste 

distanciamento temporal, observa-se mais claramente quais foram os principais 

impactos. Sendo um dos mais importantes para o legado de Guilherme, a implantação 

da primogenitura, como o mais relevante fator para a sucessão, sendo este em claro 

paralelo com a monarquia franca, que influenciou diretamente a construção da 

administração normanda. Para os anglo-saxões a sucessão monárquica passava por 

outros critérios de legitimação, a hereditariedade tinha sim seu peso, mas segundo 

Albuquerque2 o conselho de anciões (Witan) era o que realmente dava o aval para 

assumir o trono. Observando se o candidato tinha sangue real, se havia sido nomeado 

pelo rei anterior e principalmente sua habilidade para defender o reino. Tal tradição 

muda radicalmente com a chegada de Guilherme, a partir de seu reinado, seus 

sucessores serão seus filhos. Roberto II vai ficar encarregado da Normandia, mesmo 

sendo o mais velho, e Guilherme, o Ruivo a Inglaterra. Roberto II e Guilherme, o 

Conquistador, nunca se deram bem, Abbott3 expõe isso em seu capítulo “A batalha 

de Hastings” no qual afirma de Roberto II rebelou-se diversas vezes, conspirando para 

derrubar o pai, isso explica porque ele foi encarregado da Normandia, e sempre esteve 

contra seus irmãos.  

 Guilherme, o Ruivo assume após a morte do pai, 1087, num momento crucial 

para manutenção do legado de Guilherme, o Conquistador, pois sua autoridade e 

habilidade política, aliado a força das armas foi capaz de manter a Inglaterra como 

unidade administrativa durante anos. Naturalmente depois de sua morte, Guilherme, 

o Ruivo teve imensos problemas para conduzir o reino. Em 1088 já há uma rebelião e 

desentendimentos com a Igreja. O que mais ajuda a desgastar o reino de Guilherme, 

                                                             
2 ALBUQUERQUE, Isabela Dias de. A formação da Inglaterra em duas batalhas: Edington (878) e 
Hastings (1066). Pág 8.  
3 ABBOTT, Jacob. History of William of conqueror markers of history. New York: Cosimo Classics, 2009. 
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o Ruivo é a relação complicada com seu irmão, Roberto II e a Normandia, este que 

estava desgostoso com sua herança e sua posição. Tudo isso tornou Guilherme, o 

Ruivo um rei extremamente impopular. Quando ele morre precocemente vítima de 

uma seta no coração durante uma caçada em 1100, seu irmão Roberto II tenta 

reivindicar o trono, mas Henrique I, que era aliado de Guilherme, o Ruivo contra 

Roberto II, se antecipa e é coroado. Roberto II ainda almejando o trono, invade a 

Inglaterra em 1101, mas, Henrique revida e invade a Normandia, campanha que dura 

alguns anos, mas da qual Roberto II sai prisioneiro. Henrique I o manteve encarcerado 

até o resto da vida, e depois de sua morte, o rei reanexa os dois territórios. Depois da 

instabilidade do governo de Guilherme, o Ruivo, Henrique I fica conhecido como 

severo, mas eficiente, ele tem um papel importante em nossa análise, pois foi em seu 

reinado (1125) que Guilherme de Malmesbury concluiu sua obra, patrocinada por seu 

filho bastardo Roberto de Gloucester, e direcionado segundo Weiller4 para a filha de 

Henrique I, Matilde e o Rei da Escócia, David. A Gesta não trata tanto de Henrique I, 

pois seu foco é outro, mas Weiler afirma que Henrique I vai ter sempre uma relação 

interessante com Malmesbury, pois de forma direta, o rei está envolvido na produção 

desta obra, portanto a visão que o monge apresenta é característica; 

Henry I was a model king. This is not to say that he was free of faults. 
However,as we have seen in the context of the investiture controversy, Henry 
recognized his shortcomings, learned from his mistakes, and atoned for his 
transgressions. He did all this in addition to the normal tokens of good kingship: 
the rigorous pursuit of justice, generous endowment of religious houses, and 
meticulous handling of financial matters.5  

 

 Para Malmesbury, Henrique I é uma figura didática, assim como outros 

considerando a finalidade da história que o monge escreve, aquela que ensina. 

Henrique foi capaz de trazer paz e estabilidade ao seu reino, seu exemplo deveria ser 

destacado. Entretanto Chibnall6 destaca que alguns historiadores modernos vêm 

Henrique I como cruel e um governante difícil, que tinha uma inclinação à punição, 

                                                             
4 WEILER, Bjõrn William of Malmesbury, King Henry I and the Gesta Regum Anglorum. Anglo-Norman 
Studies. 2009.  
5“Henrique I era um modelo de rei. Isso não quer dizer que estava livre de faltas. Entretanto como vimos 
no contexto da controversa investidura, Henrique reconheceu suas falhas, aprendeu com seus erros e 
reparou suas transgressões. Ele fez tudo isso adicionando bons símbolos de nobreza: a busca rigorosa 
da justiça, a doação generosa de casas religiosas e manejo meticuloso das questões financeiras” 
(Tradução livre).Idem. P 166. 
6 CHIBNALL, Marjorie. Anglo-norman England – 1066-1166. P 72 
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tanto que ganhou título de “leão da justiça”. De acordo com Donahue7, o leão é uma 

figura com diferentes conotações na idade média, mas para Henrique I pode ser 

interpretado como positivo, pois ele sabia dosar a misericórdia e a crueldade, e isso o 

tornava feroz em busca da paz.  

 Dentro desse contexto pode-se afirmar que o reinado de Henrique I foi de 

extrema importância para a continuação dos processos históricos iniciados com 

Guilherme, o Conquistador, o cenário cobrou muito de sua autoridade. Entretanto, 

conclui-se que já em 1125, Malmesbury sabia que o legado do Conquistador estava 

prestes a ser ameaçado, pois em 1120 o único filho legitimo de Henrique I, Guilherme 

Adelino, morreu em um naufrágio. Este fato inaugura uma crise de sucessão, situação 

extremamente comum às monarquias medievais, que resultará em uma grande crise 

política e consequente disputa armada. Atento para as dificuldades que se seguiriam 

após sua morte, Henrique articula suas forças para escolher seu sucessor, tomando 

uma decisão pouco frequente para o século XII, ele nomeia sua filha Matilde. Questão 

central para Malmesbury fica claro que a Gesta foi escrita para ambientar e direcionar 

Matilde para suceder seu pai.8  

 Matilde casou-se com Henrique V, imperador do Sacro Império Romano 

Germânico, ou seja, mudou-se da Inglaterra muito cedo e, portanto, pouco conheceu 

o território, os costumes, as questões administrativas, além disso por ser mulher, 

condição que teoricamente poderia impedi-la de se tornar uma possível sucessora. O 

casal nunca teve filhos, e em 1125, Henrique V morre por conta de uma doença. Ela 

retorna a Inglaterra e seu pai rapidamente a casa com Godofredo de Anjou, aliança 

que garantiria a força do condado com Matilde para garantir estabilidade na 

Normandia. Mesmo com todas as tentativas de Henrique I, quando ele morre em 1135 

quem fica com o trono é seu sobrinho, Estevão de Blois, o qual Henrique I manteve 

ao seu lado durante anos, desde que foi pequeno viver na corte. Conseguiu a 

coroação graças à posição eclesiástica de seu irmão, Henrique, um poderoso clérigo, 

afirmando que ele garantiria a ordem no reino, em detrimento a sua prima Matilde. 

                                                             
7 DONAHUE. Tal. Not cruel and severe, but “the lion of justice” to what extent is this a fair assessment 
of King Henry I’s rule. P 3 
8 WEILER, Bjõrn William of Malmesbury, King Henry I and the Gesta Regum Anglorum. Anglo-Norman 
Studies. 2009. 
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Esta aliança montou para Estevão o apoio da Igreja durante os primeiros anos de seu 

reinado. Segundo Chibnall 

With help from Robert of Gloucester, Matilda kept alive a claim, at first for herself 
as lady of the England, and later for the suceession of her son Henry. Certainly 
church support was necessary for Stephen to secure the sucession in his line; 
and alenated church9. 

 

 A disputa se torna guerra, esse período é classicamente conhecido como 

“anarquia”, exatamente porque a guerra cobrará um grande preço do reino anglo-

normando, um reinado cheio de rebeliões, inseguranças e desorganizações. Por conta 

disso Estevão vai ao longo dos anos perdendo apoio, inclusive da Igreja, instituição 

com a qual ele teve enormes desavenças, isto aliado ao avanço de Matilde e 

Godofredo na Normandia, território que os dois conquistam, mas em contrapartida 

nunca obtiveram sucesso na Inglaterra. A situação se estendeu tanto que o filho de 

Matilde com Godofredo, Henrique Plantageneta foi quem continuou a campanha da 

mãe, como duque da Normandia que buscava reaver sua herança.10  

 Depois de longos prolongamentos, Henrique ganha muitas vantagens sobre 

Estevão, e depois de tantos anos de guerra civil (1139 a 1153), Estevão quase 

derrotado, concorda com um acordo, o tratado de Wallingford com Henrique, este 

estabelecia que ele reinaria até sua morte, mas, reconheceria Henrique como seu 

sucessor. Estevão morre em 1154, e seu filho presta juramento à Henrique cumprindo 

o acordo, que o tornou rei. Henrique II será o primeiro Plantageneta no trono inglês, o 

que trará novos contornos à Inglaterra, assim como o aparecimento de conclusões 

que datam a conquista de Guilherme. Segundo Chibnall  

So Henry II’s reign in some ways maked a new beginning; but the opening years 
were also the time when the changes resulting from the Norman conquest ande 
the amalgamation of Norman with English customs began to appear most 
clearly in society (...) The changes were very far from complete; but they had 
reached a stage when it begins to be possible to discen them11.  

                                                             
9 Com a ajuda de Roberto de Gloucester, Matilda manteve viva a reivindicação, em primeiro lugar para 
ela mesma, como senhora da Inglaterra, e mais tarde para a sucessão de seu filho Henrique. 
Certamente o apoio da Igreja foi necessário para Estevão para assegurar a sucessão de sua própria 
linhagem e alienar a Igreja. (Tradução livre) CHIBNALL, Marjorie. Anglo-norman England – 1066-1166. 
Published Wiley-Blackwell. 1991. P 87. 
10 CHIBNALL, Marjorie. Anglo-norman England – 1066-1166. Published Wiley-Blackwell. 1991. P 99 
11 “Assim, o reinado de Henrique II, de certa forma, significou um novo começo; mas os primeiros anos 
foram também o momento em que as mudanças resultantes da conquista normanda, e o amálgama 
dos normandos com costumes ingleses começa a aparecer mais claramente na sociedade (...). As 
mudanças estavam muito longe de ser completadas; mas chegaram em um estágio em que é possível 
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 As novas configurações assumidas no reinado de Henrique II fazem parte de 

um contexto posterior a nossa análise, mas toda a contextualização acima serve como 

ponto de partida para as preocupações de Guilherme de Malmesbury, que em 1125 

já percebia a gravidade da situação, e o quando uma disputa pelo trono desgastaria 

tudo que foi construído desde a conquista normanda. Sua expectativa é que isso 

pudesse ter sido evitado, o que realmente, não aconteceu, entretanto, todas essas 

razões são partes da problemática. 

 

 

1.2  Os anglo-saxões e a conquista normanda da Inglaterra  

 

 Estabelecendo o século XII como contexto essencial para a fonte, ainda deve-

se atentar para a própria conquista em si, o que antecedeu e procedeu o 

acontecimento, pois estamos analisando especialmente este período, do final do 

século XI ao início do XII. Conhecer as conjunturas é essencial para se compreender 

quais são os argumentos de Malmesbury em relação à Guilherme, o Conquistador. A 

conquista normanda da Inglaterra traz uma situação bastante interessante 

contextualmente para a Idade Média, pois há uma junção de vários povos, tradições 

e costumes em um único território, mais que uma nova estruturação política, a 

Inglaterra vai ser o território de anglo-saxões e normandos, e demorará muito para 

que seja suprimido o grande abismo que existirá entre esses dois povos, para que se 

identifiquem como um único. É necessário retroceder temporalmente para perceber a 

constituição do reino anglo-saxão como aquele que Guilherme irá “herdar” 

posteriormente.  

 Remontando aos séculos IX e X, pois são cruciais para visualizar mudanças no 

sistema político. É neste período que as invasões nórdicas flagelam a Inglaterra anglo-

saxã, esta contava com vários reinos e províncias, mas as autoridades principais 

seriam Nothumbria, Mercia e Wessex. Quando os vikings chegam de forma mais 

                                                             
discerni-las” (Tradução livre). CHIBNALL, Marjorie. Anglo-norman England – 1066-1166. Published 
Wiley-Blackwell. 1991. P 101. 
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sistemática aos reinos, eles conseguem destruir as unidades políticas, mas Wessex 

se torna uma base de resistência, e Alfredo, que depois ganhará o epiteto de o 

Grande, vai ser o responsável por centralizar o reino, para organizar as forças e 

manter o território longe das ameaças, entretanto Pereira afirma 

Um importante fator que deve ser levado em consideração quando analisamos 
o reinado de Alfred e sua importância para o século IX é o fortalecimento da 
monarquia em si, o qual foi fundamental para determinar a autoridade e 
influência de Alfred na ilha, tanto perante aos anglo-saxões quanto aos Vikings 
que se instalavam. Obviamente as invasões Vikings tiveram um importante 
papel nesse processo de afirmação de uma superioridade de Wessex sobre 
outros reinos, mas não foi este o marco inicial do processo, que já estava em 
andamento pela própria forma de organização dos povos ingleses, como são 
chamados pela historiografia12 

 

 Nesse momento Alfredo deixará um legado, uma dinastia implantada, que a 

partir de então opera como reino único politicamente e tem uma proposta clara de 

identidade de um povo, extremamente ligado à crença cristã, com utilização inclusive 

do pensamento teológico para justificar a unidade e a centralização.13 As migrações 

nórdicas são um processo histórico de base para o nosso contexto, pois este vai gerar 

articulações na Inglaterra anglo-saxã como referido acima, assim como no reino 

franco. Entretanto, deve-se atentar aos conceitos relacionados aos movimentos 

realizados pelos nórdicos, segundo Albuquerque  

A historiografia nos últimos anos tem preferido se referir ao período como 
migrações, tendo em vista que o termo invasões é carregado pejorativamente. 
Entretanto, algo que ainda intriga historiadores e arqueólogos é o que motiva 
esses povos a se deslocarem. Apesar de haver certas divergências em relação 
à resposta, algumas são postas à prova. O aumento populacional e a falta de 
terras cultiváveis estão entre um dos motivos, muito embora, hoje em dia 
tenham sido descartados como grandes impulsionadores desse processo.14 

 

 Albuquerque afirma que o avanço de regiões da Escandinávia por Reis 

Daneses, também foi um fator importante para estimular a migração, pois, apesar de 

nossos conceitos serem falhos e tratarem estes povos como únicos, havia grande 

diversidade política e cultural, aqueles que não se submetiam ao comando recorriam 

ao exílio. Os problemas políticos aliados a problemas climáticos e agrícolas, 

                                                             
12 PEREIRA, Monah Nascimento. One King to rule them all: identidade, legitimação e unidade na versão 
alfrediana da Consolação da Filosofia (século IX- X). 2016. P 33 
13 Idem. P 61. 
14 ALBUQUERQUE, Isabela Dias de. A utilização do conceito de identidade nos estudos sobre a Idade 
Média: um olhar sobre a Inglaterra no período de Alfred (871-899). Revista Plêthos, 2, 1, 2012. P 39. 



19 
 

impulsionaram os nórdicos a procurarem outros lugares para se estabelecer, o caso 

da Inglaterra e da Normandia. Ferrarese afirma que os nórdicos estabeleceram vários 

tipos de relações com os povos da região, mesmo assim ficaram estigmatizados pelos 

ataques violentos empregados em diferentes localidades, por exemplo, o reino franco, 

as destruições causadas vão ser cruciais para que a Normandia seja criada. Segundo 

Ferrarese 

Desde o século VIII, esses marinheiros [vikings] têm ora atacado, ora feito 
comércio, ora invadido, ora colonizado uma extensão considerável das terras 
europeias. No final do século IX, com o vácuo de poder causado pela 
diminuição da influência dos descendentes de Carlos Magno, eles se 
estabelecem na costa noroeste da França, na região que se tornará a 
Normandia do século XI. De maneira similar, entre os séculos VIII e X, a 
Inglaterra torna-se um de seus alvos mais favorecidos para a pilhagem e para 
a invasão, já que esta possui uma quantidade considerável de recursos 
naturais.15 

 

 O reino franco sofreu com as migrações vikings, por conta disso em 911 o rei 

Carlos, o Simples na tentativa de defender seu território, concedeu o ducado da 

Normandia, a partir do tratado de Saint-Clair-sur-Epte, à Rollo um dos principais 

líderes nórdicos. A Normandia é um ducado que nos traz uma situação curiosa, pois 

após séculos de enfrentamentos contra os nórdicos, agora o reino franco obtém um 

ducado que é administrado por um deles. Duas tradições serão confrontadas, porque 

assim que Rollo se torna duque, ele e seu povo se tornam cristãos, mas como 

qualquer cultura fluída, os nórdicos trouxeram muito de seus próprios costumes, que 

impactaram com a expectativa franca, que esperava que o ducado não só servisse 

como ferramenta defensiva, mas pertencesse ao projeto de cristandade, assim como 

utilizassem seu modelo de administração. Nesse momento há o encontro de dois 

povos e duas culturas, que formaram um novo híbrido, nem nórdico, nem franco, mas 

diferente dos dois. Muito importante ser destacado que mesmo a Normandia estando 

aliada ao reino franco, diferente de outros ducados, vai ser uma região extremamente 

autônoma, fazendo e desfazendo alianças com outros reinos, estando do lado ou 

contra a gestão franca, caraterística que é decorrente das tradições nórdicas. A 

própria conquista da Inglaterra é um grande exemplo disso, e os normandos estiveram 

envolvidos com outros movimentos de conquista e migração, para a Península Itálica, 

por exemplo. A Inglaterra e a Normandia se tornam mais próximas quando o rei 

                                                             
15 FERRARESE. Lúcio Carlos. Guerra e política: Guilherme, o Conquistador e a batalha de Hastings 
nas fontes anglo-normandas do século XI e XII. 2015. Maringá. P 14. 
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Etelredo II se casa com a filha do duque normando Ricardo I, Ema. Eles tiveram muitos 

filhos, entre eles Eduardo. Os dinamarqueses tentaram invadir a Inglaterra durante 

muitos anos, e durante o reinado de Eteltedo II, um dos líderes mais fortes, Canuto, 

consegue invadir o território. Os filhos de Eteltedo II e Ema são refugiados na 

Normandia, crescem e passam suas vidas na corte do duque. O Rei morre tentando 

defender sua posição, mas fracassa. Canuto assume a coroa e ainda se casa com a 

viúva de Etelredo, Ema, união que rende herdeiros. 

 O mais essencial desse contexto, é que os dinamarqueses também tiveram 

uma influência muito grande no reino anglo-saxão, pois Canuto governou a Inglaterra 

durante quase vinte anos, e ainda estipulou que seu legado continuasse a partir de 

seus filhos que efetivamente fracassa, os dois falecem em diferentes circunstâncias. 

Quando Hardecanuto, um dos filhos de Canuto falece, o conselho de anciões, ainda 

muito importante no cenário político, decide convocar o filho do falecido rei Etelredo II 

para recuperar a linhagem régia iniciada com Alfredo. Eduardo, que viveu muito tempo 

na Normandia retorna à Inglaterra e é coroado em 1042. A partir desse momento, 

começa a abertura de um cenário que propiciará a conquista Normanda por 

Guilherme. No ano da morte de Canuto (1035) Guilherme se torna duque. Seus pais 

são Roberto I, o duque da Normandia e Arlete, que não era sua esposa, o que já 

determinada a posição de bastardia de Guilherme, condição que determinará algumas 

dificuldades para ele ainda na juventude. Segundo Ferrarese a relação de Arlete com 

Roberto I é digna de ser encarada como parte da influência da cultura nórdica. 

Os progenitores de Guilherme são fiéis um ao outro, e sua mãe Arlotte apenas 
se casará e terá outros filhos após a morte de Roberto da Normandia (...). Para 
uma nobreza acostumada à tradição dinamarquesa e parcialmente 
cristianizada, tal característica de relacionamento é digna de nota, sendo o 
mais comum menções esporádicas de casos extraconjugais momentâneos, e 
não uma efetiva relação de longa duração. A “esposa à Dinamarquesa” ou 
“esposa de coração” de Roberto, portanto, não teme uma perdição da alma, e 
esta, se é oferecida pelos pastores religiosos, não chega a ser destaque – caso 
muito diferente se Roberto houvesse oficialmente se casado durante sua vida 
e a mantivesse como amante, tão comum porém tão denunciado durante esses 
séculos de influência viking16 

 

Quando seu pai morre em uma peregrinação à Jerusalém, Guilherme assume 

o ducado. Com a pouca idade que tinha, teve que articular os aliados para suprimir 

                                                             
16 FERRARESE. Lúcio Carlos. Guerra e política: Guilherme, o Conquistador e a batalha de Hastings 
nas fontes anglo-normandas do século XI e XII. 2015. Maringá. P 50. 



21 
 

rebeliões da nobreza local que não o aceitava, durante décadas o duque sofreu com 

instabilidades, mas aos poucos reforçou sua autoridade, se mostrou um governante e 

guerreiro exímio, experiência que o auxiliou posteriormente na Inglaterra.  

 Na Inglaterra, logo os anglo-saxões percebem que toda aquela expectativa 

sobre o reinado de Eduardo, o Confessor, que trouxe novamente a linhagem, foi 

infundada. Ele se mostra um rei ineficiente e fraco, por conta disso o rei fica 

estigmatizado como um estrangeiro. Segundo Ferrarese; 

A partir de 1042, Eduardo busca conciliar as expectativas que seus súditos e 
iguais possuem dele com a realidade do governo real inglês. Visto com 
desconfiança por seus nobres vassalos, sua longa estadia na Normandia faz 
com que seja considerado quase que como um estrangeiro em sua própria 
terra natal. Todavia suas ligações com sua família por parte de mãe e de 
criação, seus contatos e conhecimentos predominantemente normandos não 
deixam outra opção que não estreitar relações com o continente, 
particularmente diante da independência e da pouca cooperação de seus 
súditos ingleses.17 

 

 O vácuo de poder deixado pelo rei, vai ser assumido pelo nobre anglo-saxão 

mais poderoso e influente, Godwin conde de Wessex. Em um primeiro momento há 

um acordo mútuo entre o rei e Godwin, mas as posições de liderança tomadas pelo 

conde logo começam a incomodar Eduardo, que o expulsa junto de sua família. Mas 

os nobres ficam descontentes com a decisão e em 1052 a família retorna. Ferrarese 

afirma que isso demonstra uma diferença crucial entre o governo continental e o da 

Inglaterra; 

O estilo governamental continental de Eduardo choca-se com a independência 
britânica e perde; a velha ordem social da Alta Idade Média prevalece sobre os 
ideais da nascente ordem social da Idade Média Central. A morte do patriarca 
Godwin, em 1053, pouco modifica essa situação: ele simplesmente é sucedido 
por seus filhos, que possuem grande influência e independência efetiva da 
corte. Haroldo, Conde de Wessex, se destaca diante de seus irmãos e outros 
nobres, tornando-se efetivamente a mão direita do rei, mesmo que a possível 
contragosto deste.18 

 

 Haroldo, filho de Godwin, assume uma posição muito autônoma dentro do 

reinado de Eduardo, ele próprio detém autoridade. Por conta dessa experiência é 

lógico que o conselho escolheria Haroldo para suceder Eduardo após sua morte. O 

rei nunca teve filhos, o que por si só já cria uma instabilidade relacionada ao 

                                                             
17 FERRARESE. Lúcio Carlos. Guerra e política: Guilherme, o Conquistador e a batalha de Hastings 
nas fontes anglo-normandas do século XI e XII. 2015. Maringá. P 17 
18 Ibidem 19. 
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mecanismo de sucessão tão comum as monarquias medievais, mesmo que a 

Inglaterra ainda não considerasse esse como o critério central. Entretanto quando o 

cenário político se desenha, Guilherme, duque da Normandia, primo de Eduardo 

busca ser coroado. A partir de então tem-se uma disputa entre Guilherme, que 

considera a sua ligação sanguínea com Eduardo suficiente, para reclamar o trono, e 

Haroldo, que não é parente de Eduardo, mas tem uma posição de liderança 

reconhecida pelo conselho. O que é apresentado são duas tradições, que serão 

confrontadas. Haroldo e Guilherme já haviam se conhecido19. Segundo as fontes 

Eduardo teria prendido os irmãos de Haroldo na Normandia por conta de 

desentendimentos, quando o Rei permite que Haroldo vá a Normandia, o conde se 

perde em uma tempestade e acaba prisioneiro de um dos vassalos de Guilherme. 

Quando o duque recebe a notícia, age para liberta-lo. Guilherme convida Haroldo para 

ficar com ele durante um tempo, e até para participar de uma campanha. Segundo 

Ferrarese esse fato tem um peso simbólico 

Enquanto permanece com Guilherme, Haroldo participa de sua campanha 
contra os bretões localizados ao leste da Normandia e recebe armas típicas da 
cavalaria conforme a tradição normanda. Inicia-se a primeira derrocada do 
futuro rei inglês: pela tradição continental da cavalaria, tradição que os ingleses 
não possuíam pela sua influência viking, Guilherme e Haroldo unem-se por 
uma irmandade que supostamente atravessa fronteiras, a camaradagem de 
irmãos-em-armas cavaleiros, que possui íntima relação com o ritual de 
suserania e vassalagem continental. Mesmo não recebendo um feudo, Haroldo 
está unido a Guilherme por uma dívida, a sagração cavaleiresca. (...). Não 
apenas isso: ao fim da campanha, Haroldo participa de uma cerimônia de 
juramento oficial, na qual prometia ajudar o duque normando a garantir o seu 
trono inglês.20 

  

 De acordo com esses acontecimentos nota-se que Haroldo estava envolvido a 

partir de uma promessa com Guilherme, que deveria ter se tornado rei, além de ser 

parente de Eduardo, mas Haroldo foi perjúrio e tomou a coroa para si, o que o torna 

na visão normanda um usurpador. Entretanto, de acordo com Deacon21, as promessas 

tornam as questões contextuais nebulosas, pois uma promessa na Inglaterra tem um 

significado diferente do que para os normandos. Além de que existem várias versões, 

que Eduardo teria prometido em seu leito de morte à Haroldo, ou que ele deu sinais 

                                                             
19 Evento narrado apenas em fontes normandas. Ainda não há um consenso sobre as motivações que 
levaram Haroldo a seguir para a Normandia, seus irmãos que eram reféns do rei, ou ainda se ele levava 
uma mensagem de Eduardo reafirmando a posição de Guilherme como sucessor.  
20 FERRARESE. Lúcio Carlos. Guerra e política: Guilherme, o Conquistador e a batalha de Hastings 
nas fontes anglo-normandas do século XI e XII. 2015. Maringá. P 23. 
21 DEACON, Jacob. William of Normandy’s Claim to the English throne: Examining the Evidence. 2015 
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durante a vida que queria Guilherme, como seu sucessor. Se considerarmos os 

acontecimentos, a análise partirá do fato de que Haroldo quebrou sua promessa, 

entretanto percebemos que segundo os mecanismos de sucessão da Inglaterra, 

Guilherme não tinha nenhum direito. Para Deacon. 

William of Normandy had no legal claim to the English throne. Edward’s 
deathbed bequeathal of the kingdom to Harold Godwineson superseded his 
earlier promise to William, the primary cause of which was to strengthen his rule 
with a Norman alliance, not to grant the throne to a foreigner. Norman 
chroniclers have emphasised the relationship between Edward and William in 
order to strengthen his claim, yet discrepancies in their accounts mean they 
have been found wanting. However, what ultimately mattered was not Edward’s 
promise but whether William had the force of arms necessary to conquer 
England. In this regard the primary aspect of William’s claim became that of 
right of conquest, the right he won through victory at the Battle of Hastings22. 

 

 Considerando o conflito de versões e discursos, pode-se afirmar que Guilherme 

invadiu a Inglaterra em 1066, independente se ele tinha o direito, o que é um 

argumento que pode ser desconstruído, ele vai reclamar o trono a partir do combate 

e da guerra. Como previsto Haroldo II foi coroado em 1066, e logo teve que lidar com 

as ameaças, vindas da Normandia e do rei da Noruega Haroldo Hardrada, que 

reivindicava a partir de velhas alianças entre seu reino e Canuto e seus filhos. Haroldo 

II tem que lidar com a invasão dos noruegueses, e o faz, derrotando-os na Batalha de 

Stamford Bridge, quando é avisado da invasão de Guilherme, tem que mobilizar suas 

tropas para quase cruzar o país. Albuquerque afirma 

Todavia, Harold já havia combatido os escandinavos com suas tropas ao norte, 
em Fullford e Stamfornd Bridge e, ao tomar ciência da notícia de que Guilherme 
desembarcara com suas tropas ao sul, deslocou-se com seus exércitos cerca 
de 400 quilômetros em menos de vinte dias23 

 

                                                             
22 “Guilherme não tinha nenhuma reivindicação legal ao trono inglês. No leito de morte, Eduardo 
substituiu sua promessa feita à Guilherme, para Haroldo, a causa primária seria fortalecer a aliança 
com a Normandia e não conceder o trono a um estrangeiro. Cronistas normandos enfatizam a relação 
entre Eduardo e Guilherme, para reafirmar sua reivindicação, mas ainda há discrepâncias do que isso 
significa. No entanto, o que realmente importava não era a promessa de Eduardo, mas que Guilherme 
tinha a força das armas necessária para conquistar a Inglaterra. A este respeito a reivindicação de 
Guilherme vem primeiro do direito de conquista, o direito que ele ganhou com a vitória na Batalha de 
Hastings.” (Tradução livre) DEACON, Jacob. William of Normandy’s Claim to the English throne: 
Examining the Evidence. 2015. P 1. 
23 ALBUQUERQUE, Isabela Dias de. A formação da Inglaterra em duas batalhas Edington (878)  
Hastings (1066). P 11. 
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 A dificuldade logística é um dos fatores que auxiliaram a vitória de Guilherme, 

entretanto Ferrarese afirma que a cavalaria foi o diferencial central. 

Além das questões conceituais e políticas, a guerra de Guilherme e Haroldo é 
a demonstração de dois estilos de combate diferentes, quais sejam, a luta entre 
o estilo continental com o uso de cavalaria, infantaria e artilharia, e o estilo 
viking, com o uso de infantaria pesada assistenciada pela artilharia. Pelas 
condições do campo de batalha de Hastings, entretanto, a artilharia de ambos 
os lados pôde fazer apenas uma participação pontual, quase nula, enquanto 
que a infantaria defensora inglesa tinha a vantagem sobre a infantaria atacante 
normanda. O diferencial entre ambas acaba por ser, então, a presença da 
cavalaria do lado dos atacantes.24 

 

Haroldo II é morto durante o combate, e Guilherme vencedor é coroado, ele 

não encontra muita resistência neste primeiro momento, mas ela surgirá com força 

nos próximos anos. A partir de então inicia-se uma dissolução da política anglo-saxã, 

mas muito da estrutura encontrada será utilizada, pois Guilherme irá articular seu 

poder para administrar a Inglaterra e a Normandia simultaneamente. Uma das 

mudanças mais significativas para o território, é que no período anterior à posse 

normanda, os nobres detinham uma enorme independência da figura régia. Guilherme 

concedeu posições e títulos para aqueles cavaleiros mais leais, que o haviam ajudado 

no processo de conquista redefinindo as posições da nobreza, a partir de então, essa 

redistribuição dos feudos vai tornar os contratos de suserania e vassalagem mais 

presentes, e consequente o feudalismo ganhará muita força, sendo que Guilherme 

seria o senhor de todos os senhores. Lobato afirma 

Coroado como Guilherme I, o novo soberano deu início ao domínio normando, 
caracterizado por um governo com acentuada tendência à centralização nas 
áreas das finanças e da justiça. De fato, no concernente ao seu aspecto 
jurídico-político, o feudalismo foi introduzido na Inglaterra por Guilherme I 
mediante a reprodução do feitio francês adotado na Normandia, onde o duque 
exercia forte autoridade perante os nobres. 25 

 

 Além das mudanças políticas a conquista normanda aproximou abruptamente 

dois povos; normandos e anglo-saxões. Muitas mudanças culturais serão promovidas 

a partir disso, até mesmo distinções sociais, por exemplo, os normandos levaram o 

francês à Inglaterra, e a partir de então está será a língua da nobreza, enquanto o 

                                                             
24 FERRARESE. Lúcio Carlos. Guerra e política: Guilherme, o Conquistador e a batalha de Hastings 
nas fontes anglo-normandas do século XI e XII.2015. Maringá. P 65. 
25  LOBATO, Maria de Nazareth Correa Accioli. Relações feudo-vassálicas na Inglaterra do século XII, 
uma perspectiva literária. Brathair - Revista de Estudos Celtas e Germânicos. 2014. P 100. 

 



25 
 

inglês ligado aos anglo-saxões vai ser menosprezado e ligado a pessoas mais 

humildes.26 Dois povos que não se reconheceram de forma identitária durante muitos 

anos, e tudo isso aliado às mudanças sistemáticas trazidas e mantidas por Guilherme, 

o Conquistador, a partir da conquista normanda, os discursos trabalharam para 

garantir uma visão positiva do novo rei, como será abordado adiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
26 OLIVEIRA, João Bittencourt. Do francês ao inglês: um breve estudo da contribuição francesa ao 
léxico inglês. P 03. 
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2. GESTA REGUM ANGLORUM 

 

 

 

Guilherme de Malmesbury, o autor da fonte Gesta Regum Anglorum, nasceu 

entre 1095 e 1096 em Wiltshire. Foi educado na Abadia de Malmesbury para se tornar 

um monge, na ordem de São Bento. Uma característica interessante do autor, é que 

sua mãe era inglesa, ou seja, anglo-saxã e seu pai normando. O que demonstra o 

contato entre os povos após a conquista. Essa é uma característica que liga o monge 

aos dois mundos, e como cada um deles recebeu a conquista, para os normandos a 

vitória e aos anglo-saxões a derrota. Segundo Weiler27, Guilherme de Malmesbury 

compôs diversos trabalhos, coleções sobre os milagres marianos, textos patrísticos, 

clássicos, mas depois de um tempo ele passa a se interessar pelo registro histórico, 

algo que era comum de ser feito em Abadias por monges, já que eles eram os poucos 

na Idade Média que tinham acesso à leitura e escrita. A abordagem que aparece em 

Gesta Regum Anglorum e em outras fontes de sua autoria, é didática, definir o 

exercício régio. Ele detém uma posição singular, a possibilidade de utilizar o passado 

para providenciar lições futuras. Mas como qualquer historiador, inclusive do século 

XI e XII deixou em seu texto e seu projeto suas próprias impressões sobre o que era 

o bem e o que era o mau, realmente julgando ações políticas. Por isso é tão importante 

considerar a origem de seus pais, porque apesar de Gesta Regum Anglorum ter sido 

escrita em prol e defesa da causa normanda, até porque, eles já haviam ganho a 

conquista a algum tempo, percebe-se que Guilherme de Malmesbury busca equilibrar 

seu discurso. Ele demonstra grande admiração ao povo e a tradição anglo-saxã, o 

que se pode perceber a partir do resgate que ele faz da história desse povo na fonte. 

 Gesta Regum Anglorum foi finalizada em 1125, acredita-se que foi 

encomendada por Roberto de Gloucester, filho bastardo do rei Henrique I para ser 

enviado a seus possíveis sucessores depois da morte de seu único filho legitimo 

Guilherme Adelino; principalmente Matilde, que seria indicada por ele. Sabe-se pelo 

                                                             
27 WEILER, Bjõrn. William of Malmesbury on Kingship. 2005. Disponível em: < 
https://www.academia.edu/1771649/William_of_Malmesbury_on_Kingship>. Acesso em: janeiro de 
2017  
 

https://www.academia.edu/1771649/William_of_Malmesbury_on_Kingship
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prólogo que o próprio Roberto de Gloucester foi quem patrocinou a obra, certamente 

a mando de seu pai.  

 

To my respected Lord, the renowned Earl Robert, son of the King, health, and, 
as far as he is able, his prayers, from William, Monk of Malmesbury. The virtue 
of celebrated men holds forth as its greatest excelente, its tendency to excite 
love of persons even far removed from it: hence the lower classes make the 
virtues of their superiors their own, by venerating those great actions, to the 
practice of which they cannot themselves aspire.28 
 

Ou seja, Guilherme compilou as principais características dos grandes homens, 

para que outras pessoas pudessem admirá-los. Portanto, sua obra é um grande 

esforço da recuperação de uma história longínqua, datada do século V, até o presente, 

para conciliar e reconstruir o que seria um retrato mais completo e complexo. Para 

que sua obra ganhasse legitimidade ele cita Beda, um dos mais notáveis monges que 

escreveu sobre a história anglo-saxã e que nos legou diversas fontes.  

 

The history of the English, from their arrival in Britain to his own times, has been 
written by Beda, a man of singular learning and modesty, in a clear and 
captivating style. After him you will not, in my opinion, easily find any person 
who was attempted to compose in Latin the history of this people. Let others 
declare whether their researches in this respect have been, or are likely to be, 
more fortunate; my own labour, though diligente in the extreme, has, down to 
this period, been without its reward. [...] This cirscumstance had induced me, 
as well out of love to my country, as respect for the authority of those who have 
enjoined on me the udertaking.29 
 
 

Guilherme de Malmesbury toma para si a tarefa de fazer uma obra digna de 

Beda, o que demonstra o valor que ele dá ao historiador anglo-saxão e ao povo. Uma 

obra escrita em latim que fosse capaz de unir um grande período histórico, o que ele 

realmente faz, cobrindo quase seis séculos. A fonte é dividida em cinco livros, os dois 

                                                             
28 Tradução livre: Para meu respeitável senhor, o renomado, Conde Roberto, filho do Rei, saúde, tanta 
quanto ele é capaz, suas orações de Guilherme, monge de Malmesbury. A virtude dos homens célebres 
sua grande excelência é a tendência de inspirar amor nas pessoas ainda que distante disso: como as 
classes mais baixas fazem as virtudes de seus superiores pela veneração. MALMESBURY, Guilherme. 
Gesta Regum Anglorum. In:. GILES, J. A.  Chronicle of the Kings of England, from the earliest period 
to the reign of King Stephen. 1847. P 6 

29 Tradução livre: A história dos ingleses, da chegada na Britânia para seu próprio tempo, foi escrita por 

Bede, um homem com um aprendizado singular e modéstia, e um claro e cativante estilo. Depois dele, 

você não vai encontrar, em minha opinião, fácil, uma pessoa que compôs uma história em latim dessas 

pessoas. Deixe outros declarar suas pesquisas a esse respeito, foram, ou serão mais afortunadas; meu 

próprio trabalho, embora diligente ao extremo, até esse período sem recompensa [...] Essa 

circunstância induziu-me, para além do amor pelo meu pais, como respeito da autoridade que me deu 

esta tarefa. Ibidem. P 7 
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primeiros são dedicados exclusivamente a recuperação da história anglo-saxão 

através de uma cronologia de reis principalmente. O primeiro livro se inicia no século 

V e na chegada do povo anglo na Britânia e o encontro com os saxões que também 

se instalaram na ilha. A fonte detalha inúmeras situações da construção da 

organização dos anglo-saxões, em diversos pequenos reinos. E até mesmo o contato 

com outros reinados principalmente o carolíngio na época de Carlos Magno. O livro 

dois demonstra o caminho dos anglo-saxões em direção a uma organização mais 

centralizada, passando por Alfredo, o Grande, e seu papel como líder ao concentrar a 

defesa dos anglo-saxões contra as migrações dos vikings que se inicia ainda no 

século IX. E como ele conseguiu tornar a luta militar um motor para a centralização do 

reino, em que Wessex ganha poder em detrimento dos outros reinos. Passando pelos 

filhos de Alfredo, Guilherme de Malmesbury chega ao rei Etelredo e demonstrando 

quais eram as relações tensas que o reino anglo-saxão tinha com os dinamarqueses 

que tentaram conquistar o trono diversas vezes. Ele se detém no reinado de Canuto 

e seus filhos, até o retorno de Eduardo, o Confessor, seu reinado e sua morte. O livro 

três se inicia com a Batalha de Hastings e com a conquista normanda, passando pelo 

reinado de Guilherme e consolidação da sua posição. O livro quatro se concentra no 

legado de Guilherme e principalmente o reinado de seus filhos, ou seja, um contexto 

mais contemporâneo a produção da obra; o quinto e último livro se refere ao presente, 

o reinado de Henrique I.  

 Como se trata de uma fonte consideravelmente grande, composta de vários 

livros que consegue unir vários séculos, essa pesquisa foi focada principalmente no 

livro três, quatro e cinco por estabelecer conexões mais fortes com a 

contemporaneidade de Guilherme de Malmesbury e a presença normanda na 

Inglaterra que é a parte central do tema. Deve-se atentar ainda que a versão 

disponível de Gesta Regum Anglorum é um compilado feito por John Allen Giles, um 

historiador inglês que finalizou em 1847 o que ele nomeou de Chronicle of the Kings 

of England: from the earliest period to the reign of King Stephen. Ele uniu duas fontes 

de Malmesbury cronologicamente, Gesta Regum Anglorum e Historia Novella. É ainda 

a única tradução para o inglês, e por isso em alguns momentos podemos reconhecer 

alguns termos anacrônicos em relação ao período, por conta da tradução do século 

XIX, o que é muito comum a essas grandes obras medievais. No século XIX houve 

um grande esforço em recuperar e organizar diversas fontes de diferentes períodos, 

por conta da importância que a fonte tinha no processo historiográfico, apenas a fonte 
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era capaz de nos revelar as particularidades daquele tempo. Mesmo já tendo 

superado há muito essas determinações, a tradução ainda é nos muito útil.  
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3. CRISTIANISMO E PROVIDENCIALISMO NA CRÔNICA DE MALMESBURY  

 

 Apesar de ser uma fonte única, que foi motivada por uma série de 

particularidades que se devem ao contexto de sua produção e da vivência de seu 

autor, pode-se afirmar que ela está encaixada em um cânone, e um estilo que é 

próprio da Idade Média. A Gesta medieval, assim como qualquer crônica é um 

compilado de fatos históricos que legitima uma trajetória e torna herói aquele que é 

de interesse do autor. Ou seja, existem algumas características que permitem 

compreender que o monge Guilherme de Malmesbury projetou sua obra para que 

engrandecesse os normandos em prol dos anglo-saxões utilizando argumentos que 

são coerentes com sua realidade. Trata-se de uma obra de legitimidade, a história 

anglo-saxã que depois foi conectada a normanda. Para analisar Gesta Regum 

Anglorum como parte de um gênero medieval, selecionamos o trabalho de Pedro Juan 

Gallan Sanchez30, no qual ele divide algumas características que são comuns a todas 

as crônicas. Em primeiro a cronologia, que é uma questão aparente na Gesta de 

Guilherme de Malmesbury. Além de estipular a sua própria versão dos 

acontecimentos, é essencial que eles sigam uma linha cronológica, que determine 

quais foram as conjunturas para que o presente fosse daquela maneira. Para a Gesta 

Regum Anglorum é ainda mais aparente como Guilherme de Malmesbury busca 

através da sucessão de fatos demonstrar uma lógica que propõe a história da 

conquista apenas como continuidade. A passagem de poder para os normandos foi 

algo que deveria acontecer, não há olhar de ruptura, de mudança. Esse discurso faz 

parte da construção da legitimidade dos reis normandos, para que os anglo-saxões 

que viviam no reino encarrassem a situação como algo natural.  

 Gallan Sanchez acredita que com o passar do tempo a cronologia vai se 

tornando algo menos importante às crônicas, pois ela deixa de ser um objeto de 

estudo e passa a ser um instrumento. Cada vez mais, as crônicas terão projetos 

pedagógicos inseridos dentro dos fatos históricos. Apreender com a história é 

realmente parte importante de se ler uma crônica, principalmente em relação aos 

poderosos. Eles deveriam ser capazes de utilizar o conhecimento do passado como 

ferramenta, para não cometer os mesmos erros que os antepassados. Ou seja, o autor 

                                                             
30 SANCHEZ, Pedro Juan Gálan. El gênero historiografico de la chronica – las crônicas hispanas de 
época visigoda. Cáceres. 1994. 
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além de colocar os fatos históricos deve ser capaz de orientar, portanto, é uma história 

cheia de maniqueísmos. Mesmo que Malmesbury busque um equilíbrio, ele coloca 

Guilherme, o Conquistador como o verdadeiro herdeiro do trono anglo-saxão. Apesar 

dos anglo-saxões terem suas virtudes, são corrompidos, ele fala pelos normandos. 

Uma das passagens quando ele está narrando a batalha de Hastings, observa-se 

claramente seu posicionamento.  

 

The courageous leaders mutually prepared for battle, each according to his 
national custom. The english, as we have heard, passed the night withou sleep, 
in drinking and singing and in the morning proceeded withou delay against the 
enemy.31 
 

 A maior virtude dos normandos para Guilherme de Malmesbury, com certeza é 

serem adeptos e praticantes do Cristianismo. É seu argumento para demonstrar que 

estavam tementes à Deus, e mereceram sua conquista. Segundo Gallan Sanchez não 

é qualquer cronologia que interessa a crônica, mas sim a que concebe o tempo cristão, 

que detém um apreço pelos acontecimentos históricos, justamente porque assim 

como todas as outras coisas existentes, o tempo é também uma criação de Deus. Ou 

seja, a sucessão de eventos, como acontece na Gesta, recuperando tempos remotos 

e unindo-os com outros mais contemporâneos é parte de uma proposta que busca 

expor além de todas as peculiaridades, a obra de Deus por si.  

 Outra característica colocada por Gallan Sanchez seria o estilo plano, ou seja, 

nas crônicas medievais, incluindo Gesta Regum Anglorum, não há pretensão literária 

alguma, ligando vários contextos cronológicos diversos em uma mesma 

argumentação. O autor se limita a relatar algumas ações de grandes homens, reis, 

imperadores, para conservar a lembrança de guerras memoráveis, rebeliões, tratados, 

alianças, tudo que seja digno de registro, não há nenhuma preocupação estilística. 

Obviamente, há sim uma questão que se concerne ao conseguir encaixar sua própria 

obra na tradição. As crônicas, assim como outras maneiras de arte, como a literatura, 

a pintura, e tantas outras, estavam sempre ligadas a um cânone clássico, inovar na 

Idade Média, não é algo positivo, não se pode considerar todos os registros 

                                                             
31 Tradução livre: Os líderes corajosos se prepararam mutuamente para batalha, cada um com seu 

costume nacional. Os ingleses, como nós ouvimos, passaram a noite sem dormir, bebendo e cantando 

e pela manhã avançou contra o inimigo. MALMESBURY, Guilherme. Gesta Regum Anglorum. In:. 

GILES, J. A.  Chronicle of the Kings of England, from the earliest period to the reign of King Stephen. 

1847. P 155 
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homogeneamente, mas atenta-se sobre suas semelhanças. A respeito da produção 

na Idade Média 

 

[...] foi influenciada por aquela tendência a preservar e cristianizar obras 
antigas, mais do que a criar. Não havia preocupação com originalidade, apenas 
com a conservação da literatura clássica por meio de cópias realizadas nos 
scriptoria monásticos. Utilizava-se somente o latim — pois o idioma germânico 
não tinha tradição literária.32 

 

A arte, assim como todas as outras produções detinha um caráter pedagógico, 

principalmente a que vinha da cultura eclesiástica. A Gesta não escapa dessas 

aspirações tão presentes na sociedade medieval. 

 

Destinada na pouco letrada sociedade medieval a um público bem mais vasto 
que o da literatura, a arte era o melhor veículo para a transmissão de ideias, 
dogmas, valores éticos, mitos e sentimentos coletivos. Mas a emissão e a 
recepção da mensagem iconográfica não era, obviamente, sempre a mesma. 
As iluminuras de textos bíblicos e teológicos, consumidas apenas por clérigos, 
recebiam tratamento mais erudito. As esculturas, as pinturas murais, os 
mosaicos, os vitrais, colocados em igrejas, mosteiros e catedrais em locais 
visíveis a todos, transmitiam mensagens ao alcance desse público mais amplo. 
[...] É importante lembrar que para os medievos não havia arte pela arte, 
imagens feitas apenas pelo seu valor estético. A finalidade didática delas era 
essencial.33 

 

 Ou seja, a Gesta, inserida nessa lógica, deveria passar o tom de 

impessoalidade, a partir da forma e do conteúdo, que seguem uma tradição há muito 

estipulada. Mesmo ela tendo uma série de pretensões políticas, e subjetividades do 

próprio autor, como é comum a qualquer fonte, a crônica deveria ser capaz de 

estabelecer modelos. Ou seja, é mais uma obra de um gênero estabelecido, do que 

uma obra singular daquele autor, ele apenas repete uma fórmula que já existe, 

adaptando as suas demandas. Gallan Sanchez afirma que por conta dessas 

diferenças, deve-se encarar o cronista com ressalvas. Não buscam criticar, ou ao 

menos, explicar contextos por suas próprias conjunturas. Mas sim estabelecer 

sucessos do passado, com brevidade, aproximam e esquecem eventos históricos de 

acordo com suas próprias motivações.  

                                                             
32 FRANCO, Hilário. A Idade Média: o nascimento do Ocidente. Editora Brasiliense. 2º edição. 2001. 
São Paulo. P 143 
33 Ibidem. P 151. 
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 Segundo Weiller34 a tradição estabilizada dos cronistas e escritores facilita e 

beneficia a instrução de seus leitores, e concede grande parte da ideologia que 

funciona em favor do reino. Ou seja, o cronista vai definir virtudes e deveres, 

demostrando que os poderosos não estão nessa posição por qualquer coisa. Eles 

foram destinados a estarem como poderosos.  

 

When his [William] victory was complete, he caused his dead to be interred with 
great pomp; granting the enemy the liberty of doing the like, if they though 
proper. He sent the body of Harold to his mother, who begged it, imransomed, 
though she proffered large sums by her messengers. [...] William then, by 
degrees proceeding, as became a conqueror, with his army, not after an hostile, 
but a royal manner, journeyed towards London, the principal city of the kingdom; 
and shortly after, all the citizens came out to meet him whit gratulations.35 

  

  Observa-se que Malmesbury demonstra que Guilherme, o conquistador era 

um líder nato, um guerreiro como nenhum outro, mas acima disso, era justo, digno de 

ser rei. Ele é um grande exemplo, capaz de proteger seu povo, virtuoso. O sucesso 

de seu governo é acima de tudo o reflexo do rei em seu povo, pois Deus concede a 

ele o mérito de governar de acordo com suas virtudes e vícios.  

 Outra característica que Gallan Sanchez destaca sobre as crônicas, é o 

universalismo. Devemos destacar que esse é um valor que ultrapassa toda a Idade 

Média, principalmente por ser um dos pilares do Cristianismo, profundamente ligado 

a Teologia e a sociedade e sua organização em todos os níveis. A obra de Deus é 

única, todos são filhos de Deus, assim como a história humana é uma só, criada e 

montada por Deus. As organizações refletem essas questões de universalidade, a 

Cristandade sendo o melhor exemplo. A obra de Deus deveria ser capaz de englobar 

o máximo de pessoas diferentes, a fragmentação em reinos ou outras organizações, 

a própria centralização política é complicada, cabendo apenas aos Impérios grandes 

estruturas. Exatamente porque caberia a Igreja, a instituição universal colocar todos 

                                                             
34 WEILER, Bjõrn. William of Malmesbury on Kingship. 2005. Disponível em: < 
https://www.academia.edu/1771649/William_of_Malmesbury_on_Kingship>. Acesso em: janeiro de 
2017. 
35 Tradução livre: Quando sua [Guilherme] vitória estava completa, ele fez com que os mortos fossem 

enterrados com grande pompa, concedendo ao inimigo a liberdade de fazer como consideravam 

apropriado. Ele mandou o corpo de Haroldo para sua mãe, que implorou, embora oferece grandes 

somas por mensageiros [...] Guilherme, então procedendo gradualmente como se tornou um 

conquistador, com seu exército, não de forma hostil, mas real, viajou para Londres a principal cidade 

do reino, e pouco depois, todos os cidadãos vieram para encontrar e cumprimenta-lo. MALMESBURY, 

Guilherme. Gesta Regum Anglorum. In:. GILES, J. A.  Chronicle of the Kings of England, from the 

earliest period to the reign of King Stephen. 1847. P 155. 

https://www.academia.edu/1771649/William_of_Malmesbury_on_Kingship
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no caminho da continuidade temporal, até que o Juízo Final chegasse. Portanto, 

pouco existe em relação ao indivíduo em si, mas sim a comunidade, a sociedade de 

ordens, cada um estabelecendo sua função de acordo com os desígnios de Deus. O 

homem deveria ser inserido em um contexto cheio de universalidades. 

 

 Os homens da Idade Média reconheceriam uma realidade a que era preciso 
chamar o homem? [...] A resposta é, sem dúvida, afirmativa e até se deve 
sublinhar que poucas épocas tiveram, como a Idade Média cristã ocidental dos 
séculos XI-XV, a convicção da existência universal e eterna de um modelo 
humano. Numa época dominada e impregnada até às suas fibras mais íntimas 
pela religião, esse modelo era, evidentemente, definido pela religião e, acima 
de tudo, pela mais alta expressão da ciência religiosa: a teologia. Se havia um 
tipo humano a excluir do panorama do homem medieval era precisamente o do 
homem que não crê, o tipo a que, mais tarde, se chamará libertino, livre 
pensador, ateu. Pelo menos até ao século XIII e mesmo até finais do período 
que analisamos, não se encontra nos textos senão um número insignificante 
de pessoas que negam a existência de Deus.36 

 
 

 A Gesta se insere completamente nesse valor, principalmente ao unir dois 

povos tão diferentes, que foram conectados a partir da conquista de Guilherme. O que 

Guilherme de Malmesbury propõe é que todos são filhos de Deus e parte da mesma 

história, uma história comum, anglo-normanda. Wooley37 afirma que é essencial 

considerar a posição temporal da qual ele fala, distante o suficiente para ter uma 

perspectiva para compreender as consequências imediatas. E obviamente nesses 

primeiros anos as divisões entre anglo-saxões e normandos são agravantes. Dois 

povos, duas tradições diferentes, além de que os normandos como vitoriosos, foram 

privilegiados com altos postos de poder. Essa divisão não é apenas étnica ou cultural, 

é social e política. Wolley afirma que Guilherme de Malmesbury estava ciente do 

legado de desigualdade deixado pela conquista, e que apesar dos esforços de 

Guilherme, o conquistador para criar uma unidade homogênea, ele fez isso através 

de supressão de rebeliões, e da força militar. Mesmo assim, os dois povos vão 

demorar muito tempo para se reconhecer como um único. O que o monge Malmesbury 

projeta é um valor universal de identidade para todos; o cristão. Uma história única 

criada por Deus, incorporando a identidade emergente, pois estavam destinados a 

estarem juntos. 

                                                             
36 LE GOFF, Jacques. O homem medieval. Editora Presença. 1987. Lisboa. P 10 
37 WOOLLEY, Meghan. “Dies Fatalis” William of Malmesbury on the Norman Conquest. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/7838788/_Dies_Fatalis_William_of_Malmesbury_on_the_Norman_Conqu
est>. Acesso em: janeiro de 2017. 

https://www.academia.edu/7838788/_Dies_Fatalis_William_of_Malmesbury_on_the_Norman_Conquest
https://www.academia.edu/7838788/_Dies_Fatalis_William_of_Malmesbury_on_the_Norman_Conquest
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 A concepção de universalismo está atrelada a umas das principais 

características das crônicas, segundo Gallan Sanchez, o providencialismo. É uma 

particularidade pertencente ao discurso de Malmesbury o tempo todo.  

 

Of the various wars which he [William] carried on, this a summary. Favoured by 
God’s assistence, he easily reduced the city of Exeter, when it had rebelled; for 
part of the wall fell down accidentally, and made na opening for him.38 
 

 
 Toda a argumentação central de Malmesbury para conquista de Guilherme é o 

providencialismo. Que é também uma parte da concepção de história da Idade Média, 

Deus como organizador e manipulador do tempo e da história. Para Malmesbury 

pesou o fato de que os anglo-saxões estavam longe do Cristianismo, apesar de 

cristãos, estavam distantes dos dogmas e das orientações da Igreja. Ferrarese afirma 

que não apenas o Cristianismo diferenciava a ilha do continente, mas principalmente 

as relações feudo-vassálicas,  

Deveras, anteriormente os reis anglo-saxões se distanciaram das políticas 
continentais, opondo-se a invasões estrangeiras e mantendo sua autonomia 
em relação aos outros reinados. A antiga unificação executada pelo Império 
Carolíngio não havia se estendido à Inglaterra, a tradição germânica e a 
influência viking de pequenos senhores da guerra se mantiveram, e mesmo a 
Igreja de Roma preocupada com a unidade cristã tinha dificuldades em manter 
seu poder sobre os bispos e sacerdotes ordenados naquela região. Com a 
ocupação normanda, essas características se alteravam: uma nova ordem 
política se estabelece no reino inglês, já que, como Guilherme afirmava ter 
herdado a totalidade da Inglaterra de seu parente Eduardo, em última instância 
todos os prados, montanhas, florestas, enfim toda a terra pertencia unicamente 
a ele.39 

 

 Ou seja, a organização anglo-saxã tinha inúmeras diferenças com o feudalismo 

clássico franco que conhecemos, os laços eram permeados de autonomia. E isso vale 

para o Cristianismo, que é visto como deixado de lado por Malmesbury sendo que o 

Cristianismo foi algo implementado pela Inglaterra anglo-saxã muito cedo. 

 

A conversão ao Cristianismo, ao menos na Inglaterra, não se deu por simples 
comparações e similaridades entre as duas tradições, mas sim por uma 

                                                             
38De várias guerras que ele [Guilherme] enfrentou, esse é o resumo. Favorecido pela ajuda de Deus, 

ele facilmente reduziu a cidade de Exeter, quando ela se rebelou: uma parte da parede caiu 

acidentalmente, e fez uma abertura para ele. MALMESBURY, Guilherme. Gesta Regum Anglorum. In:. 

GILES, J. A.  Chronicle of the Kings of England, from the earliest period to the reign of King Stephen. 

1847. P 155 

39 FERRARESE. Lucio Carlos. Guerra e política: Guilherme, o Conquistador e a batalha de Hastings 
nas fontes anglo-normandas dos séculos XI e XII. Maringá, 123 p. 2015. Dissertação (de Mestrado em 
História). Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2015.P 110 
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aceitação e integração ao contexto sócio-político do universo germânico anglo-
saxão. Este amálgama de tradições já é registrado por Beda ao relatar a carta 
enviada aos missionários na Inglaterra, no ano de 601, pelo Papa Gregório o 
Grande.40 
 
 

  Segundo Rhodes41 Guilherme não tinha direito ao trono, se for considerado as 

tradições anglo-saxãs que são as que valem para o território, por isso ele precisa da 

imagem do herdeiro para governar com sucesso e não como estrangeiro e invasor, 

para estabelecer o costume que havia na Normandia, a primogenitura, o feudalismo 

com ligações mais rígidas. Para isso o discurso de Malmesbury que é consonante a 

época, é que Deus incumbiu Guilherme, o Conquistador da missão de ser rei dos 

anglo-normandos, e que ele fortaleceria o Cristianismo no reino, que mesmo 

estabelecido a muito tempo, estava frouxo. Como Rhodes, Deacon42 acredita que 

Guilherme não tinha reivindicação legal ao trono, mas sim o direito de conquista e a 

força das armas. Entretanto, Malmesbury escreve sobre um Guilherme justo, bravo, e 

não um rei que reprimiu e usou da guerra contra a população, que foi o que aconteceu 

nos primeiros anos. Foi necessário abafar a oposição, mesmo assim Malmesbury o 

constrói de maneira que seja o escolhido de Deus para colocar o povo anglo-saxão 

no rumo certo novamente.  

 Malmesbury também não esperava que seus reis fossem perfeitos e que 

soubessem direcionar o reino do lado do bem, segundo Weilier, era uma boa maneira 

de dizer que precisavam de bons conselheiros, os que pertenciam a Igreja. Só eles 

seriam capazes de orientar o governante aos desígnios de Deus, porque reis bons, 

poderiam cair na tirania, mas sendo direcionado, também pelo conhecimento histórico 

era possível acertar. O governante detinha a responsabilidade de ser um exemplo, 

sabendo equilibrar rigor e misericórdia. Em outra passagem sobre a batalha de 

Hastings 

 

On the other side, the Normans passed the whole night confessing their sins 
and received the sacrament in the morning; their infantry, with bows, and 
arrows, formed vanguard, while their cavalary, divided into wigg,were thrown 

                                                             
40 FALBEL, Nachman. MEDEIROS, Elton O. S. Os dois corpos do rei na Inglaterra Anglo-Saxônica. 
BUTIÑÁ JIMÉNEZ, Julia, e COSTA, Ricardo da (coord.). Mirabilia 9. Aristocracia e nobreza no mundo 
antigo e medieval. Dezembro 2009. P 63 
41 RHODES, Hilary. The wyverns and lions: Did the norman King fundamentally alter anglo-saxon 
tradicions?. 2009. P 3. 
42 DEACON, Jacob. William of Normandy’s Claim to the English throne: Examining the Evidence. 2015. 
Disponível em: < http://www.medievalists.net/2015/04/21/william-of-normandys-claim-to-the-english-
throne-examining-the-evidence/>. Acesso em: janeiro de 2017. 

 

http://www.medievalists.net/2015/04/21/william-of-normandys-claim-to-the-english-throne-examining-the-evidence/
http://www.medievalists.net/2015/04/21/william-of-normandys-claim-to-the-english-throne-examining-the-evidence/
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back. The earl, with serence countenance, decclaring around, that God would 
favour his, as being the righteous side called for his arms; and presently, when, 
through the hurry of his attendants put on his hauberk the hind before, he 
corrected the mistake with a laugh.43 
 

 

 Ou seja, Malmesbury utilizando as próprias determinações de seu tempo, 

cristão, justifica os acontecimentos em prol dos normandos como providencialismo. 

Uma característica comum às crônicas e aos escritos em geral, pois a concepção de 

Cristianismo está ligada a vida e ao cotidiano de todas as pessoas. Segundo 

Fontoura44 a história cristã não se trata apenas de rememorar o passado por si, mas 

também reafirmar a fé. Essa escrita deveria ser inserida entre a Criação e o Juízo 

Final, e afirmar o presente através do passado. Aqueles que detinham a autoridade, 

recorriam aos cronistas por discursos moralizantes, utilizando um conhecimento muito 

reconhecido, o da história, legitima-se um grupo em prol de outro. 

 Observando todas as questões, pode-se concluir através da análise da fonte 

que Gesta Regum Anglorum está dentro de uma tradição propriamente medieval, que 

busca afirmar a posição dos normandos através da compilação da história, desde os 

anglo-saxões, passando pela conquista normanda, até o presente, o século XII. 

Através do patrocínio do próprio rei Henrique I, Malmesbury recupera em um esforço 

historiográfico compilar toda a história dos anglo-normandos, a fim de demonstrar a 

continuidade e propor uma identidade. Os elementos que aparecem na Gesta são 

próprios do gênero do período, eles remontam legitimidade aos normandos através 

do providencialismo principalmente. A obra também atende ao presente de 

Malmesbury ao apresentar o contexto e a história anglo-normanda aos possíveis 

sucessores de Henrique I, ao servir a tantos interesses, nota-se claramente a 

pretensão do monge em seu discurso, e na organização de sua Gesta. 

 

                                                             
 

43 Tradução livre: No outro lado, os Normandos passaram toda a noite confessando e recebendo o 
sacramento, pela manhã; a infantaria, com arcos e flechas, formava a vanguarda, enquanto a cavalaria, 
foi dividida e jogada para trás. O conde com um semblante de serenidade, falando a sua volta que Deus 
seria a favor deles, pois estava do lado justo, chamando seus homens; e agora com a pressa de seus 
servos, colocou o traseiro antes, e corrigiu o erro com uma risada. MALMESBURY, Guilherme. Gesta 
Regum Anglorum. In:. GILES, J. A.  Chronicle of the Kings of England, from the earliest period to the 
reign of King Stephen. 1847. P 152 

44 FOUNTOURA. Odir. Sobre o “historiar” medieval: o lugar das crônicas e dos cronistas na escrita 
da história. Revista Labirinto, Porto Velho-RO, Ano XIV, Vol. 20, p. 119-137, 2014. P 120. 
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CONCLUSÃO 

 

 A parir da fonte e da historiografia selecionada, pode-se concluir que Gesta 

Regum Anglorum é uma grande síntese de características de permeiam toda a 

medievalidade, assim como está inserida dentro de seu contexto de produção: o 

século XII. Reflete uma recuperação do monge Guilherme de Malmesbury, a 

conquista normanda no final do século XI, e o restante da história anglo-saxã, desde 

que eles chegaram à ilha. Para o monge a estrutura da fonte é essencialmente o 

projeto que ela representa, a continuidade de todos os períodos colocados lado a lado. 

As crônicas são materiais repletos de discursos articulados que buscam legitimar um 

rei, uma dinastia, um acontecimento. São extremamente poderosas, mesmo que não 

detivessem grandes alcances, eram registros históricos muito apreciados e 

incentivados pelos reinos, a partir do patrocínio.  

 Malmesbury foi patrocinado pelo filho bastardo do rei Henrique I, ou seja, foi 

uma produção ligada completamente a monarquia inglesa. Especialmente porque 

Henrique planejava trazer sua filha Matilde, casada com o falecido imperador do Sacro 

Império Romano Germânico, para que ela o sucedesse no trono. Como ela precisava 

conhecer seu próprio reino, pois foi morar longe ainda muito nova, a Gesta recupera 

detalhes políticos importantes da gestão, anglo-saxã e após a conquista anglo-

normanda, porque os normandos aproveitaram a grande maioria das instituições, 

apenas modificando-as. Era extremamente essencial que a obra fosse pedagógica, e 

por isso Malmesbury opina sobre muitos dos acontecimentos, marcando sua posição 

pró-conquista. Para ele, além de ambientar era importante, legitimar a posição de 

Guilherme, o conquistador, o que ele consegue fazer a partir dos desígnios de Deus, 

e a importância da organização de Guilherme no reino anglo-saxão, e as melhorias 

que instituiu.  

 A partir de concepções cristãs e a estrutura e estilo da crônica, Malmesbury 

consegue unir todas as funcionalidades da narrativa, com o registro histórico de um 

período longínquo. Propondo identidades e continuidades, ele molda a partir de suas 

escolhas o que é importante lembrar e registrar e o que não é, buscando sempre 

consolidar a posição legitima ocupada por Guilherme e seus filhos. Entretanto, a fonte 

foi escrita quase 60 anos após a Batalha de Hastings, quando o duque Guilherme, 



39 
 

conquistou a Inglaterra alterando drasticamente algumas estruturas. O monge detém 

uma visão afastada do legado da conquista e registra suas funcionalidades, e até 

mesmo suas falhas. A historiografia contribuiu essencialmente para encaixar 

Guilherme de Malmesbury em seu lugar de produção, uma mentalidade cercada do 

cristianismo. Como eixos principais selecionamos a própria estrutura da crônica, e a 

sua necessidade de criar legitimidade às conquistas normandas, como positivas e 

ainda mais, justas. O universalismo, o estilo plano são características que percorrem 

todas essas obras, determinam seu estilo e contextualização, pois as narrativas 

recorrem à bíblia e outras narrativas cristãs que realmente determinam o tempo que 

detém concepção cristã, linear, com começo e fim determinados, e que é organizado 

e selecionado por Deus.  

 Outro eixo central na análise da fonte é o providencialismo. Malmesbury 

justifica a posição do duque Guilherme ao invadir o território inglês. Mesmo que ele, 

segundo os mecanismos de sucessão anglo-saxã, não tivesse direito nenhum ao 

trono. O discurso cristão se articula a fim de legitimar a posição de Guilherme, a partir 

de argumentos sobre as escolhas de Deus. A necessidade dos anglo-saxões terem 

uma relação mais rígida com o cristianismo, foi o que levou Deus a escolher 

Guilherme, para que ele moralizasse novamente as instituições, e aproximasse o 

território da cristandade e da autoridade papal.  

 A partir desses argumentos é possível perceber que Malmesbury trabalha para 

criar uma unidade entre anglo-saxões e normandos, até mesmo uma identidade 

dentro do reino, já que a conquista legou inúmeras desigualdades, que se 

perpetuaram durante muitos anos dentro da Inglaterra. É essencial que todos se 

reconhecessem como parte de uma mesma história, e de um mesmo plano de Deus, 

para que estabelecessem relações diretas. A fonte busca propor a recuperação da 

história anglo-saxã para coloca-la como continuidade da história normanda e pós 

conquista. A identificação mútua seria interessante para que a conquista durasse, o 

que realmente aconteceu, mesmo alguns anos após o termino da fonte se inaugurar 

uma guerra civil, fruto de uma sucessão mal resolvida.  

 Toda a estrutura da crônica é condizente com um projeto duradouro que se 

iniciou com a conquista, e foi mantido por Guilherme, na maioria das vezes pela força 

das armas e a repressão militar. Passado aos seus filhos, que também enfrentaram 



40 
 

problemas, e disputas, até mesmo entre eles. Guilherme de Malmesbury busca 

demonstrar a grandiosidade do legado de Guilherme, o conquistador, e a necessidade 

que tudo o que foi conquistado fosse preservado, que as disputas não interferissem 

na integridade do reino, já pressentindo que ela inevitavelmente aconteceria quando 

Henrique I morresse sem um sucessor legitimo.  

 Gesta Regum Anglorum trouxe várias questões para analise, ela é um exemplo 

importante das características medievais, e que atendeu as necessidades do reino 

naquele período, um sucessor que conhecesse o território, o povo, a história, que 

fosse capaz de manter o legado integro. Por isso muitas vezes sua escrita é didática, 

e pretende ser, para demonstrar os desígnios de Deus, e que o sucessor aprendesse 

a interpreta-los.  
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ANEXOS 

1. Mapa (Normandia- Hastings) 

 

------ Rota de Haroldo 

------ Rota de Guilherme 
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45 Dispovível em: http://www.mondes-normands.caen.fr/angleterre/histoires/4/zooms/map4-5-
william.htm. Acesso em: setembro de 2017 
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2. Genealogia: Os Reivindicantes do trono 

 

Fonte: CHIBNALL, Marjorie. Anglo-Norman England – 1066-1166. Published Wiley-

Blackwell. 1991. P 222. 

Fonte: CHIBNALL, Marjorie. Anglo-Norman England – 1066-1166. Published Wiley-

Blackwell. 1991. P 223. 
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