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RESUMO 

 

A presente pesquisa monográfica tem por objetivo analisar como se deu a 

continuidade e a ressignificação dos elementos das culturas pagãs na tradição cultural do 

Ocidente Latino nos séculos XII e XIII, especificamente no caso dos animais fantásticos das 

sociedades pré-cristas. Para cumprir este objetivo, é trabalhado o caso da fênix – com texto e 

iluminuras –, conforme consta no Bestiário de Aberdeen, a fonte principal desta pesquisa. 

Para tanto, se faz necessário que se entenda o surgimento desta fonte no âmbio das 

transformações que ocorreram na Cristandade por volta do período abordado e que 

influenciaram a sociedade e as produções culturais, como as mudanças na espiritualidade, na 

organização da Igreja e o Renascimento e Humanismo do século XII. Além disso, é 

necessário ainda que se compreenda como os bestiários – em suma, compêndios de bestas – 

se organizam e quais são as suas influências. Após a construção destes conhecimentos, 

aborda-se de maneira mais direta o caso da fênix, exemplo de como os bestiários medievais se 

inserem em uma tradição que recupera esse maravilhoso pagão ao mesmo tempo que o 

transforma, para que se encaixe em uma visão Cristã de mundo, veiculando, através da 

alegoria, uma moralização da cultura cristã. 

 

Palavras-chave: Bestiário Medieval; Continuidade; Ressignificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analize how it was the continuity and the new 

significance of the pagan elements in the Latin West cultural tradition during the XII and XIII 

centuries. Specifically in the case of the fantastic beasts form pre-christian societies. To fulfill 

this goal, it is studied the case of the phoenix – with both text and image – with the record that 

it is preserved in the Aberdeen Bestiary, the main source of this research. For  that, it is 

needed to understand the rising of this source during the time of the transformations that 

occured in the Christendom near that time, and that influenced society and cultural 

productions, like the changes in the spirituality and in church organization, and the XII 

century Renaissance and Humanism. Besides that, it is needed the comprehension of how the 

bestiaries – collection of beasts – were organized and which are their sources. After the 

construction of this knowledge, there is a more direct approach to the phoenix case, example 

of how the medieval bestiaries are in a tradition that recovers pagan wonders at the same time 

that changes it, to make it suitable for a Christian point of view of the world, transmition, 

through allegory, a moralization of the christian culture. 

 

Key-words: Medieval Bestiary; Continuity; Ressignificance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante os séculos XII e XIII observamos um grande número de mudanças que 

transformaram o ambiente da Cristandade Latina. Isso foi sentido tanto na vida material – 

com a introdução de novas técnicas agrícolas e o consequente aumento da produção de 

alimentos
1
 –, como também nos outros aspectos do cotidiano, como o significativo aumento 

do contingente populacional. Essas transformações que alteraram a sociedade foram sentidas 

também na vida cultural, influenciadas pelo Humanismo e Renascimento do século XII, além 

do grande papel da espiritualidade e da vida religiosa, que se modificaram, como o exemplo 

da Reforma Gregoriana, responsável pela organização da Igreja em moldes mais 

institucionais.
2
 

 Neste ambiente bastante dinâmico e marcado por essas transformações, encontramos o 

desenvolvimento de um tipo específico de códice medieval, conhecido como bestiário. De 

acordo com Varandas,  

 

O Bestiário organiza-se em torno de pequenas narrativas que descrevem várias 

espécies animais, com propósitos morais e didáticos. Neste sentido, cada uma dessas 

narrativas é composta por duas partes distintas: uma parte descritiva de sentido 

literal (a descrição, proprietas ou naturas) e a sua moralização e interpretação 

teológica de sentido simbólico-alegórico (também designada como moralização, 

moralitas ou figuras).
3 

 

  Devemos, contudo, ressaltar que, embora a descrição acima possa ser utilizada para 

entendermos os bestiários medievais, alguns dos seres representados nos códices não 

apresentam a moralização e ligação com a teologia. Essa variação pode ser explicada pela 

grande quantidade e diversidade de manuscritos destas obras ainda preservados nas 

Universidades e museus na Europa e nos Estados Unidos.  

 A abundância de manuscritos disponíveis aos pesquisadores motivou a classificação 

dos mesmos em quatro famílias distintas, que variam de acordo com o tamanho e influência 

das obras
4
. Nesta pesquisa trabalharemos com o Bestiário de Aberdeen, obra que se enquadra 

                                                           
1
 DUBY, G. Idade Média, Idade dos Homens: do amor e outros ensaios. Tradução Jônatas Batista Neto.  São 

Paulo: Companhia das letras, 2011, p. 169. 
2
 Exploraremos de maneira mais pormenorizada o contexto de produção dos bestiários no primeiro capítulo 

desta pesquisa. 
3
 VARANDAS, A. A Idade Média e o Bestiário. Trabalho apresentado no III Seminário Aberto 2006, organizado 

pelo Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2006, p. 1. 
4
 Ibidem, p. 6. 



10 
 

na segunda família de bestiários – como será abordado de maneira mais detalhada no segundo 

capítulo desta monografia – e é datada da transição dos séculos XII para o XIII, tendo sido 

uma obra produzida na Inglaterra
5
.  

 Os bestiários são fruto de um contexto bastante específico, de continuidade e 

ressignificação de elementos culturais pagãos pela Cristandade. Este movimento é tipico do 

período que trabalhamos nesta pesquisa, quando uma Igreja já mais estruturada pode fazer uso 

deste maravilhoso, já pode domesticá-lo e aplicá-lo a seus propósitos.
6
 Desta forma, 

percebemos como necessário que conheçamos as principais influências pré-cristãs que deram 

origem aos manuscritos medievais. De forma bastante simples, devemos apontar dois textos 

como as obras fundamentais nas quais toda a tradição dos bestiários tem seu alicerce: O 

Physiologus e as Etimologias de Isidoro de Sevilha.  

 Para McCulloch, “precise knowledge as to the place and date of origin as well as the 

identity of the author of the Christian Physiologus has been lost in time.”
7
 No entanto, 

pesquisadores acreditam que o texto tenha sido escrito em Alexandria no período 

compreendido entre os séculos II e IV. O Physiologus é um texto que trata de animais, plantas 

e pedras, acrescidos de uma lição cristã de cunho moral, e representava antigas tradições 

gregas, romanas, egípcias, hebraicas e indianas. Ainda de acordo com Curley, “Physiologus 

was one of the most popular and widely read books of the Middle Ages”.
8
 As lendas que a 

obra descreve são tão antigas quanto os próprios relatos de Heródoto, e o fato de serem 

adaptáveis garantiu o seu sucesso em outros contextos, religiosos ou seculares.
9
  

 Physiologus é como se denomina o autor da obra, e a palavra pode ser traduzida para 

algo como “o naturalista”, embora não fosse um texto de ciência natural
10

. O Physiologus, 

                                                           
5
 O manuscrito é conhecido como Bestiário de Aberdeen devido ao seu local de guarda desde o século XIX, a 

Universidade de Aberdeen, na Escócia, porém, conforme indicam os pesquisadores, a obra foi produzida na 
Inglaterra. 
6
 LE GOFF, J. O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval. Tradução: José António Pinto Ribeiro. Lisboa: 

Edições 70, 1983, pp. 22 – 23. 
7
 McCULLOCH, F. Mediavel Latin and French Bestiaries. The University Of North Calorina Press: 1962, p. 17. Em 

tradução livre: “Conhecimento preciso do local e data de origem assim como a identidade do autor do 
Physiologus Cristão se perdeu no tempo.” 
8
 CURLEY, M. J. Physiologus, A Medieval Book of Nature Lore., Austin & London, University of Texas Press, 2005, 

p. ix Em tradução livre: “O Physiologus foi um dos mais populares e largamente lidos livros da Idade Média.” 
9
 Ibidem, p. ix. 

10
 Ibidem, p. xv.  
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enquanto o naturalista, seria alguém que poderia interpretar “ (...) metaphysically, morally, 

and, finally, mystically, the transcendent significance of the natural world.”
11

 

 Conforme o texto se disseminou, surgiram traduções – a primeira para o idioma etíope 

já no século IV –, sendo a sua versão latina mais antiga ainda preservada datada do século 

VIII –, embora os pesquisadores acrediem que ele poderia estar em circulação no Ocidente 

desde o século IV. Com a disseminação do Physiologus, também surgiram novas versões da 

obra, que contavam com um número maior ou menor de seres representados. Assim, embora a 

versão Y seja a que mais se assemelha ao texto original, foi a versão B que influenciou os 

bestiários medievais nos séculos XII e XIII. 

O Physiologus foi a base para os códices medievais que sãofonte de nossa pesquisa, 

mas outra grande influência para estas obras foram as Etimologias, escritas por Isidoro de 

Sevilha, autor hispano do sécuo VII. Seus vinte livros, para Frighetto, se configuravam como 

“possuindo um caráter enciclopédico, reunindo todos os conhecimentos, usos e costumes 

oriundos da tradição cultural romana que ainda erm utilizados no tempo de Isidoro de 

Sevilha”.
12

 Porém, diferentemente do que observamos com o Physiologus, o texto de Isidoro 

não apresenta uma moralização cristã.  

Outro contraponto entre as duas obras é que possuímos informações mais sólidas com 

relação à vida e à carreira do bispo de Sevilha, enquanto o autor do Physiologus permanece 

desconhecido e alvo de debates. Sobre a formação de Isidoro, Frighetto comenta que 

 

Não podemos desprezar, porém, a importância da cultura literária na formação 

erudita de Isidoro. De fato, na escola episcopal de Sevilha havia uma excelente 

biblioteca, onde o hispalense disporia de códices e manuscritos de caráter técnico, 

científico, gramatical e espiritual.
13 

   

 Os dois textos que apresentamos aqui são obras que tratam de um conhecimento 

pagão, e essa informação é fundamental para os propósitos desta pesquisa. Agora que já 

definimos nossa fonte de estudo e suas principais influências, podemos explicitar nosso tema, 

objetivo e os que almejamos alcançar com esta análise.  

                                                           
11

 Ibidem, p. xv. Em tradução livre: “ (...) metafísicamente, moralmente, e, finalmente, misticamente, a 
significância transcendente do mundo natural.” 
12

 FRIGHETTO, R. A Comunidade Vence o Indivíduo: A Regra Monástica de Isidoro de Sevilha (Século VII).1ª ed., 
Curitiba; Editora Prismas, 2016, p. 75. 
13

 Ibidem, p. 70. 
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De maneira geral, nosso tema é narrativa acerca da fênix – texto e iluminuras – como 

presente no Bestiário de Aberdeen, fonte principal desta pesquisa. Com o mito da ave, 

pretendemos entender a continuidade e a ressignificação dos elementos provenientes das 

culturas pagãs no Ocidente Latino, entre os séculos XII e XIII, conforme expressos nos 

bestiários medievais – desta maneira, adaptados a um ponto de vista cristão de encarar o 

mundo. A narrativa acerca da fênix, citada acima, se configura como nosso objeto de 

pesquisa. 

De maneira mais específica, pretendemos demonstrar que, ao contrário da crença 

proveniente do senso comum na qual o Cristianismo varreu todos os traços do paganismo nos 

locais onde se estabeleceu, a religião Cristã incorporou essas narrativas pré-cristãs, 

adaptando-as a seu próprio contexto – principalmente no caso dos bestiários dos séculos XII e 

XIII, principalmente tendo em vista que as obras eram produzidas no interior dos mosteiros da 

própria Cristandade.  

Outro objetivo específico que exploramos nesta pesquisa é o de entender como os 

bestiários transmitem o conhecimento de obras mais antigas, em específico o Physiologus, e 

as Etimologias de Isidoro de Sevilha. Para que este estudo seja possível, é necessário que se 

entendamos a composição da narrativa acerca da criatura fantástica à luz das transformações 

da Cristandade Latina ocorridas no período estudado, pois elas são exemplos das mudanças na 

vida cultural, espiritual, religiosa e econômica sentidam pelas populações medievais e que 

configuram o contexto deste estudo.  

Para que possamos cumprir os nossos objetivos, organizaos esta pesquisa em três 

capítulos. No primeiro deles, tratamos da Cristandade Latina nos séculos XII e XIII e o 

contexto de produção dos bestiários medievais. Assim, exploramos as transformações do 

período que julgamos mais relevantes para entendermos o surgimento dos bestiários. De 

maneira geral, eles são: as mudanças na espiritualidade nos séculos XII e XIII; A Reforma da 

Igreja; O Renascimento do Século XII e a Cultura Humanística.  

Após essa breve, porém fundamental, contextualização, trabalhamos, no segundo 

capítulo desta monografia, com o liber de natura bestiarum
14

. Assim, procuramos apresentar 

o estado da arte, um pouco da historiografia acerca dos bestiários – discutindo as obras 

fundamentais do gênero – para que, na sequência, possamos apresentar de maneira mais 

detalhada, o manuscrito que escolhemos como o foco para nossa análise: o Bestiário de 

                                                           
14

 Em tradução livre: livro sobre a natureza das bestas. 
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Aberdeen. Neste ítem, exploramos um pouco da história do manuscrito inglês,  assim como a 

sua organização. 

Nosso terceiro capítulo trata do objeto desta pesquisa em si: a figura da fênix no 

Bestiário de Aberdeen. Após termos estabelecido, nos dois capítulos anteriores, o contexto de 

surgimento dos bestiários e a maneira como a historiografia se ocupou destas fontes, podemos 

nos dedicar a procurar entender como se deu a continuidade e a ressignificação do mito da ave 

no Ocidente Latino. Para isso, nos utilizamos das definições de imaginário e maravilhoso 

medieval
15

, além de procurarmos também abordar a questão da estética medieval e do 

alegorismo universal.
16

 Por fim, ainda neste capítulo propomos uma breve análise acerca das 

iluminuras que integram a narrativa da fênix no Bestiário, uma vez que as imagens são, nestas 

obras, não apenas mera decoração, mas sim elementos que englobam e representam um estilo 

narrativo. 

Por fim, propomos algumas linhas de considerações acerca desta pesquisa como um 

todo. Longe de julgarmos o trabalho como acabado, indicamos a maneira pela qual os estudos 

acerca dos bestiários medievais são um campo bastante fecundo de análise, que tem 

despertado cada vez mais o intresse dos pesquisadores no Brasil e no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 LE GOFF, J. O Maravilhoso e o Quotidiano no Ocidente Medieval. Tradução: José António Pinto Ribeiro. 
Lisboa: Edições 70, 1983; 
 _________. Heróis e Maravilhas da Idade Média. Tradução de Stephania Matousek. 2. ed. Petrópolis: Editora 
Vozes, 2011. 
16

 ECO, U. Arte e Beleza Na Estética Medieval. Tradução Mario Sabino Filho. 2 ed. Rio de Janeiro: Globo, 1989. 
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2 CAPÍTULO I - A CRISTANDADE NOS SÉCULOS XII E XIII E O CONTEXTO DE 

PRODUÇÃO DOS BESTIÁRIOS MEDIEVAIS 

 

Neste capítulo tratamos do contexto de produção dos bestiários – códices que 

localizamos no Ocidente Latino principalmente entre os séculos XII e XIII. Tendo em vista 

que essas obras são fruto de um contexto bastante amplo de transformações percebido por 

toda a Cristandade, pretendemos apresentar de maneira panorâmica as mudanças que 

julgamos como mais relevantes para entendermos a emergência do liber de natura bestiarum. 

Desta maneira, tratamos da espiritualidade a partir do século XII, da Reforma da Igreja e do 

Renascimento e Humanismo do século XII, temas que, embora apresentados aqui separados 

em subcapítulos por uma questão de organização didática, se influenciam mutuamente. 

 

2.1 A ESPIRITUALIDADE NOS SÉCULOS XII E XIII 

 

Período conhecido como a época de ouro da Idade Média, os séculos XII e XII foram 

palco de grandes transformações no Ocidente Latino, que podem verificadas tanto no âmbito 

da vida material quanto espiritual. Dentre essas mudanças, destacamos aqui novos modos 

através dos quais as pessoas se relacionaram com a questão espiritual e com a própria 

instituição religiosa. 

Se, até por volta do ano mil, imperava uma atmosfera de pessimismo na qual as 

pessoas, em suma, aguardavam o fim dos tempos com a volta de Cristo, percebemos, nestes 

dois séculos que sucedem o milenarismo
17

, o desenvolvimento de um sentimento otimista em 

relação ao mundo e à humanidade. Essa nova visão está diretamente ligada às mudanças 

materiais do período, no qual se deu o desenvolvimento das cidades, o aumento da população 

e a melhora no clima e nos meios de produção.
18

 

Ainda nesta questão da mudança de perspectiva em relação à humanidade, podemos 

citar Duby quando este nos fala que 

 

[...] face ao aperfeiçoamento das técnicas, à obra doa arroteadores que 

incessantemente ampliam suas terras, nasce a ideia de que a civilização cresce como 

uma planta, que cada geração recebe das mãos de sua antecessora a tarefa, e que ela 

                                                           
17

 DUBY, G., Op. Cit., p. 171. 
18

 Conforme percebemos em Swanson (1999) e Duby (2011), essas mudanças também terão influência direta 
no Renascimento do Século XII, do qual tratamos mais adiante neste capítulo.  
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deve levá-la avante em direção à sua realização. Trata-se bem de uma reviravolta 

completa na visão da história humana. Essa deixa de ser contemplada, de maneira 

pessimista, como um processo de corrupção inevitável. Ela aparece, pelo contrário, 

como uma conquista. Ela muda de sentido. Sua marcha, doravante paralela à da 

história da salvação, não parece mais conduzir implacavelmente à decadência, mas 

elevar-se de idade em idade, de grau em grau, em direção à maior perfeição.
19

 

 

Neste ambiente marcadamente otimista, ocorre uma mudança com relação à vida cristã 

e à finalidade dos homens do mundo, com a retomada de ideais clássicos e patrísticos, como o 

Humanismo e o Naturalismo. Isso resulta em duas ações que buscam a salvação: o surgimento 

e desenvolvimento de ordens religiosas e sua renúncia ao mundo, e também a busca por uma 

vida cristã através do exercício da caridade no mundo
20

. Assim, essa mudança
21

,  

 

[...] embora não negligenciasse questões doutrinárias, especialmente entre alguns 

grupos, talvez estivesse mais preocupada com o desenvolvimento de um modo de 

vida pessoas, com as correspondentes consequências para a administração e 

organização futura da igreja, essa instituição a que todos os cristãos pertenciam. 
22

 

 

 Assim, essa reforma no século XII se daria com base em dois princípios, conforme 

estabelecidos por Giles Constable
23

: olhando para o passado, na busca de um ideal original, 

do tempo de Cristo e dos apóstolos; e olhando para o futuro, numa existência reformada: o 

reino de Deus. Deste movimento, a Igreja emergiria mudada, renovada: reformada. As 

mudanças na vida material do período deveriam, desta maneira, ser acompanhadas em 

transformações na vida religiosa.  

 A Igreja precisou responder a essas transformações, ajustando as suas crenças e 

instituições para atender às exigências. Desta maneira, “No início do período esperava-se que 

as reformas iniciadas pelo papado e a codificação das leis canônicas pudessem fazer face ao 

problema, mas isso não aconteceu”
24

. A melhor resposta da instituição no sentido da vida 

religiosa foi a criação e expansão de ordens monásticas – o que consideramos fundamental 

para entendermos os bestiários, visto que os mosteiros são, por excelência, seus locais de 

produção.  
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 DUBY, G., Op. Cit., p. 171. 
20

 BOLTON, B. A Reforma na Idade Média Século XII. Tradução Maria da Luz Veloso. Lisboa: Edições 70: 1983, p. 
22. 
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22

 BOLTON, B., Op. Cit., p. 15. 
23
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 Podemos dizer que essas transformações são os frutos da crise religiosa do século XII, 

na qual se verificou, já desde o final do século XI, a mudança na ênfase da religião, com um 

zelo e vigor novos, no qual os estudos do Evangelho e o ingresso Evangélico no mundo 

tiveram um papel significativo. Mesmo as reformas verificadas no período anterior e posterior 

à eleição do papa Gregório VII não foram suficientes para atender a estas demandas, uma vez 

que a sociedade não era estática, mas continuava a se modificar, e essas mudanças no meio 

social exigiam cada vez mais individualidade.  

 Devido a essa crise, ocorreram uma série de mudanças no cotidiano religioso da 

Cristandade que operaram como respostas às novas demandas. Dentre elas estão: o 

surgimento da vita apostolica – ação comunitária e pautada na pobreza e na busca por retornar 

ao exemplo de Cristo e dos apóstolos, pegando o evangelho no mundo; o monasticismo – a 

busca pela vita angelica, religiosa e contemplativa, próxima aos anjos, vivendo de maneira 

comunitária também seguindo o exemplo dos apóstolos, o que seria, nessa perspectiva, a vita 

vere apostolica. Mas, neste caso, apenas os monges exerciam a pobreza, pois a sua instituição 

não o fazia; a ação da Igreja secular – atitudes da instituição como reflexo da vita apostolica, 

procurando uma maior ação evangélica no mundo; o avolumar da religiosidade laica – papel 

significante dos leigos na promoção da vita apostolica, cujas ordens acabam por ser, 

eventualmente, reconhecidas pela própria Igreja; o combate às heresias – preocupação com a 

interpretação errada das escrituras e combate a seus defensores; e, por fim, a mudança na 

liturgia e literatura religiosas – os dogmas de fé e culto foram alterados, evoluíram, o que 

proporcionou um maior individualismo.
25

 Neste sentido, vale comentarmos que “... notable is 

the emphasis on the human role in this world: humans are largely responsible for their own 

salvation, must accept the moral responsibilities of distinguishing between good and evil, and 

defeat the latter”.
26

 

 Com relação aos desenvolvimentos mais marcantes da espiritualidade no século XII, 

há a valorização do indivíduo, que busca refletir sobre os modelos primitivos da religião; o 

importante papel dos monges e das ordens monásticas. Essas formas mais tradicionais de 

organização religiosa passam a conviver com novas manifestações, como os ideais da vita 

apostolica.  

                                                           
25

 Ibidem, pp. 22 – 23. 
26

 SWANSON, R. N. The twelfth-century renaissance. Manchester And New York: Manchester University Press, 
1999, p. 113. Em tradução livre: “Notável é a ênfase no papel humano neste mundo: humanos são largamente 
responsáveis por sua própria salvação, devem aceitar as responsabilidades morais de distinguir entre bem e 
mal, e derrotar o último.” 
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Dentre as ordens religiosas surgidas no período, destacamos os Cistercienses, 

considerados como a primeira verdadeira ordem monástica da Igreja, visto que havia uma 

ligação direta entre seus mosteiros, o que não ocorrera até então no monasticismo beneditino, 

cujas unidades monásticas eram autônomas, cada uma interpretando a regra de São Bento à 

sua maneira. Retirando-se para o mais longe possível da sociedade, de caráter secular, 

evangelizando as fronteiras, os cistercienses foram os principais agentes da cruzada do 

papado. 
27

     

Citamos brevemente também os movimentos religiosos de caráter laico, cujos 

integrantes nutriam o desejo e tinha a possibilidade de participarem das novas formas de vida 

religiosa. Dentre estes grupos, destacamos os Valdenses – inspirados na vida de Aleixo, 

pregavam a pobreza voluntária e a resposta pessoal –, os Humiliati, que congregavam 

elementos laicos, eclesiásticos e monásticos, e se tratavam de leigos que viviam em famílias 

observando o Evangelho, ou então eram padres e leigos solteiros, tanto homens quanto 

mulheres, que levavam uma vida ascética, com regras. Procuravam uma vida com pobreza 

evangélica, amor caritativo e proselitismo itinerante no mundo, buscando não mais imitar aos 

apóstolos, mas sim a Cristo. Estes dois movimentos, no entanto, foram acusados de 

desobediência pela Igreja. 

Devemos também tratar do caso dos frades Franciscanos, que renunciavam tanto à 

propriedade individual quanto comunitária e procuravam seguir a Cristo, além de realizarem 

atividades seculares de assistência e sacerdócio. Além deles, os dominicanos também tiveram 

grande importância, embora seu foco estivesse em combater as heresias. Além disso, os frades 

dominicanos eram considerados uma ordem verdadeiramente apostólica, trabalhando nas 

comunidades, e mantendo uma linha direta de comunicação com o próprio papa. No final do 

século XIII eles seriam ainda importantes para a expansão das Universidades, além de serem 

os administradores da Inquisição.
28

  

Por fim, essas transformações religiosas sentidas na Cristandade seriam abordadas no 

Quarto Concílio de Latrão – o maior dos Concílios Ecumênicos da Idade Média, realizado em 

1215. Nele, se produziu o mais importante corpo único de legislação disciplinar e reformadora 

da Igreja medieval. Algumas de suas decisões foram a proibição da aprovação de novas 

ordens e a condenação das heresias. Além disso, discutindo a vita apostolica, estabeleceram 
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as bases da nova teologia humiliatica e também dos métodos inquisitoriais que seriam postos 

em prática em meados do século XIII.
29

      

Mas, para além da espiritualidade medieval, é importante, para compreendermos a 

situação religiosa do período e a maneira pela qual os séculos XII e XIII puderam fazer uso do 

imaginário pagão em obras como os bestiários, que olhemos mais atentamente para o 

movimento que trata da crescente institucionalização da Igreja a partir do século XI: a 

Reforma. 

 

2.2 A REFORMA DA IGREJA  

 

 Rust comenta que “A Reforma Gregoriana envelheceu.”
30

 É com esta afirmação que o 

medievalista brasileiro trata o tema já clássico na historiografia mundial, cunhado por Flinche 

nas primeiras décadas do século XX, em um contexto de desmantelamento das grandes 

potências imperiais do velho mundo no âmbito da Grande Guerra. No entanto, seja o 

fenômeno interpretado como uma Revolução Papal, Reforma Eclesiástica ou Reforma 

Papal
31

, o fato é que observamos grandes mudanças no período que vai de 1050 até 1150, 

especialmente no que tange a organização da Igreja de Roma, que acabam por gerar um 

contínuo processo de institucionalização. Assim, “A historiografia é farta em referências 

quanto ao fato de que, entre 1050 e 1150, a autoridade pretendida pelos papas mudou 

radicalmente”.
32

 

 Uma dessas mudanças a que nos referimos acima é a ascensão da cultura jurídica do 

Papado entre os anos de 1050 e 1150, que se configura como algo bastante notável e é um fato 

que deve ser imputado à descoberta da lei canônica. Seria ela a responsável por combater os 

vícios que penetravam à Igreja, como a simonia. Desta forma, 

 

A inquietação provocada por essa consciência renovada acerca do agravamento dos 

vícios no interior da Igreja teria exigido medidas drásticas. Para reedificar a ordem 
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eclesial conforme desejavam, os gregorianos não poderiam tomas suas decisões à 

maneira feudal: confiando na memória criada pela tradição oral e pelos costumes.
33

  

 

 Outro ponto a ser comentado é o de que “A oralidade e os costumes 

descentralizavam”
34

. A lei que imperava até então era consuetudinária, e tinha um caráter 

local, advindo do poder laico. A liturgia, a educação e a moral clerical tinham características 

locais e, desta forma, as práticas mundanas penetravam nas fileiras do clero. Desta forma, 

uma das características da Reforma seria a busca por estabelecer a unidade social da Igreja, a 

comunidade textual que seria irradiada a partir de Roma, unindo o aparato eclesiástico 

transregional. Assim, “entre as últimas décadas do século XI e as primeiras do XII, o 

exercício do poder papal consistia em manejar a palavra escrita”.
35

 

 Porém, embora o crescimento da atividade textual no interior da Igreja seja 

fundamental para entendermos este período – com um de seus maiores exemplos sendo o 

Dictatus Papae –, a oralidade não foi completamente esquecida.
36

 Podemos citar o exemplo 

da carta enviada pelo papa em fevereiro de 1076 ao imperador Henrique IV, que havia 

empossado bispos – tarefa cuja exclusividade os gregorianos defendiam para si –, na qual o 

governante do Sacro Império era advertido de que deveria expulsar seus conselheiros 

excomungados. Juntamente com a correspondência, contudo, havia uma mensagem oral, 

entregue por seu portador: a de que, caso Henrique IV não o fizesse, ele seria excomungado – 

coisa que acaba por acontecer, seguindo-se o desenrolar do conflito que envolveu o Imperador 

e o papa, conhecido como a Querela das Investiduras.
37

 Sobre as forças em atrito neste 

episódio, podemos também citar Barros, quando este nos fala que “Papado e império na Idade 

Média. Eis aqui dois projetos universais para uma mesma Cristandade Ocidental que começou 

a se consolidar desde os primórdios medievais”.
38

 

 Ainda no tema da Querela percebemos também, na própria sentença de excomunhão 

proferida pelo papa contra o Imperador, um predomínio da oralidade, uma vez que ela não foi 

construída com base em precedentes ancestrais de cunho textual, mas sim presentificada. Nas 

palavras de Rust, 
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Em vez de ressoar o passado, de armar-se de precedentes ancestrais, Gregório 

formulou sua decisão com o modo característico dos regimes de oralidade: integrou 

o precursor do lugar ocupado por ele ao horizonte da experiência vivida no instante 

da fala. Dito de outro modo, o para presentificou a figura do apóstolo Pedro.
39

 

    

Outro ponto que precisamos destacar é o de que os chamados reformadores – papas e 

outros integrantes da cúpula religiosa responsáveis por promoverem as mudanças –, também 

enfrentaram oposição, tanto dentro da Igreja quanto das forças laicas – contra as quais, a tese 

clássica da Reforma Gregoriana, coloca o papa Gregório VII. Isso fica mais claro quando 

observamos que 

 

Entre as décadas de 1050 e 1080, oriundos de paisagens variadas, forçados ao 

contato com diversas outras regiões, os dirigentes eclesiásticos chamados 

gregorianos partilhavam a realidade de uma política problemática, angustiante. 

Lidando com a divergência de suas próprias opiniões, pelejando com o consenso 

quebradiço que nascia em meio à variedade de suas trajetórias de vida, todos 

enfrentavam a difícil situação de defender uma Igreja divorciada de suas antigas 

bases materiais. Pois o Papado era uma instituição capaz de exercer uma dominação 

social severamente limitada, em razão da hostilidade declarada nos círculos 

aristocráticos vizinhos. Desde 1046, quando o bispado romano passou a ser ocupado 

por uma sucessão de líderes estranhos às forças senhoriais do Lácio, a Sé apostólica 

tornou-se alvo de intensa oposição local. Valendo-se do terror das espadas e da 

influência da parentela, numerosas linhagens peninsulares investiram contra o 

patrimônio episcopal: assumiram o controle de terras, estradas, pontes e igrejas; 

retiveram rendas vitais como os dízimos; sustentaram a obstinação de bispos e 

abades; fisgaram o exercício de magistraturas urbanas; fomentaram levantes, 

emboscadas, sequestros contra os papas e seus séquitos.
40

  

 

 

 Ao refletirmos sobre a citação acima, percebemos que o autor defende a ideia de que 

as mudanças na organização eclesiástica no período não compunham um projeto 

completamente uníssono e inquestionável de transformação da instituição. Tampouco ele 

acredita em um programa de reforma que tenha sido traçado. Dito de outra forma, “Quanto 

mais buscamos o ‘programa reformador gregoriano’, mais nos deparamos com decisões 

casuísticas, repletas de margens de negociação, ambivalências”.
41

 

 Por fim, precisamos salientar que, quer optemos pela proposta de um projeto definido, 

de uma Reforma, quer busquemos compreender as atitudes menos centralizadas dos papas no 

período, não podemos perder de vista os resultados deste processo: a crescente 

institucionalização do aparato eclesiástico. É assim que justificamos a pertinência deste tema 
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para a presente pesquisa, uma vez que, de acordo com Le Goff, podemos ligar essa 

institucionalização com a utilização dos elementos cuturais pagãos em favor da Igreja.
42

  

 Se pensarmos que, nos séculos mencionados pelo medievalista francês, já se sentiram 

os efeitos de um crescente fortalecimento do poder eclesiástico no Ocidente Cristão, nos 

parece plausível que a tolerância que a igreja terá para com o maravilhoso se deva, pelo 

menos em algum nível, ao fato de que ela, já mais institucionalizada, pode fazer uso dele, 

controlá-lo, algo que, conforme comenta Le Goff
43

, não acontecia nos séculos da Alta Idade 

Média. 

 Porém, embora importantes, não foram apenas as mudanças nos níveis espirituais e 

eclesiásticos que transformaram a vida cultural a partir do século XII. Precisamos também 

entender como o incentivo para as artes e a cultura Humanística cumpriram um papel nas 

transformações do Ocidente e, para isso, tratamos do Renascimento do século XII. 

 

2.3 O RENASCIMENTO DO SÉCULO XII E A CULTURA HUMANÍSTICA  

       

 Como de praxe aos grandes momentos celebrados pela historiografia, a própria 

definição das transformações culturais e intelectuais ocorridas no período – que, diga-se de 

passagem, não está circunscrito apenas aos anos de 1100 a 1199 – como um renascimento é 

um olhar sobre estes acontecimentos, que pode e deve ser questionada. Porém, para fins de 

apresentarmos uma breve síntese destas mudanças, optamos neste trabalho por seguir a 

terminologia que foi proposta nos anos 1840 pelos historiadores franceses e que, em 1927, 

passou a compor o hall historiográfico do mundo falante do inglês, com a obra de Haskins, na 

qual é apresentado o longo século XII, que se estende, de acordo com essa proposta, de 1050 

a 1250.
44

 

 Com relação a este recorte temporal proposto, que foge do limite arbitrário e artificial 

de um único século, nos apoiamos nas ideias de Swanson, quando este nos fala que  

 

The significant boost to canon law during the so-called ‘Investiture Contest’ of c. 

1073-1122, when bishops, kings (and would-be emperors), and popes locked horns 
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over their relative theoretical (and, consequently, practical) powers, similarly 

pushes the frontier backwards.
45

 

 

 Este movimento, que não escapa à regra, também foi fruto de transformações sentidas 

no contexto amplo Cristandade latina, no meio social, econômico e cultural.
46

 Mudanças essas 

que foram, além de oportunidade, encorajamento para este renascimento. Conforme comenta 

Duby,  

 

O processo de desenvolvimento que, desde Charles Homer Haskins, chamamos de 

“Renascimento” do século XII é evidentemente indissociável do longo movimento 

de progresso material do qual a Europa ocidental foi então o centro.
47

 

 

Dentre as mudanças experimentadas neste período, talvez o mais significativo seja 

tenha sido a massiva transformação econômica, com o desenvolvimento da agricultura, 

aumento populacional, e a expansão comercial, com o destaque para o uso do dinheiro. 

Podemos apontar ainda a relativa paz experimentada no território da Cristandade – com as 

suas óbvias exceções – o que fez com que o trânsito de pensadores aumentasse de forma 

significativa entre o continente.
48

  

Ainda tratando do recorte espacial, precisamos comentar que movimentos como as 

Cruzadas também possibilitaram um maior contato com outros povos. Assim, “Geographical 

expansion accordingly created conditions for a flow of ideas and texts into northern Europe, 

a flow which had massive implications for intellectual life”.
49

 Além disso, percebemos o 

estabelecimento de uma nova mentalidade, vinda de uma sociedade cada vez mais complexa 

que não se encaixava na proposta do modelo trifuncional. 

 Neste ambiente bastante dinâmico, as estruturas educacionais se modificaram. Sobre 

elas, podemos dizer que 

 

Reflecting, producing, and consolidating several other changes of the time, the 

educational transitions appear central to any attempt to give coherence and 
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comprehensibility to the many evolutions (particularly the intellectual evolutions) 

which are crowded together as aspects of the twelfth-century renaissance.
50

 

 

 Havia, basicamente dois modelos educacionais, o dos mosteiros e o típico das escolas 

catedralísticas.
51

 Enquanto estas últimas ofereciam uma educação mais voltada à habilidades 

práticas, como as que seriam exigidas de um administrador – futuro de uma significativa 

parcela de seus alunos –, os mosteiros estavam focados na mais voltada às suas necessidades, 

motivada no desejo de replicar os monges através das gerações. A educação deveria ajudá-los 

nos aspectos meditativos e litúrgicos de suas vidas, o aprendizado para a vida.
52

 

 Este sistema de educação monástica era “accordingly based on acceptance and 

assimilation of the known rather than investigation of the unknown or uncertain”.
53

 A 

autoridade dos textos era quem deveria responder as questões que surgissem. Além disso, 

neste período, a própria distribuição e cópia de manuscritos ainda não era forte, visto que não 

era este o foco de sua educação, ainda que bibliotecas fossem mantidas.  

Com o passar do tempo e as transformações na sociedade, as escolas seculares se 

tornaram mais proeminentes do que os mosteiros, e este modelo de educação declinou. 

Porém, as instituições religiosas ainda se mantiveram como centros de aprendizado. Desta 

forma,  

 

They still maintained their libraries; they still received new inmates. Now, however, 

the newcomers were grown men rather than boys; several already had some 

education, with completion with studies in the ‘arts’ being seen by some as the point 

when the choice had to be made between continued progress in the secular schools, 

or a transition to the very different higher learning offered by the monastic life. The 

monasteries certainly needed to train their new monks, and to maintain an 

educational tradition.
54
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  Outro aspecto relevante acerca do Renascimento do século XII é a relação deste com 

as línguas e obras clássicas – em especial, o latim. Durante os séculos que precederam o 

movimento a língua latina não desapareceu da Cristandade, mas se modificou bastante, e o 

resgate feito pelos eruditos foi o do latim clássico, que precisou ser adaptado para que pudesse 

ser fazer referência ao contexto do Ocidente Latino no século XII. Além dele, uma versão 

mais mundana do idioma se tornou popular, em especial na poesia. O latim estava 

estabelecido, neste período, como a língua internacional.
55

  

 A herança de um passado pré-cristão, encarnada nos textos, também foi aproveitada. 

Mas estes significavam autoridades que eram válidas para o presente: o mundo romano, na 

visão destes medievais, ainda existia, e era povoado por romanos. Havia aí um senso de 

continuidade com essa cultura anterior, o que tornou os textos menos remotos para seus 

leitores. Ainda assim, uma das maneiras de tratar essas obras que, via de regra, representavam 

o perigo do paganismo, foi o da alegoria, para ligá-los à moral cristã.
56

 Traduções de textos 

também eram características deste período, como o exemplo de obras de Aristóteles vindas do 

Oriente, e de grande importância. Então, “Without these labours the intellectual transitions of 

the long twelfth century could not have been achieved”.
57

 

 Neste período, observamos também a mudança nas ideias legais, cuja ênfase passou a 

ser colocada no estudo do direito romano e na crescente importância da lei canônica
58

, que 

seria cada vez mais compilada e utilizada pela Igreja. Tratando destas questões de 

organização burocrática, podemos falar também das formas de governo, uma vez que “The 

twelfth century has highly been identified as central to the shift ‘from memory to written 

record”.
59

 Os governantes precisavam, então, de pessoal capacitado, em outros termos, de 

intelectuais, para a administração cada vez mais complexa de seus extensos domínios.  

 Quando colocamos em destaque as mudanças intelectuais observadas neste período, 

percebemos que “One accompaniment of the educational changes of the long twelfth century 
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 Ibidem, p. 41. 
56

 Não nos aprofundaremos neste tema no primeiro capítulo, pois, visto que a recepção de tradições pagãs e a 
sua interpretação alegórica são características que conferimos aos bestiários medievais, optamos por tratar de 
maneira mais pormenorizada essa questão no capítulo de análise. 
57

 SWANSON, R. N. Op. Cit., p. 54. Em tradução livre: “Sem esses trabalhos as transições intelectuais do longo 
século XII não poderiam ter sido alcançadas.” 
58

 Precisamos destacar aqui a importância da lei canônica, que já foi abordada neste capítulo quando falamos 
da Reforma da Igreja. 
59

 SWANSON, R. N. Op. Cit., p. 99. Em tradução livre: “O século XII tem sido altamente identificado como 
central para a transição ‘da memória para o registro escrito.’” 
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was a massive tranformation in western intelectual life”.
60

 A Filosofia se torna uma disciplina 

acadêmica, ainda que ela não tenha uma definição única no século XII
61

. Além disso, é 

importante ressaltarmos que diversas correntes filosóficas coexistiam no período – citamos 

aqui o Neoplatonismo, que mantém em si a tradição da alegoria na qual os bestiários estão 

inseridos, e o Aristotelismo, que, notadamente naturalista, ao ganhar espaço paulatinamente, 

faz com que a produção destas obras decline, no final da Idade Média. 

 A Teologia também passa por mudanças durante o século XII, vindo a configurar, 

assim como a Filosofia, uma disciplina acadêmica. Com relação a isso, Swanson afirma que 

 

Expanding beyond its biblical core, ‘theology’ now directly addressed a whole 

range of issues covering morality and ethics; the status of humankind and its 

reasons for existence, future potential, and the search for salvation; God and His 

relationship with the creation, especially humankind; and doctrine.
62

  

 . 

 Mas, além da Filosofia e da Teologia, umas das maiores transformações do período se 

encontra no Humanismo e no individualismo. Embora possamos criticar os dois termos, que 

são também criações posteriores e que buscam abranger uma realidade que não era rotulada 

desta forma, é possível elencarmos algumas características que têm sido imputadas ao 

Humanismo do século XII, como o livre arbítrio e a responsabilidade pelas ações.
63

  

Sem entrarmos em uma maior discussão acerca destes termos e de suas conceituações, 

nos basta, para os propósitos deste capítulo, comentarmos que, de fato, verificamos no 

período analisado o despertar de uma consciência de si, além da construção de identidades 

com base no acúmulo de diversas características dos modelos exemplares
64

. Além disso, 

“something new was definetly happening to increase ‘self-awareness’. The very fact of 

academic and intellectual contention presupposes self-reliance on the part of the 
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 Ibidem, p. 103. Em tradução livre: “Um acompanhamento das mudanças educacionais do longo século XII foi 
a massiva transformação na vida intelectual ocidental.” 
61

 Para Swanson (1999, p. 105), havia duas correntes principais de filosofia no século XII. Uma que a via como 
uma específica ciência de pensamento, uma habilidade transferível com potencial aplicação vocacional, 
enquanto a outra corrente a tratava como um ato intelectual e não uma habilidade, um modo de pensar: a 
ciência de analisar a tudo, procurando o lugar dos humanos na criação. 
62 Ibidem, p. 118. Em tradução livre: “Expandindo para além do seu núcleo bíblico, ‘teologia’ agora se 

direcionava a toda uma gama de questões cobrindo moralidade e ética; o status da humanidade e as suas 
razões para existência, potencial futuro, e a busca pela salvação; Deus e Sua relação com a criação, 
especialmente a humanidade; e doutrina.” 
63

 Ibidem, p. 141. 
64

 Estas identidades, conforme demostra Swanson (1999, p. 143), podiam ser construídas por modelos 
individuais ou coletivos e, estes últimos, eram bem acomodados pela Igreja, como o exemplo dos Humiliati e 
seu modo de vida. 
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contenders”.
65

 Encontramos ainda outro exemplo de individualismo nas novas formas de 

religiosidade experimentadas pelas populações laicas
66

 comuns ao século XII. Nelas, há a 

possibilidade de escolha, o que gera responsabilidade pelas decisões de cunho moral e 

religioso.  

Precisamos falar também sobre os desenvolvimentos artísticos do Renascimento do 

século XII, direcionando nossa explanação para os registros de arte mais portáteis, os 

manuscritos iluminados
67

, cujos exemplares são o objeto deste estudo – sem diminuirmos, 

obviamente, a grande importância da arquitetura e da música que se desenvolveram neste 

período. Sobre esse modelo de manifestação artística, podemos dizer que “Book illumination 

remained a significant art form, in the way it could convey a message sharing many 

characteristics with contemporary glass”.
68

  

Além disso, é importante citarmos que, embora essa arte seja bastante regionalista – o 

que dificulta tratá-la como um padrão coerente – há conexões de estilo discerníveis que 

resultam de diversas mudanças, como nas técnicas de produção. Outra característica, que 

engloba a arte de uma maneira mais geral, é de que a maior parte dela servia aos propósitos 

religiosos.
69

  

Encaminhando essa explanação contextual para uma breve conclusão, o que 

percebemos ao final deste texto, procurando entendê-lo também à luz dos outros dois 

subcapítulos que o antecederam, é que o ambiente em torno dos séculos XII e XIII longe de 

ser um período de estagnaçção – uma idade das trevas – era algo bastante dinâmico e que, as 

mudanças que ocorriam – sejam no cotidiano com a produção de alimentos, ou então com a 

institucionalização da Igreja, eram, muitas vezes, relacionadas entre si e também percebidas 

em outros ambientes, e assim acabaram por se envolver e fomentar outros acontecimentos, ao 

mesmo tempo em que também recebiam influências deles. Isso posto, e conhecendo 

brevemente o ambiente que os originou, podemos refletir mais diretamente acerca dos 
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 SWANSON, R. N. Op. Cit., p. 148. Em tradução livre: “Alguma coisa nova estava definitivamente acontecendo 
para aumentar o ‘auto-conhecimento’. O próprio fato de que a disputa acadêmico e intelectual pressupõe 
auto-confiança por parte dos competidores.” 
66

 Assunto também explorado no primeiro tópico deste capítulo. 
67

 Daremos maior atenção às iluminuras e discutiremos, brevemente, a sua função quando estivermos 
analisando o Bestiário de Aberdeen. 
68

  SWANSON, R. N. Op. Cit., p. 170. Em tradução livre “Iluminuação de livros continuou uma forma de arte 
significante, de maneira que podia transmitir uma mensagem compartilhando muitas características com os 
vitrais contemporâneos.” 
69

 Ibidem, p. 171. 
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bestiários medievais e, em seguida, conhecer o nosso objeto de pesquisa: a fênix do Bestiário 

de Aberdeen.  
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3 O LIBER DE NATURA BESTIARUM 

 

 Como vimos no capítulo anterior, os bestiários são obras que se originaram em um 

contexto bastante específico de transformação da Cristandade Latina. Entendendo essas 

mudanças, devemos então lançar nosso olhar mais detalhadamente sobre estes códices do 

medievo. Assim, este capítulo traz um pouco do estado da arte no que tange as pesquisas 

acerca deste gênero textual medieval, para que, em um segundo momento, apresentemos, de 

maneira mais pormenorizada, o manuscrito que é o foco desta análise: o Bestiário de 

Aberdeen. 

 

3.1 ENTRE HOMENS E SERES FANTÁSTICOS: A HISTORIOGRAFIA ACERCA DOS 

BESTIÁRIOS  

 

 O interesse dos historiadores no estudo dos bestiários medievais é, de certa forma, 

recente, principalmente se o compararmos com as pesquisas acerca dos focos já consagrados 

da historiografia mundial no que tange o mundo medieval. Contudo, percebemos um 

crescente interesse neste tema, que pode ser verificado com uma rápida análise dos materiais 

que surgiram publicados nos últimos anos, que têm estes códices medievais como as suas 

fontes. Embora as produções mais antigas acerca dos bestiários sejam, via de regra, 

publicações europeias e norte-americanas – muitas das quais fizemo uso, conforme indicamos 

na bibliografia deste estudo –, percebemos um crescente interesse no estudo destes 

manuscritos pela academia brasileira, que inclui em suas fileiras artigos, pesquisas de 

iniciação científica, monografias, dissertações e teses, conforme pretendermos demonstrar na 

sequência deste capítulo. 

 Tratando especificamente do estabelecimento dos estudos acerca dos bestiários em um 

contexto mundial, podemos nos apoiamor nas ideias de Clark e McMunn, quando nos falam 

que  

 

The development of the material which was compiled in the bestiaries can be traced 

back to late antiquity. It is surprising, therefore, that modern research on the history 

of the bestiary scarcely predates the twentieth century and precise details of bestiary 

influence have seldom been analyzed. Montague Rhode James’s The Bestiary (1928) 

and Florence McCulloch’s Mediaeval Latin and French Bestiaries (1960; revised 

1962) are the foundations of current research on the bestiary tradition. In the 
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periods before and between these two seminal works, few bestiary studies 

appeared
70

.  

 

 Uma das possíveis explicações para esse desinteresse acerca dos bestiários pode ser a 

sua identificação como obras pseudo-científicas
71

, tese essa que não se sustenta, visto que as 

pesquisas mostram que estes manuscritos não derivam dos textos científicos da antiguidade, 

mas sim de suas fábulas e lendas. É com elas que o bestiário se constrói, não como um texto 

de história natural, mas como um material que busca transmitir conhecimentos acerca do 

mundo Cristão, de maneira compreensível e alegórica.
72

    

Tendo a afirmação de Clark e McMunn como referência – juntamente com as nossas 

pesquisas sobre a bibliografia acerca dos bestiários – precisamos citar como um dos primeiros 

trabalhos sobre destes códices, a classificação dos manuscritos – ainda que questionada e 

posteriormente reformulada pelos pesquisadores que se seguiram –, conforme proposta no 

início do século XX por Montague Rhodes James, acadêmico inglês, que foi responsável pela 

divisão dos bestiários em quatro famílias
73

, que variam conforme a configuração, tamanho e 

influências das obras. Assim, enquanto os manuscritos da primeira família são, em essência, 

cópias do Physiologus acrescidos de mais materiais – como as Etimologias de Isidoro – os 

bestiários da quarta família são bem mais extensos e contém trechos de diversos autores, além 

de Isidoro, como Bernardus Silvestris, Sêneca e Jhon de Salisbury
74

.   

 À divisão estabelecida por James, em sua obra seminal, McCulloch propôs uma 

alteração, acrescentando à primeira família de manuscritos uma sub-família, para que ela 

pudesse agrupar manuscritos similares que não apareciam diferenciados
75

. A obra de 

McCulloch é também fundamental, e trata, além da classificação dos bestiários – apresentada 

de maneira bastante detalhada, com indicação dos manuscritos preservados que fazem parte 

de cada uma das famílias, suas influências e conteúdo –, de vários outros aspectos das obras, 
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 CLARK, W. McMUNN, M. Beasts and Birds of the Middle Ages: the bestiary and it’s legacy. University of 
Pennsylvania Press, 1989, p. 5. Em tradução livre: “O desenvolvimento do material que foi compilado nos 
bestiários pode ser traçado até a Antiguidade Tardia. É surpreendente, então, que a pesquisa moderna na 
história do bestiário raramente pré-date o século XX e detalhes precisos da influência do bestiário tem 
raramente sido analizados. The Bestiary, de Montague Rhodes,  e Mediaeval Latin and French Bestiaries(1960; 

revisado em 1962) , de Florence McCulloch são as fundações da corrente pesquisa da tradição dos bestiários. 
Nos períodos anteriores e entre estes dois estudos seminais, poucos estudos sobre bestiários apareceram.”   
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 Podemos citar vários pesquisadores que se colocam contra essa identificação dos bestiários medievais como 
obras pseudo-científicas, como: Angélica Varandas e Ignácio Malaxecheverría. 
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 CLARK, W. McMUNN, Op. Cit., pp. 5 – 6. 
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 McCULLOCH, F. Mediaeval Latin and French Bestiaries. The University of North Carolina Press: 1962, p. 22. 
74

 VARANDAS, A. Op. Cit., pp.  6 e 11 
75

 McCULLOCH, F. Op. Cit., p. 25. 
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como breves análises acerca do conteúdo dos manuscritos. Além disso, ilustrações – traço 

bastante relevante dos códices, conforme trataremos ainda neste capítulo – também são 

apresentadas pela autora.  

 Devemos salientar, contudo, que embora haja um grande número destes códices 

medievais ainda preservados, as suas diferenças justificam análises individuais, conforme 

propomos neste estudo ao tratarmos especificamente do Bestiário de Aberdeen. Seu texto, 

seguindo a classificação que acabamos de mencionar, se enquadra como um manuscrito 

pertencente à segunda família – da qual são todos ingleses –, uma vez que o manuscrito 

apresenta uma maior influência da obra e da organização de Isidoro, além da presença de 

outros autores, como Ambrósio de Milão
76

, conforme trataremos mais adiante.  

 As duas obras citadas neste capítulo são as bases nas quais as pesquisas subsequentes 

sobre os bestiários se desenvolveram, com o aumento de interesse relativo ao seu estudo, que 

também contou com a aparição de fac-símiles e obras editadas – traduzidas, geralmente, para 

o inglês, além de eventos que tratavam do tema.
77

 Devemos ainda mencionar que, em anos 

mais recentes, o advento da internet serviu como um novo fomento à essas pesquisas, pois a 

quantidade de manuscritos que se encontram em meio virtual digitalizados, transliterados e 

mesmo traduzidos para línguas modernas, possibilitou que pesquisadores que se encontram 

fora dos países cujas bibliotecas e museus abrigam as obras originais pudessem ter acesso a 

estes materiais que, até então, eram bastante restritos.  

 Avançando para anos mais recentes, temos um número maior de pesquisas que 

merecem algum grau de atenção neste trabalho, visto que são produções bibliográficas 

relevantes e que ajudaram na popularização do tema. Desta maneira, não podemos deixar de 

citar as obras de Debra Hassig
78

, pesquisadora norte-americana que se empenha em apresentar 

também considerações acerca das características gerais destes manuscritos, além de organizar 

uma obra que apresenta as mais diversas pesquisas relativas a aspectos específicos dos 

bestiários, desenvolvidas por um sem número de autores.  

Na realidade, essa característica monográfica dos estudos sobre os manuscritos nos 

parece uma tendência – corroborada pela leitura da bibliografia indicada na parte final desta 

pesquisa – quando se trata dos temas relativos aos bestiários, principalmente ao levarmos em 
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 VARANDAS, A. Op. Cit., p. 10. 
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 CLARK, W. McMUNN, M. Op. Cit., p. 5. 
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 HASSIG, D. (org.) The Mark of The Beast: The Medieval Bestiary in art, life and literature. Garland Publishing, 
New York and London: 1999; 
__________. The Medieval Bestiaries: text, image, ideology. Cambridge University Press: 1995. 
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conta a quantidade de exemplares preservados – centenas de exemplares, conforme listado por 

Clark e McMunn – além do caráter realmente enciclopédico das obras. Temos, assim, 

pesquisas que tratam de características gerais das obras, como as próprias classificações já 

clássicas aqui citadas, ou então estas outras análises que, conjuntamente, ajudam a compor um 

quadro bastante amplo da realidade acerca dos bestiários.  

 Sobre estas pesquisas, podemos ainda afirmar que 

 

The field of bestiary studies offers a number of challenging issues. Current research 

centers on studies of the verbal and visual iconography of individual animals in 

various media, translations of several bestiary versions with complementary 

investigations of sources and manuscripts, studies of bestiary materials on medieval 

sermons, bestiary patronage, and relationship between text and image in the 

tradition of a given bestiary version. Yet much remains to be done
79

 [grifo nosso]. 
    

 Refletindo sobre os estudos em língua portuguesa, destacamos as pesquisas 

conduzidas pela pesquisadora Angelica Varandas, de Portugal. A autora segue a tradição já 

comentada de apresentar as características mais gerais dos bestiários, embora também se 

debruce em temais mais específicos. Damos especial atenção à sua proposta dos bestiários 

como um gênero textual medieval
80

, interpretação que procuramos incorporar nesta pesquisa. 

Além disso, a definição das obras conforme estabelecida por Varandas é de interesse para esta 

pesquisa, conforme já foi apresentado nas primeiras páginas do nosso estudo. 

 Porém, não podemos nos voltar apenas para as pesquisas realizadas no exterior, pois a 

nossa análise de estado da arte no que tange as pesquisas acadêmicas sobre bestiários estaria 

incompleta se deixássemos de citar pesquisas bastante recentes que têm se desenvolvido no 

âmbito da academia brasileira. Assim, os trabalhos de Muriel Araújo Lima Garcia
81

, Marcelo 

Cardoso Amato
82

, Rafael Afonso Gonçalves
83

 e Pedro Carlos Louzada Fonseca
84

, que variam 
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 CLARK, W., McMUNN, M. Op. Cit., p. 6. Em tradução livre: “O campo de estudos sobre os bestiários oferece 
um número de questões desafiadoras. A corrente pesquisa é centrada em estudos de iconografia verbal e 
visual de animais individuais em várias mídias, traduções de várias versões de bestiários com investigações 
complementares de fontes e manuscritos, estudos sobre os materiais dos bestiários nos sermões medievais, 
patronato dos bestiários, e relação entre texto e imagem na tradição de dada versão de bestiário. E ainda 
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80 VARANDAS, A. O Bestiário: Um Género Medieval. In: CHAMBEL, Pedro; MIRANDA, Adelaine. Bestiário 

Medieval: Perspectivas de Abordagens. IEM – Instituto de Estudos Medievais, Lisboa, 2004, p. 41. 
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 GARCIA, M. A. L. As imagens em bestiários ingleses dos séculos XII e XIII. 137 f. dissertação (Mestrado em 
História Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2015. 
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 AMATO, M. C. Os chifres do ibex: o imaginário medieval no bestiário de Cambridge (Inglaterra século XII). 
Escola de Educação e Humanidades. Pontifícia universidade Católica do Paraná. 2016. 
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de pesquisas de graduação, pós-graduação e trabalhos acadêmicos já consolidados, abordam o 

tema de perspectivas variadas – pelos pontos de vista da história ou da literatura – além de 

apresentarem problemáticas que seguem o padrão das pesquisas já comentadas nesta análise, 

desenvolvidas por acadêmicos no exterior, de temas que hora abrangem características mais 

genéricas acerca das fontes e hora e trabalham com problemáticas que são mais localizadas e 

monográficas, que variam conforme a proposta dos pesquisadores. 

 Essa breve explanação, de escolhas arbitrárias, deixou de lado um sem número de 

autores, não por julgarmos que suas pesquisas não sejam válidas para o campo de estudos 

acerca dos bestiários, mas por mera questão pragmática, levando em conta que os 

pesquisadores aqui citados figuram como uma boa amostra do universo destas análises. Todas 

essas pesquisas, que se avolumaram notadamente a partir dos anos 1990, ajudam a 

compreender um pouco acerca do fascínio que dragões, sereias, basiliscos e fênix têm 

exercido desde a antiguidade.  

No mundo contemporâneo, seja na literatura infanto-juvenil, no cinema, ou mesmo na 

televisão, as produções culturais parecem estar povoadas por estes seres que, como atesta a 

grande quantidade de manuscritos preservados, também fizeram parte deste imaginário 

medieval. É com essa assertiva que procuramos abordar, na sequência, um dos códices mais 

bem preservados deste gênero: o Bestiário de Aberdeen.  

 

3.2 O BESTIÁRIO DE ABERDEEN
85

 

 

 O MS 24, ou Bestiário de Aberdeen, como é atualmente conhecido devido a seu 

local de guarda desde o século XIX, a Universidade de Aberdeen, na Escócia, é um 

manuscrito inglês, escrito e iluminado na Inglaterra por volta do ano de 1200, e é considerado 

pelos pesquisadores com um dos melhores exemplares ainda preservados deste gênero textual. 

Conforme já indicamos na Introdução desta pesquisa, a obra segue o padrão dos pares deste 
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 GONÇALVES, R. A. Animais e homens de um oriente distante (Séculos XII – XIV). Tese. (Doutorado em 
História) – Faculdade de ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Franca, 2017; 
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 FONSECA, P. C. L. A nobreza cristológica dos animais no bestiário medieval: o exemplo do leão e do 
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tipo de escrito, tendo como base, de maneira geral, o texto do Physiologus e grande influência 

das Etimologias de Isidoro de Sevilha, principalmente no que tange a sua organização, 

conforme ficará mais claro nos parágrafos seguintes, quando analisarmos o manuscrito de 

maneira mais detalhada. 

 Embora o manuscrito do Bestiário de Aberdeen seja datado como pertencente à 

passagem do século XII para o XIII – pesquisadores acreditam que ele tenha sido terminado 

apenas cem anos depois, como atestam as mudanças no estilo verificadas nos seus últimos 

fólios –, o primeiro registro escrito da obra é do ano de 1542, quando ele foi listado como o 

documento de número 518 – liber de bestiarum natura – no inventário da Old Royal Library, 

do palácio de Westminster, em Londres. Essa biblioteca havia sido criada por Henrique VIII e 

tinha como função ser o local de guarda dos manuscritos e documentos que foram retirados 

dos mosteiros ingleses depois de sua dissolução. No século XVII, o manuscrito acabou sendo 

eventualmente cedido ao Marischal College que, no ano de 1860, passou a integrar a 

Universidade de Aberdeen, onde o texto se encontra atualmente, preservado no Centro de 

Coleções Especiais. 

 Contudo, embora a obra figurasse junto com uma maioria de textos que provinham 

das coleções dos mosteiros ingleses, é possível que o Bestiário de Aberdeen tenha sempre 

pertencido à realeza, uma vez que, por volta do século XII, havia um interesse da família real 

pelo tema que é explorado nos bestiários. Neste ponto devemos considerar também a própria 

suntuosidade do manuscrito, que teria sido de acesso para poucos, devido ao alto custo de sua 

produção.  

 Outra possibilidade acerca do patronato levantada pelos pesquisadores que se 

dedicaram ao estudo do manuscrito MS 24 é a de que a obra tenha sido voltada mais 

especificamente para um público religioso, pois muitas das suas cenas “would appeal more to 

an ecclesiastic than to a lay person”
86

. Um exemplo que pode ser explorado neste sentido é o 

do fólio 93 v, de lapidibus igniferis – das pedras de fogo –, no qual as figuras representadas 

seriam Adão e Eva, no inferno, condenados pelo pecado original de Eva, conforme podemos 

observar na iluminura a seguir: 
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 Aberdeen Bestiary Project. Disponível em: <https://www.abdn.ac.uk/bestiary/history>. Acesso em: 20 de 
Julho de 2017. Em tradução livre: “Iria ser mais atrativo para um eclesiástico do que para uma pessoa laica.”  
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FIGURA 1 – ADÃO E EVA E AS PEDRAS DE FOGO. 

 

FONTE: Aberdeen Bestiary, University Library MS 24, folio. 93v. 

 

 A mensagem transmitida pela imagem seria a de uma rejeição teórica da parte dos 

laicos às mulheres que, teria sido mais apelativa para os religiosos do que para os laicos. Em 

outras palavras, “Medieval male religious were apparently distrustful of women (or more 

likely, of themselves), to the extent that even their own mothers and sisters were potential 

temptations”.
87

  

 Neste sentido, o bestiário poderia ter sido utilizado – assim como temos informação 

acerca das demais imagens religiosas, como por exemplo os capitéis e vias sacras esculpidos 

nos edifícios religiosos por todo o Ocidente – como uma das maneiras de cristalizar uma 

ortodoxia, papel no qual as suas imagens – que procuraremos abordar de maneira sucinta no 

próximo capítulo – tinham um papel fundamental, visto que elas poderiam servir para educar 
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 HASSIG, D. The Medieval Bestiaries: text, image, ideology. Cambridge University Press: 1995, p. 125. Em 
tradução livre: “Homens religiosos medievais eram aparentemente desconfidos das mulheres (ou mais 
provávelmente, deles mesmos), ao extremo de que mesmo suas próprias mães e irmãs eram tentações 
potenciais”. 
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da mesma maneira que o texto escrito, já que, não raro, eram criadas para veicular a mesma 

mensagem que estava grafada.  

 Há ainda outras indicações da função eclesiástica e didática do Bestiário de 

Aberdeen, que corroboram essa teoria, como as marcas de uso extensivas, além da presença 

de imagens religiosas como uma cruz de ouro no fólio que trata da pomba (figura 2), e o 

Cristo em Majestade, (figura 3) – esta última, em destaque em um dos fólios, mas sem relação 

alguma com o conteúdo da obra.  

 

FIGURA 2 – CRUZ DE OURO E A POMBA. 

  

FONTE: Aberdeen Bestiary, University Library MS 24, folio 32v. 
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FIGURA 3 – CRISTO EM MAJESTADE 

 

FONTE: Aberdeen Bestiary, University Library MS 24, folio 4v. 

 

 Embora possamos especular com o uso dessas indicações e teorias, não é possível 

saber ao certo quem foram os patronos do Bestiário de Aberdeen, e este não é também o 

propósito desta pesquisa, então nos basta essa breve apresentação das duas hipóteses, 

conforme já enunciadas nos parágrafos anteriores. Muito mais relevante para este estudo é 

que entendamos a maneira como o manuscrito está organizado, para que, desta forma, 

possamos compreender a importância do modelo de Isidoro de Sevilha e a sua inspiração para 

os textos medievais.  Desta forma, optamos aqui por destacar algumas de suas características 
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organizacionais que consideramos principais, na ordem como aparecem no manuscrito, 

tecendo breves comentários acerca delas quando necessário. 

 Já no começo da obra, percebemos indicações da sua singularidade. Embora haja 

dezenas de manuscritos de bestiários preservados, apenas seis deles começam com o Ciclo da 

Criação, conforme criado por Ambrósio de Milão em seu Hexaemeron. É assim que, a 

primeira imagem que vemos no Bestiário de Aberdeen, é a criação do céu e da terra por Deus, 

seguida pela frase do Gênesis: “In principio creavit deus celum et terram”
88

. 

 

FIGURA 4 – A CRIAÇÃO DO MUNDO. 

 

FONTE: Aberdeen Bestiary, University Library MS 24, folio 1r. 
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 Aberdeen Bestiary, fólio 1 r. Disponível em : <https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f1r>. Acesso em: 10 
Jul. 2017. 
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 A criação do céu e da terra, das águas e do firmamento, dos pássaros e dos peixes, dos 

animais, do homem, são as informações que preenchem os fólios do início da obra. À elas se 

segue a imagem do Cristo em Majestade – já apresentada aqui – e os fólios no qual Adão dá 

nome aos animais e a todas as coisas vivas, contando com texto e iluminuras.  

 Após isso, com a frase “Incipit liber de naturis bestiarum”
89

 tem início a narrativa 

clássica dos bestiários, com a história do leão. Aqui também há uma ordem previamente 

estabelecida, pois os animais são apresentados de maneira coesa dentro de conjuntos 

estabelecidos. Primeiramente, temos os animais terrestres, como o próprio leão, a pantera, o 

elefante, o tigre. Após isso, se inicia o livro dos pássaros, e eles também são apresentados em 

sequência, fólio após fólio – a palmeira e o cedro também aparecem nessa seção do texto. A 

próxima seleção de animais trata das serpentes, cuja primeira é o dragão. Após isto, temos a 

seção que trata dos vermes, dos animais marinhos e peixes, e depois o espaço para as árvores. 

Após esta seção, encontramos pistas interessantes acerca da influência de textos tardo-antigos 

na composição do Bestiário de Aberdeen. É assim que os fólios seguintes são dedicados à 

natureza do homem, conforme o texto de Isidoro de Sevilha. 

 A próxima seção do manuscrito de Aberdeen também é de inspiração Isidoriana, e fala 

das partes do corpo do homem, conforme descritas pelo autor hispano, cujo nome aparece 

citado nas páginas do texto medieval. A seção sobre a idade do homem fecha este ciclo sobre 

os seres humanos.  

 Após 103 fólios de um texto elaborado e ricas iluminuras, o Bestiário de Aberdeen se 

encerra com a narrativa acerca das pedras e do que elas podem fazer, e percebemos neste livro 

também a alusão às Etimologias de Isidoro, cuja classificação dos seus vinte livros – 

conforme já mencionado na introdução desta pesquisa, quando travamos da obra 

enciclopédica de Isidoro – foi incorporada pelo autor – ou, mais provavelmente, autores – do 

manuscrito MS 24.
90

  

 Por fim, após exploramos a organização do Bestiário de Aberdeen juntamente com as 

suas principais características, percebemos que a obra apresenta singularidades ao mesmo 

tempo em que se enquadra no gênero textual medieval do qual é um de muitos exemplos. 

Estabelecidas essas assertivas, podemos voltar nossa atenção para um dos seres mais 
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 Aberdeen Bestiary, fólio 1 r. Disponível em: <https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f7r>. Acesso em: 10 Jul. 
2017. Em tradução livre: “Aqui começa o livro de natureza das bestas”. 
90

 É interessante notarmos que não é apenas Isidoro que figura entre os autores citados pelo Bestiário de 
Aberdeen. Frequentemente vemos trechos que começam com a frase “diz o Physiologus que...” 
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emblemáticos desta categoria de manuscritos e, talvez, de toda a Idade Média: a figura da 

fênix. 
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4 A FÊNIX: MORTE E RESSURREIÇÃO NO BESTIÁRIO DE ABERDEEN    

  

 Após termos contextualizado os bestiários no âmbito das transformações ocorridas nos 

séculos XII e XIII no território da Cristandade Latina, e termos apresentado uma breve análise 

da historiografia acerca destas fontes, neste capítulo nos dedicamos a analisar a figura da 

fênix no Bestiário Medieval. Utilizando as definições de imaginário e maravilhoso – ambas 

conforme propostas por Le Goff – além de abordarmos a questão da estética medieval e do 

alegorismo universal – com base nas teorias de Eco –, fazemos a análise da narrativa que 

encontramos no manuscrito de Aberdeen acerca da fênix, com a qual pretendemos entender a 

continuidade e nova significação que o mito da ave púrpura recebe no Ocidente Latino. Por 

fim, englobamos as iluminuras que representa a ave em nosso estudo, visto que as imagens 

são uma parte integrante do manuscrito. 

 

4.1 DA TRADIÇÃO PAGÃ AO MUNDO DA CRISTANDADE LATINA: AS DUAS 

VERSÕES DO MITO A FÊNIX 

 

 A história da fênix, a ave que renasce logo após a sua morte, já é citada por Herótodo, 

no segundo livro de suas História
91

, escrito no século V antes de Cristo. Pelo menos 

setecentos anos depois, a narrativa aparece também nas páginas do Physiologus e, em 

seguida, é utilizada também por Isidoro de Sevilha no Livro dos Animais, um dos vinte 

componentes de suas Etimologias.  

 Acerca dessa popularidade do mito, podemos dizer que  

 

The phonenix is another bestiary creature with a distinguished and ancient pedigree 

that in the bestiaries retained links with its past assossiations. The relationship 

between Classical traditions and the bestiary treatment of this bird are complex, 

because of the exepcionally long history of the phoenix, traceable to ancient Egypt 

(...)
92
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 The Medieval Bestiaries: Animals in Middle Ages. The Phoenix. Disponível em <http://bestiary.ca 

/beasts/beast149.htm>. Acesso em: 01 Set. 2017. 
92

 WHEATCROFT, J. H. Classical Ideology in the Medieval Bestiary. In: HASSIG, D. The Mark of the Beast: the 
Medieval Bestiary in Art, Life, and Literature. New York and London: Garland Publishing, Inc. 1999. pp.  141 – 
154. p. 148. Em tradução livre: “A fênix é outra criatura do bestiário com um distinto e antigo pedigree que no 
bestiário reteve ligações com as suas associações passadas. A relação entre tradições clássicas e o tratamento 
do bestiário para este pássaro é complexa, devido à excepcionalmente longa história da fênix traçável até o 
Antigo Egito.”  
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 A distância temporal entre as palavras que Heródoto escreveu em suas viagens pelo 

Egito – onde o escritor de Halicarnasso descreveu a fênix –, e o Bestiário de Aberdeen é de 

mil e setecentos anos. Embora percebamos neste primeiro registro aqui mencionado uma clara 

indicação da origem pagã do mito, para nós essa informação é suficiente, e, desta forma, nos 

atemos aqui apenas na assimilação da narrativa pelo Ocidente Latino, uma vez que é este 

nosso objetivo, e não o de buscar a origem de tais crenças. 

 Ainda sobre essa busca pela origens de elementos culturais, conforme comenta Le 

Goff, “É raro poder seguir-se o desenvolvimento histórico de uma crença mesmo se (...) ela 

inclui elementos emanados dessa noite dos tempos onde a maioria das crenças parece ter a sua 

fonte”.
93

 Levando essas palavras em consideração, abordamos apenas a história da ave 

púrpura como foi percebida nos séculos XII e XIII pelo Ocidente Latino. 

 Para este intento, devemos olhar, então, para a narrativa sobre a fênix conforme a 

localizamos a partir do fólio 55 do Bestiário de Aberdeen. Da ave fantástica, de acordo com 

as palavras do manuscrito, é dito que 

 

The phoenix is a bird of Arabia so called either because its colouring is Phoenician 

purple, or because there is only one of its kind in the whole world. It lives up for 

upwards five hundred years, and when it observes that it has grown old, it erects a 

funeral pyre for itself from small branches of aromatic plants, and having turned to 

face the rays of the sun, beating its wings, it deliberately fans the flames for itself 

and is consumed in the fire. But in the ninth day after that, the bird rises from its 

own ashes (...)
94

. 

 

 As palavras acima representam apenas o início da história
95

, que será analisada em sua 

totalidade neste capítulo. Elas nos remetem de maneira direta ao mito da morte e ressurreição 

da fênix através do fogo, algo que, ainda no mundo contemporâneo, faz parte da cultura 

popular e é aproveitado pela literatura, e também pela grande mídia em produções de massa. 

Já um outro elemento que é proviente do mundo pagão aqui citado é a insistência – conforme 

vemos no registro total do mito – em plantas aromáticas na hora da morte, algo que vêm de 

                                                           
93 LE GOFF, J. O Nascimento do Purgatório. Tradução Maria Fernanda Gonçalves de Azevedo, 2ª ed., Lisboa: 

Editorial Estampa, 1995. p. 15. 
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 The Phoenix. Aberdeen Bestiary, fólio 55 v. Disponível em: <https://www.abdn.ac.uk/bestiary /ms24/f1r>. 
Acesso em: 10 jul. 2017. Em tradução livre: “A fênix é uma ave da Arábia assim chamada tanto por que sua cor 
é o vermelho fenício, ou por que só há uma de seu tipo no mundo todo. Ela vive até quinhentos anos, e quando 
percebe que envelheceu, ergue uma pira funerária para ela mesma de pequenos galhos de plantas aromáticas, 
e tendo virado sua face para os raios do sol, batendo suas asas, ela deliberadamente abana as chamas para si e 
é consummida no fogo. Mas no nono dia depois disso, a ave se levanta de suas próprias cinzas.” 
95

 Como veremos adiante, o Bestiário de Aberdeen apresenta ainda mais uma versão acerca do mito da fênix. 
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tradições anteriores ao Cristianismo, mas é que é mantido na narrativa, e representa o triunfo 

da vida sobre a morte
96

. A sua ressignificação, sua alegoria, vem, no caso do Bestiário de 

Aberdeen, quando o texto afirma que “Your covering, therefore, is faith; fill it with the 

perfumes of your virtues – of chastity, mercy and justice, and enter in safety into de dephts, 

filled with the fragance of the faith betokened by your excelent conduct
97

”. As plantas 

aromáticas se tornam, conforme podemos perceber neste trecho da narrativa, uma alegoria 

para virtudes do homem
98

. Essa ligação que vemos aqui estabelecida entre os bestiários 

medievais e os elementos da arte e cultura do mundo clássico – conforme analisamos neste 

estudo, com o exemplo da fênix – é algo multiplo e também disseminado nestes manuscritos, 

conforme comenta Wheatcroft
99

. 

 Precisamos ressaltar também que a narrativa aqui apresentada segue exatamamente a 

sequência do gênero textual bestiário, conforme já demonstrado nesta pesquisa, no qual temos 

primeiro a descrição da criatura que está sendo representada – nas palavras de Varandas, a 

proprietas ou naturas – e, após isso, a lição moral – novamente citando a autora, a moralitas 

ou figuras
100

.  

 Podemos nos questionar, também, acerca da validade de uma narrativa que já 

estabelecemos como pagã em um contexto intelectual e cultural que é predominantemente 

cristão. Sobre disso, recorremos novamente às palavras de Le Goff, quando o mesmo afirma 

que 

 

Nos séculos XII e XIII (...) parece-me encontrar uma irrupção do maravilhoso na 

cultura dos doutos (...) O que ao meu ver pode explicar a irrupção do maravilhoso 

não é apenas a força da sua pressão, mas sim o facto de que a Igreja já não tem 

razão, como de facto tinha na alta idade média, para levantar barreiras contra o 

maravilhoso. Ele é agora menos perigoso, a ponto de a Igreja poder já domesticá-lo, 

recuperá-lo
101

. 

 

 

 Guiados pelas considerações do medievalista francês, procuramos entender os 

bestiários – e, de maneira mais específica, o mito da fênix presente no manuscrito de 
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 WHEATCROFT, J. H., Op. Cit., p. 148. 
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 The Phoenix. Aberdeen Bestiary, Op. Cit., fólio 56 v. Em tradução livre: “A sua proteção, portanto, é a fé; 
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 VARANDAS, A., 2006, Op. Cit., p. 1. 
101 LE GOFF, J., 1983, Op. Cit,  p. 22. 
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Aberdeen – como parte integrante deste movimento que faz uso das narrativas pagãs, 

especificamente nos séculox XII e XIII, adaptando-as a um contexto cristão – que terá, na 

alegoria, uma de suas maiores produções intelectuais. Assim, a narrativa que descreve a ave 

púrpura, que já foi citada por Heródoto, encontra um espaço na Cristandade. As 

características do mito que chamaremos aqui de originais – conceito que não deve ser 

aplicado aliado a uma busca de origens, conforme já comentamos, mas sim apenas para tratar 

de elementos anteriores à reinterpretação proporcioanda pelo Cristianismo – ainda estão 

presentes nas páginas do bestiário. Mas, agora, elas são acompanhadas pela moral cristã. E é 

assim que, seguindo as palavras do manuscrito de Aberdeen, percebemos como essa 

proximação é feita. Isso fica bastate explicitado ao lermos que “Our Lord Jesus Christ 

displays the features of this bird, saying: ‘I have the power to lay down my life and to take it 

again (...) ”
102

. A ligação entre a fênix e Cristo está estabelecida nesta parte da narrativa. 

  Na tradição cristã, Jesus morre e, após três dias, retorna do mundo dos mortos. E na 

versão da narrativa que estamos analisando, com algumas pequenas variações, percebemos 

que a fênix faz o mesmo, retornando à vida de suas próprias cinzas após nove dias. Contudo, é 

interessante ressaltarmos que, através da leitura das fontes, nos parece evidente que a ave não 

é o único animal – seja ele um ser fastástico ou então uma criatura real – que aparece no 

bestiário medieval em conexão direta com a figura de Cristo
103

. Dentre todas essas criaturas 

presentes nos diversos exemplares de manuscritos, destacamos aqui outras duas que de uma 

maneira ou de outra, acabam por se configurar como alegorias para a representação divina. 

Elas são: o leão – cujas características cristológicas estão presentes em sua força, realeza e 

nobreza – e o unicórnio – uma criatura que espelha a suprema natureza divina de Cristo, além 

de se confirgurar como uma alegoria de sua morte para salvar a humanidade
104

. Além delas, 

no Bestiário de Aberdeen, temos a pantera, cujo hálito doce atrai os outros animais e afasta o 

dragão – nesta fonte, uma alegoria para o Diabo – da mesma maneira como Jesus atrai os 

bons e espanta o mal
105

. 
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 The phoenix. Aberdeen Bestiary. Op. Cit., fólio 55 v. Em tradução livre: “Nosso senhor Jesus Cristo apresenta 
as características dessa ave, dizendo: ‘Eu tenho o poder de deixar minha vida e de tomá-la novamente (...).” 
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 Aqui, precisamos comentar que, embora haja animais no bestiário medieval que encarnam as diferentes 
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assosiação alegórica se dá com o mal. Exemplo disto é encontrado no fólio 66r do Bestiário de Aberdeen, no 
qual, ao lermos sobre o dragão, nos deparamos com a seguinte afirmação: “The devil is like the dragon...” “O 
Diabo é como o Dragão”. 
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 Nos atendo de maneira mais específica à relação que o Bestiário de Aberdeen 

estabelece entre a fênix e a figura de Cristo, devemos ressaltar que 

 

As a symbol of the resurrection of Christ and of the concomitant resurrection of 

humanity’ at the end of time, the phoenix mith must be evaluated in light of 

envolving Church doctrine. When examinated in this context, the phoenix in 

Christian literature and its ilustration in medieval bestiaries together provide 

insight into the beliefs and perceptions of the various patrons, churches, artists, and 

authors responsible for these works, as well as the views dominant at the time of 

their production. The bestiaries in particular helped shape prevalent beliefs 

concerning the resurrection of Christ and of humankind (...)
106

. 

 

 

Refletindo sobre a presença da narrativa da fênix no bestiário e sua indicação como 

um símbolo de ressurreição, percebemos que a importância de entendermos o contexto do 

mundo cristão à época de produção dos bestiários. Aquele era um mundo que já podia fazer 

uso da alegoria vinda do maravilhoso, conforme indicado pelas palavras de Le Goff
107

.  

Esses elementos culturais provenientes das culturas pagãs, no entanto, não haviam 

desaparecido do Ocidente, e as próprias fontes dos bestiários – tanto o Physiologus quando as 

Etimologias de Isidoro – são um exemplo disso. Estes textos que tratavam dos animais, como 

a fênix – estivessem eles acrescentando moralizações às narrativas ou as apresentando sem 

essa alteração – circulavam pela Cristandade desde o início da Idade Média, havendo aé 

mesmo indicação que o Physiologus poderia estar em ciculação no Ocidente Latino já desde o 

século IV.
108

 As próprias Etimologias haviam sido criadas no epaço da Península Ibérica. 

Contudo, é com os bestiários que essas narrativas ganham mais notoriedade e circulação.    

Acerca disso, devemos abordar também o processo através do qual a assimilação 

destes materiais pagãos era feita pelos copistas durante o período aqui trabalhado. Podemos 

dizer que neste momento “(...) Christian compilers began a process of rewriting and 

transforming pagan knowledge of the natural world in order to serve a new, didatic 
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Bestiary in Art, Life, and Literature. New York and London: Garland Publishing, Inc. 1999. pp 99 -110, p. 108. Em 
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purpose”
109

. Entedemos então que os bestiários, longe de serem um desvio da norma cultural 

do período, estão, na verdade, mais de acorco com a regra, que ressignificava o conteúdo 

pagão. A representação da fênix e a sua associação direta com os dogmas cristãos é um dos 

maiores exemplos desta reinterpretação elaborada pelos autores cristãos. 

Há ainda mais um ponto a ser abordado no que concerne este propósito de 

transformação dos textos antigos no mundo medieval: a função da alegoria. De acordo com 

Eco, podemos encaixar a tradição dos bestiários medievais no alegorismo universal, cuja 

proposta é a de ler o mundo como uma reunião de símbolos, atribuindo um valor alegórico 

para a arte
110

. Essa tradição, comenta o autor
111

, é algo que perde força quando, a partir do 

século XIV, o naturalismo – que vêm junto com a redescoberta e popularização de ideias 

aristotélicas – se torna dominante. Quando o alegorismo universal deixa de explicar o mundo, 

os bestiários se tornam obsoletos
112

.   

Focando especificamente no material de nossa análise, encontramos a alegoria, 

conforme defendida por Eco, na narrativa da fênix presente no Bestiário de Aberdeen. Isso 

fica mais claro quando lemos que 

 

If, therefore, the phoenix has the power to destroy and revive itself, why do fools 

grow angry at the word of God, who is the true son of God, who says: “I have the 

power to lay down my life and to take it again”? For it is a fact that our Savior 

descended from heaven; he filled his wings with the fragance of the Old and New 

Testaments; he offered himself to God his father for our sake on the altar of the 

cross; and on the third day he rose again (...)
113

   

 

 Neste trecho do texto percebemos como a ligação entre a fênix e Cristo é novamente 

explicitada, conforme já mencionamos anteriormente. Quando olhamos para esta primeira 

versão do mito presente no Bestiário de Aberdeen de uma maneira panorâmica, podemos ver 
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 Encontramos também essa observação nos textos de Varandas, conforme citados nas referêncis 
bibliográficas desta pesquisa, que tratam especificamente dos bestiários medievais. 
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 Conforme percebemos com o levantamento dos bestiários existentes, a grande maioria deles está 
concentrada nos séculos XII e XIII, havendo apenas poucos manuscritos posteriores. 
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 The Phoenix. Aberdeen Bestiary. Op. Cit., fólio 55 v. Em tradução livre: “Se, portanto, a fênix tem o poder de 
destruir e reviver a si mesma, por que os tolos de enraivecem com a palavra de Deus, que é o verdadeiro filho 
de Deus, quem diz: ‘ Eu tenho o pode de deixar a minha vida e de retomá-la’? Por que é um fato que o nosso 
Salvador desceu dos céus, ele encheu suas asas com a fragrância do Velho e do Novo Testamentos; ele 
ofereceu a si mesmo para Deus seu pai em nossa causa no altar da cruz; e no terceiro dia ele ergueu-se de novo 
(...).” 
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que a narrativa é construída de modo a apresentar, em primeiro lugar, a auto-imolação da ave, 

para que, na sequência, a figura do salvador Cristão apareça como uma associação direta a 

este exemplo de sacrificio. A morte da fênix, o ritual pelo qual a criatura passa para que, logo 

após, possa renascer das próprias cinzas é a alegoria, que indica como, a exemplo da criatura, 

Jesus pôde ressuscitar.  

Além da relação direta estabelecida entre a ave e a figura de Cristo, outro aspecto 

fundamental da narrativa é que o modelo estabelecido pela fênix representa também um 

caminho, não só para a ressurreição do Deus cristão, mas também de toda a humanindade. 

Assim, segundo as palavras do próprio bestiário, “The phoenix can also signify the 

resurrection of the righteous who, gathering the aromatic plants of virtue, prepare for the 

renewal of their former energy after death”
114

.  

Acerca este modelo proposto acima, conforme comenta Jones, podemos afirmar 

também que “The issue of the resurrection at the end of time is one of the most controversial 

in Christian history and thus has been a matter of debate in theological writings for 

centuries”
115

. Para a autora, de maneira geral, a discussão está estabelecida entre o embate que 

procura separar a ressurreição do espírito e a do corpo, algo que não era definido pelas 

sagradas escrituras. Há produções culturais que privilegiam ora um, e ora outro aspecto
116

. O 

mito da fênix, como visto aqui, representaria de forma proeminente uma alegoria para este 

debate, visto que “In their various attempts to demonstrate the plausibility of a physical 

resurrection, many theologians sought parallels from the natural world 
117

”.  

 Contudo, Jones comenta que acabam por se desenvolver duas versões para o mito da 

ave. Em uma delas, de viés menos cristológico devido à decadência da carne, a fênix, quando 

percebe que está perto da morte, cria um conteiner de ervas aromáticas e morre. De seu corpo 

putrefato, surge um verme que, com o tempo, acaba por se tornar a própria ave, como antes. 

                                                           
114

 The Phoenix. Aberdeen Bestiary. Op. Cit., fólio 55 v. Em tradução livre: “A fênix pode também significar a 
ressurreição dos justos que, reunindo as aromáticas plantas da virtude, preparam-se para a renovação de suas 
velhas energias depois da morte.” 
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 JONES, V. Op. Cit., p. 99. Em tradução livre: “A questão da ressurreição no final dos tempos é uma das mais 
controversas na história cristã e assim tem sido uma questão de debate in escritos teológicos por séculos.”  
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 Devemos ressaltar aqui que, conforme demonstra Jones, a interpretação acerca da ressurreição foi alvo de 
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é centrado na interpretação conforme feita no Bestiário Medieval de Aberdeen. 
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 JONES, V. Op. Cit., p. 102. Em tradução livre: “Em suas várias tentativas de demonstrar a plausibilidade de 
uma ressurreição física, mutios teólogos procuraram paralelos no mundo matural.”  
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Já em outro modelo – apresentado aqui como o início da narrativa no manuscrito de Aberdeen 

– ocorre a auto-imolação no fogo, e é das próprias cinzas que a criatura renasce
118

.  

É justamente esta segunda verão que estabelece uma relação mais explícita com 

Cristo, conforme já procuramos apresentar nas páginas deste estudo. Porém, a narrativa 

bastante complexa do Bestiário de Aberdeen apresenta as duas versões do mito. Assim, 

percebemos, logo após a interpretação cristológica do sacrifício da fênix, as palavras que 

afirmam que 

 

The phoenix is also said to live in places in Arabia and to reach the great age of five 

hundred years. When it observes that the end of its live is at hand, it makes a 

container for itself out of frankincense and myrrh and other aromatic substances; 

when its time is come, it enters the covering and dies. From the fluid of its flesh a 

worm arises and gradually grows to maturity; when the apropriate time has come it 

acqueires wings to fly and regains its previous appearance and form. (...)
119

.  

 

  O que vemos aqui é a coexistência de duas narrativas distintas no bestiário – 

sendo a primeira a mais conhecida. Porém, neste segundo momento, a alegoria ainda está 

presente, assim como a moralização cristã. Na sequência da narrativa, os pássaros são citados 

como um exemplo que deve ser seguido pelos homens, aos quais o criador deseja que sejam 

“restored with its own seed 
120

”. Sobre esta versão do mito, é importante salientarmos que  

 

(...) the phoenix story was not enterely satisfactory from a christological point of 

view. For one thing, because it involves the concept of physical decay it is not easely 

read as na analogy for the death of Christ. Furthermore, sinse the bird simply dies 

from old age, the story lacks the important element of self sacrifice wich is crucial to 

the success of the phoenix as a Christ analogy
121

.  

 

 Ainda, nesta versão da narrativa, a mensagem é clara. A ave deve representar a 

ressurreição. Contudo, agora se trata da ressurreição dos homens. Neste modelo do mito, não 
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 Ibidem, p. 103. 
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 The Phoenix. Aberdeen Bestiary. Op. Cit., fólio 56r. Em tradução livre: “A fênix, também é dito, vive em 
lugares na Arábia e chega à idade de quinhentos anos. Quando percebe que o fim de sua vida está próximo, ela 
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 Ibidem, fólio 56r. Em tradução livre: “Restaurado com sua própria semente.” 
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 JONES, V. Op. Cit.. Em tradução livre: “A história da fênix não era inteiramente satisfatória de um ponto de 
vista cristológico. Primeiro, por que ela envolve o conceito de deterioração física ela não é facilmente lida como 
uma analogia para a morte de Cristo. Além disso, como a ave simplesmente morre de velhice, falta à história o 
importante elemento de auto-sacrifício que é crucial para o sucesso da fênix como uma analogia a Cristo.” 
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há uma relação tão clara estabelecida com Cristo, como percebemos no início da primeira 

versão da narrativa. Isso fica mais explícito quando lemos a advertência nas palavras do 

manuscrito, que declaram “You too, o man, make a covering for yourself and, stripping off 

your old human nature with your former deeds, put on a new one Christ is your covering and 

your sheath, shielding you and hiding you on the evil day
122

”. Cristo está presente, mas a 

alegoria é destinada, desta vez, ao ser humano.  

 Por fim, precisamos salientar que o ponto que percebemos como a ligação entre os 

dois modelos narrativos propostos pelo Bestiário de Aberdeen é a ressurreição, seja ela 

relacionada ao auto-sacrifício de Cristo, ou ao futuro renascer dos homens. Mas, além disso, 

há outros elementos que devemos considerar em nossa análise: o imaginário e o maravilhoso. 

 

4.2 A FÊNIX NO BESTIÁRIO DE ABERDEEN: REPRESENTAÇÃO DO IMAGINÁRIO E 

DO MARAVILHOSO MEDIEVAL 

 

 Outro aspecto fundamental que precisamos levar em consideração é a relação da ave 

púrpura com o imaginário e com o maravilhoso do Ocidente medieval. Com relação ao 

primeiro, de acordo com Le goff, “O domínio do imaginário constitui-se pelo conjunto das 

representações que ultrapassam o limite imposto pelas constatações da experiência vivida e 

pelas deduções correlatas que ela autoriza...”
123

. É assim que o autor, citando Pataglean, 

procura definir o conceito, no qual encaixamos a presente pesquisa. O imaginário, para o 

medievalista, não se trata apenas de uma simples transposição das imagens do intelecto, mas 

sim de uma força criadora. E “o imaginário transborda o território da representação e é levado 

adiante pela fantasia, no sentido forte da palavra”
124

.  

 É justamente isto que nos interessa ao analisarmos a figura da fênix. Ela faz parte do 

imaginário daquelas populações, um ser que, representando nas páginas dos bestiários
125

 junto 

com animais que são reais, tem uma função no universo cultural medieval. E essa função dos 

bestiários, conforme percebemos no texto, é alegórica, edificante.  
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 The Phoenix. Aberdeen Bestiary. Op. Cit., fólio 56v. Em tradução livre: “Você também, oh homem, faça uma 
proteção para você e, se despindo de sua antiga natureza humana com suas ações passadas, coloque uma 
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ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2011, p. 11. 
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 LE GOFF, J. 2011. Op. Cit., p. 12.  
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 Devemos salientar que a fênix, assim como outros animais fantásticos, é também encontrada em outras 
fontes medievais, como é o caso dos poemas goliárdicos. 
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 Dito em outras palavras,  

 

Medieval bestiaries were books about nature written by human beings for their own 

edification. The bestiary words and pictures presented evidence to their readers of 

Christ and the devil in the world around them and offered behavioral advice for 

people who sought to live their lives more perfectly in the eyes of God.
126

 

 

 

 Percebemos, então, que a a representação dos animais – novamente, tanto os seres 

reais quanto os fantásticos – também faz parte deste universo imaginário medieval. “Os 

animais não somente povoaram intensamente o ambiente doméstico e selvagem dos homens e 

mulheres da Idade Média, como também rodearam ou iluminaram o seu universo 

imaginário”
127

, conforme comenta o medievalista francês. No Bestiário de Aberdeen, vemos a 

fênix – uma criatura fantástica – ser representada sem essa distinção que nós fazemos entre o 

que é real e o que é proveniente do domínio do imaginário
128

.  

 Ainda com relação à essa discussão – relevante para nossa pesquisa – podemos 

comentar que  

 

As modern viewers, we tend to separate the real from the imaginary animals in the 

bestiaries and assume that medieval readers recognized these same categories. But 

is this really as safe assumption? When medieval viewed the imaginary animals 

alongside known animals in the bestiaries, did they make such a clear distinction?
129

  

 

 Muitos dos animais representados nos bestiários eram provenientes de terras distantes, 

e teriam parecido estranhos aos leitores assim com os próprios dragões, ou mesmo a fênix, 

que, conforme percebemos no manuscrito de Aberdeen, vive na Arábia. Além disso, ambas as 
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 HASSIG, D., 1995. Op. Cit., p. xv . Em tradução livre: “Bestiários medievais eram livros sobre a natureza 
escritos por seres humanos para a sua própria edificação. As palavras e imagens do bestiário apresentaram 
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 GRAVESTOCK, P. Did Imaginary Animals Exist? In: HASSIG, Debra. The Mark of the Beast: the Medieval 
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uma suposição segura? Quando os medievais viram os animais imaginários junto com os animais conhecidos 
nos bestiários, eles fizeram uma distinção tão clara?.”  
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categorias de animais recebem características físicas, psicologógicas, e moralizantes, e 

contam com representantes repletos de caractetísticas positivas quando negativas.  

 Ainda com relação à esta dintinção, devemos salientar que, conforme comenta 

Gravestock 

 

Perhaps the most useful way to approach the problem of imaginary animals is to 

hypothesize that medievals knew quinte well that this animals did not exist and to 

view the question as to weather or not they actually existed as irrelevant. That is, 

what was important was that imaginary cratures serve a didatic purpose
130

.  

 

 Refletindo sobre essas palavras, somos levados a perceber que devemos considerar a 

fênix no seu sentido alegórico e não como um animal biológicamente possível. Ela vem de 

uma narrativa acerca do mundo antigo, se faz presente no Ocidente Latino, e é através da sua 

relação com a ressurreição que entendemos a sua importância para além de uma análise 

infrutífera sobre a existência ou não de tal ser para os medievais.  

 Ao tratarmos ainda dessa distinção de animais fantásticos ou reais, devemos fazer 

ainda uma outra ressalva: a fênix não pode ser considerada um monstro, pois, para Le Goff, 

estes são seres puramente maléficos
131

, o que não é o caso aqui estudado. Além disso, nas 

suas Etimologias, Isidoro explica a definição de monstros, como as criaturas que vêm ao 

mundo para trazer alguma mensagem, enquanto não enquadra os seres fantásticos que 

descreve – a fênix, o basilisco, o dragão – nesta categoria
132

. Levando em conta em nossa 

análise a influência do texto de Isidoro para a organização do Bestiário de Aberdeen, nos 

parece bastante sensato que sigamos também essa diretriz conforme estabelecida pelo autor 

acerca da denominação das criaturas que descreveu. 

 Um outro conceito aplicável aqui para entedermos a narrativa da fênix é o do 

maravilhoso. Para Le Goff, “Na literatura encontra-se quase sempre um maravilhoso cujas 

origens são pré-cristãs”
133

. Assim, o próprio termo medieval para esse conceito seria o de 

mirabilis, que englobaria as crenças, os seres fantásticos, ou seja, um universo de objetos 

presente na mente dos medievais, vindo de tempos pré-cristãos – como é o caso da fênix, e de 
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 Ibidem, p. 130. Em tradução livre: “Talvez o caminho mais útil para se aproximar do problema dos animais 
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outros seres que encontramos nos bestiários. A função do maravilhoso seria a de promover 

um contraponto em relação à banalidade do cotidiano, “um universo virado ao contrário”
134

. 

 O medievalista afirma, ainda, que o Cristianismo não fez muito pelo maravilhoso
135

. 

Achamos essa assertiva também aplicável à nossa pesquisa, uma vez que o componente 

maravilhoso que identificamos na narrativa acerca da fênix é, conforme já demonstramos, 

anterior ao Cristianismo, que faz uso dele posteriormente, para veicular a sua própria imagem 

de ressurreição, em um processo que chamamos aqui de ressignificação, e que é um dos 

pilares deste estudo. No entanto, ainda que ressignificada, alterada para entrar em acordo com 

uma visão cristã e alegórica de mundo, a história da fênix mantém alguns elementos que 

compõe uma narrativa mais antiga, sem que eles sejam desprezados pelos autores medievais. 

Para entendermos melhor isso, precisamos olhar também para as iluminuras que a retratam. 

 

4.3 PARA ALÉM DO TEXTO: AS ILUMINURAS COMO FORMA DE NARRATIVA 

 

 Até este momento, privilegiamos nesta pesquisa a análise do material textual acerca da 

fênix, conforme presente no Bestiário de Aberdeen. Porém, o texto não é a única parte que 

compõe a narrativa sobre a ave no manuscrito. Juntamente com ele, encontramos também 

duas iluminuras, às quais pretendemos dedicar os próximos parágrafos deste estudo.  

 Assim, é necessário discutirmos a relevância da análise de iluminuras. Sobre o uso das 

imagens pela historiografia, Schmidt comenta que “ Desde alguns anos, um número crescente 

de historiadores têm se interessado pelas imagens e pela arte (...)
136

. No entanto, adverte ele, 

as pesquisas não devem procurar isolar o conteúdo da imagem, mas sim o ler em sua 

totalidade
137

. Quando procuramos tratar do uso das imagens do Bestiário devemos levar em 

consideração as palavras do autor, quando ele comenta que  

  
Para o medievalista, que trabalha quase sempre com imagens relacionadas explicita 

ou pelo menos implicitamente com um texto (o texto bíblico em primeiro lugar) 

sublinhar a especificidade das obras figuradas e suas consequências constitui uma 

tarefa essencial
138

. 
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 Ao propormos aqui entender as iluminuras que retratam a fênix, procuramos levar as 

palavras de Schmidt em conta, alinhando as imagens com a narrativa que já exploramos neste 

capítulo. Desta forma, se faz necessário analisarmos agora a figura da fênix: 

 
FIGURA 5 – A FÊNIX NA ÁRVORE. 

 

FONTE: Aberdeen Bestiary, University Library MS 24, f. 

 

FIGURA 6 – A FÊNIX NA PIRA FUNERÁRIA. 

 

FONTE: Aberdeen Bestiary, University Library MS 24, f. 
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 As duas imagens representam momentos distintos do ciclo de vida da ave púrpura. Na 

primeira delas (figura 5), que aparece em primeiro lugar no manuscrito, logo no início da 

narrativa, a ave se encontra parada entre duas árvores, possivelmente colhendo os galhos com 

os quais deve construir o ninho para se imolar
139

. A presença do sol nesta imagem, logo acima 

da criatura, se faz bastante significativa. Já na segunda iluminura (figura 6), temos a ave 

representada no que seria já a sua pira funerária, conforme vemos na narrativa, cercada pelas 

chamas, e novamente notamos a presença do sol. No entanto, a fênix não aparece representada 

na cor púrpura, diferentemente do que percebemos no texto. 

 Ao retomarmos a narrativa sobre a ave púrpura do Bestiário de Aberdeen, conforme já 

discutida neste estudo, lemos que a ave “(...) erects a funeral pyre for itself from small 

branches of aromatic plants, and having turned to face the rays of the sun, beating its wings, 

it deliberately fans the flames for itself and is consumed in the fire (...)
140

. Após isso, 

conforme segue a descrição no manuscrito, o animal finalmente renasce. 

 Este ritual, que depois é apropriado pela alegoria Cristã no bestiário e, até mesmo em 

textos mais antigos como o Physiologus, é representado na segunda imagem. Nela, vemos a 

ave em uma espécie de ninho, cercado pelas chamas, que são representadas em laranja. Logo 

acima, saindo um pouco do enquadramento da iluminura, vemos o imagem do sol – “(...) 

having turned to face the rays of the sun (...)”
141

 –, conforme evidenciado já no começo da 

narrativa presente no texto do manuscrito. 

 Há duas possíveis explicações para a composição da segunda imagem que estamos 

analisando aqui. Ela poderia representar tanto a morte da ave, como também poderia ser a 

representação de seu renascimento das cinzas. Contudo, Jones, trabalhando com a 

interpretação de iluminuras similares a essas – dois exemplares presentes no Bestiário de 

Ashmole, manuscrito considerado como irmão do exemplar de Aberdeen –, indica que a 

primeira das iluminuras apresentadas aqui poderia representar a prepração para a morte fênix 

– que aparece em formato de cruz, algo que deveria se referir ao corpo de Cristo, embora em 

uma postura como se já tivesse deixado este mundo. A segunda imagem, por sua vez, trataria 

do retorno da ave, de dentro de seu ninho – que também, para a autora, pode ser descrito 
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como uma pia batismal, relacionando a narrativa imagética aos sacramentos cristãos
142

, em 

um sentido também de ressignificação. 

 Optamos, então, por seguir a interpretação proposta por Jones. Isto posto, uma vez que 

encontramos esses dois componentes no mito descrito no Bestiário de Aberdeen – a morte e a 

ressurreição da fênix – percebemos que as duas imagens se enquadram no que Hassig 

classificou como iluminura narrativa
143

.  

 Conforme a definição da autora, temos, nos bestiários medievais, quatro tipos distintos 

de imagens: o primeiro deles é o retrato, no qual os animais não estão representados 

envolvidos em nenhuma ação, e podemo estar sozinhos ou em pares; em seguida, a alegoria 

ou moralização, que deve exigir uma reflexão para temas que não estão, necessariamente, 

expressos nos manuscritos; em terceiro lugar, a apropriação, que não tem nenhuma relação 

com o texto e exigirá uma reflexão espiritual
144

; e, por fim, as iluminuras narrativas, como o 

que vemos nas imagens aqui apresentadas, que, pela sua relação direta com a narrativa 

textual, são as que possuem mais interesse para este estudo.  

 Sobre elas, podemos dizer que 

 

Narrative illustrations commonly complement verbal descriptions, although this 

does not mean that they are bound by them. In general, however, narrative imagery 

either corresponds to an accompanying textual anecdote or represents and action or 

characteristic described as typical of the animal
145

. 

  

 Essa vocação narrativa das iluminuras da fênix fica bastante clara quando olhamos 

para esta descrição. A primeira imagem que trata da construção do ninho e a segunda, que 

representa o ritual envolvendo o fogo, corroboram uma história que é vista já nas primeiras 

linhas da narrativa, e se configuram como o elemento mais chamativo acerca da representação 

da fênix. Porém, o propósito das duas iluminuras aqui analisadas, assim como o dos próprios 

bestiários, no entanto, não é claro, embora haja considerações de pesquisadores no sentido de 
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que haveria uma vocação didática tanto para o texto como para as imagens
146

 – essas últimas, 

estariam servindo para a educação dos irmãos laicos das ordens religiosas, que seriam 

iletrados
147

.  

 Um outro aspecto ainda relevante acerca das imagens que retratam a fênix e que 

podemos abordar, de forma bastante tangencial, é o seu estilo artístico. O Bestiário de 

Aberdeen é um texto da passagem do século XII para o XIII, época em que percebemos o 

surgimento do estilo gótico no Ocidente Latino
148

. Porém, o estilo do manuscrito conforme 

percebemos ao analisarmos as imagens da fênix, ou mesmo as outras iluminuras – presentes 

ou não neste estudo – se assemelha mais ao modelo de arte Românico.  

 Acerca disso, para Muratova, “ (...) the Aberdeen Artist is more attached to the solid, 

Romanesque order of proportions and forms (...)
149

”. Mas isso não é uma regra, e os estilos 

não sofrem uma clivagem temporal tão rigorosa. Em outros bestiários, contemporâneos ao 

manuscrito de Aberdeen, encontramos a predominância de diferentes estilos artísticos, além 

do Românico, como as imagens góticas presentes no Bestiário de Ashmole
150

. 

 Por fim, devemos salientar a importância de entendermos a narrativa da fênix em sua 

totalidade, ao invés de privilergiarmos apenas determinados pontos do mito representados nos 

fólios do manuscrito de Aberdeen. As duas imagens se configuram como representações 

distintas, também apresentando elementos que estão presentes na narrativa. Elas, por si só, 

narram parte destes acontecimentos, de maneira independente do texto, e poderiam ter sido 

inteligíveis para o público leitor ao qual a obra era destinada, embora não possamos afirmar, 

com certeza, quem seriam essas pessoas – tema este que, como muitas outras questões acerca 

dos bestiários medievais, ainda é alvo de discussão entre os pesquisadores que se dedicam ao 

estudo dos manuscritos. 
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 Embora tenhamos separado aqui as imagens do texto, nosso intuíto ao fazê-lo foi 

apenas didático e pragmático, já que nos utilizamos de diferentes metolologias e aportes 

teóricos para compreendermos os dois elementos do mito da fênix. Contudo, como 

percebemos com o próprio Bestiário de Aberdeen, além de nossas leituras mais gerais sobre a 

Idade Média, sabemos que essas divisões, classificações e categorizações que propomos são 

modelos do presente, anacrônicos de uma certa forma, principalmente quando levamos em 

consideração as dificuldades de procurar entender a mentalidade medieval. Se, para nós, há 

uma diferença clara entre o que é um ser real e um animal imaginário, não podemos julgar 

como essa separação teria sido feita na mente das populações que habitaram o Ocidente 

Latino nos séculos XII e XIII, período aqui estudado.  

 Não procuramos defender com isso que os autores realmente acreditassem nos animais 

que estavam representados nos bestiários – conforme já comentamos –, mas devemos 

considerar que a presença deles ali tinha um propósito diferente. Os manuscritos medievais 

aqui abordados não eram obras pseudo-científicas, mas sim textos alegóricos que procuravam 

transmitir verdades para além do texto e da imagem: esse era o modelo medieval dos 

bestiários, do qual o mito de morte e ressurreição da fênix é parte integrante. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eco nos diz que “A cultura medieval tem o sentido de inovação, mas procura escondê-

la sob as vestes da repetição”.
151

 Ao nos encaminharmos para o final deste estudo, 

percebemos que as palavras do semiógrafo italiano podem ser utilizadas para entendermos a 

lógica por trás da popularização dos bestiários medievais nos séculos finais da Idade Média – 

e, mais especificamente, no caso aqui trabalhado, a narrativa sobre a fênix presente nestes 

códices.  

 Ao iniciarmos esta pesquisa monográfica, propusemos compreender a maneira através 

da qual o mundo medieval dos seculos XII e XIII – já bastante diferente dos séculos que 

podemos chamar de alta Idade Média – utilizou dos elementos pagãos a seu favor, e o que 

percebemos é que isto foi levado a cabo pela ressignificação destas figuras do imaginário 

antigo. Longe de tentarmos entender se os medievais acreditavam de fato nas criaturas 

presentes nos bestiáros
152

 – algumas, inclusive, verdadeiramente monstruosas e com 

características maléficas – nosso intuito foi o de procurar na permanência e reinterpretação 

delas no Ocidente Latino o elo entre os mundos antigo e medieval, de um ponto de vista do 

imaginário – objetivo esse que, através de nossa análise do mito da fênix, consideramos como 

alcançado. 

 No Bestiário de Aberdeen lemos a afirmação de que “The phoenix is a bird of 

Arabia”
153

. É bastante improvável que os produtores dos bestiários – os monges copistas, no 

caso do MS 24, ingleses – tivessem algum contato direto com os locais descritos por eles nos 

fólios dos manuscritos. Contudo, a fênix, os dragões, os basiliscos, as sereias, são todos seres 

que habitaram o domínio deste imaginário, vindos de mundos mais antigos. Ao lançarmos um 

olhar para os manuscritos de bestiários  e suas iluminuras, percebemos as criaturas contidas 

nos fólios tinham corpos e personalidades bastante característicos, que estavam na mente 

destas pessoas, e estes elementos são também provenientes de culturas anteriores ao mundo 

medieval.
154
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Sobre isso, retomamos aqui as ideias de Le Goff, quando o historiador afirma que não 

podemos encontrar as origens históricas de uma crença, pois elas vêm de épocas remotas, nas 

palavras do autor, da “noite dos tempos”.
155

 Nem tampouco foi este o nosso objetivo durante 

esta pesquisa. Ao procurarmos traçar uma origem histórica para o mito da fênix, chegaríamos 

facilmente aos relatos de Heródoto, mas este é apenas o primeiro registro, que o autor teria 

feito em suas viagens pelo Egito, o que indica que a ave povoava o imaginário das populações 

antes disso.  

Neste quesito, o que nos bastou foi apenas estabelecer a antiguidade desta narrativa, 

para que, com o uso da bibliografia especializada, pudessemos procurar entender como a 

fênix foi englobada nos bestiários durante a Idade Média. Alguns elementos do mito que, para 

fins de classificação, chamamos de originais, como o auto-sacrifício da ave ainda estão nas 

páginas do Bestiário de Aberdeen. Porém, há agora um outro elemento fundamental que não 

pode ser ignorado, o fato de que há um pararelo entre essa atitude da ave e o sacrifício de 

Cristo
156

.  

Essa relação pode ser melhor entendida ao retomarmos um techo da narrativa do 

Bestiário de Aberdeen, que nos fala que “Our Lord Jesus Christ displays the features of this 

bird, saying: ‘I have the power to lay down my life and to take it again’ ”.
157

 A função dos 

textos no bestiário medieval, neste sentido, é alegórica: toda a narrativa é construída para 

remeter a uma outra questão, neste caso, a relação entre a fênix e o salvador cristão, expressa 

pelo sacrifício de ambos. 

Outro ponto fundamental que percebemos nesta pesquisa e que devemos ressaltar 

nestas considerações é que econtramos a narrativa acerca da fênix figurando, em uma 

cronologia decrescente, tanto no Bestiário de Aberdeen, quando nas Etimologias de Isidoro e 

no próprio Physiologus. Apensar disso, no livro das bestas medieval, uma característica 

chama a atenção: não há uma, mas sim duas versões da narrativa sobre a fênix. Apresentadas 

em sequência, as palavras descrevem distinções que, de um ponto de vista teológico, são 

bastante relevantes, pois, conforme já discutido em nosso terceiro capítulo, envolvem a 
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putrefação da carne – o que não condiz com a alegoria cristológica – em detrimento do puro 

ritual de morte pelo fogo.
158

  

Procuramos também aqui considerar a narrativa do bestiário não só de maneira textual, 

mas englobando também as iluminuras nas quais a ave aparece, pois as consideramos como 

parte fundamental deste objeto de pesquisa, sem as quais nossa análise não estaria completa. 

Levando essas questões em consideração, nos apoiamos da teorias de Schmidt
159

, procurando 

entender as imagens como componentes da narrativa e não como partes isoladas do texto. As 

duas imagens da fênix que apresentamos aqui foram enquadradas na categoria de iluminuras 

narrativas
160

, uma vez que representam parte da história da ave: a morte ou a preparação para 

esta e seu renascimento.  

Quanto a função destas imagens, acreditamos que, para um público leigo – umas das 

possibilidades de recepção para os bestiários, mas que, assim como autores específicos e 

patrocínio, se mantém apenas como hipótese – essas imagens podem ter sido fundamentais, 

uma vez que, sem acesso ao texto, os elementos principais da narrativa – morte e 

renascimento – estariam visualmente presentes.
161

  

Percebemos ainda que algumas constatações acerca dos própios bestiários se fazem 

necessárias. Em primeiro lugar, essas obras já foram consideradas como trabalhos de pseudo-

ciência. Acreditamos que as pesquisas tanto clássicas quanto as mais recentes acerca deste 

gênero narrativo já tenham conseguido desconstruir essa afirmação. A tradição neoplatônica 

dos bestiários procurava transmitir conhecimento por base da alegoria, enquanto a tradição 

que se instalou posteriormente no Ocidente Latino, o Aristotelismo, tinha relações mais 

estreitas com o naturalismo. Com a crescente importância dos ideiais Aristotélicos, a 

procução dos bestiários declina substancialmente no século XIV
162

, embora tivesse chegado a 

seu auge nos dois séculos anteriores. Essa informação, entretanto, não corrobora a tese de que 

os bestiários medievais foram trabalhos pseudo-científicos. O mundo medieval teve seus 

textos cinetíficos, mas o propósito do liber de natura bestiarum era outro, o de transmitir 

mensagens por meio da alegoria. 
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 Por fim, precisamos salientar que, embora o interesse pelos bestiários medievais como 

fonte histórica tenha crescido nos úlimos anos, mesmo no Brasil – como atestado nas páginas 

desta pesquisa –, com o auxílio da internet, ainda há muito o que se fazer. A grande presença 

dos animais na cultura e arte medievais faz com que, como comenta Malaxecheverría, “No 

hay um bestiario, sino bestiarios (...)”.
163

 E mesmo ao olharmos para os próprios códices que 

são chamados de bestiários medievais, a sua abundância e diversidade ainda pode ser 

responsável por um sem-número de pesquisas originais. 
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