
 
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

 

THIAGO BROTTO NATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMO LOBOS SOBRE CORDEIROS”: A GESTA NORMANNORUM DE DUDO DE 

ST-QUENTIN E A CONSTRUÇÃO RETÓRICA DE UMA HEGEMONIA BÉLICA, 

POLÍTICA E ESPIRITUAL DOS DUQUES DA NORMANDIA NOS SÉCULOS X E 

XI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 
 
 
 

 

THIAGO BROTTO NATÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMO LOBOS SOBRE CORDEIROS”: A GESTA NORMANNORUM DE DUDO DE 

ST-QUENTIN E A CONSTRUÇÃO RETÓRICA DE UMA HEGEMONIA BÉLICA, 

POLÍTICA E ESPIRITUAL DOS DUQUES DA NORMANDIA NOS SÉCULOS X E 

XI 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de História, Setor de 

Ciências Humanas Letras e Artes, Universidade Federal 

do Paraná, como requisito parcial à obtenção do grau de 

Historiador. 

 

Profa. Dra. Fátima Regina Fernandes Frighetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2017 



 
 
 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Dedico esta sessão do trabalho para agradecer pessoas sem as quais ele não teria sido 

concluído, e outras que tornaram a jornada até aqui muito mais leve. Antes de mais nada, devo 

agradecer à minha família, que me deu todo o suporte material e emocional desde os meus 

primeiros anos de vida. Agradeço muitíssimo também à minha orientadora Fátima, que vem 

me acompanhando nesta pesquisa desde o final de 2014, quando eu ainda estava no primeiro 

ano de graduação. Sem seus apontamentos diretos e precisos, esta monografia teria virado uma 

completa bagunça. 

Agradeço a toda a minha turma de faculdade pelo companheirismo nestes 4 anos de 

graduação, principalmente Matheos, André, Hector, Octávio e Rodrigo, que foram ótimos 

amigos, seja na sala de aula ou no bar. Devo também um agradecimento especial à Janis Boiko, 

que revisou cada pequeno pedaço desta monografia e me ajudou a deixá-la como está agora. 

Mas, além de tudo, agradeço por seu constante e essencial apoio emocional, sem o qual este 

cansativo último semestre de graduação teria sido muito mais exaustivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a política da Normandia medieval, principalmente no que 

diz respeito aos séculos X e XI. Estabelecida pelo viking pagão Rollo em 911 após um acordo 

com o rei carolíngio Carlos, o Simples, o recente estabelecimento de vikings cristianizados 

passou a buscar sua proeminência no conturbado panorama político da França do início do 

século X. Após um breve governo do filho de Rollo, Guilherme, seu neto Ricardo I (942-996) 

assumiu a governança após um período de grave instabilidade. Pretendendo consolidar o 

controle de sua família sobre a região normanda, Ricardo I traçou diversas alianças políticas e 

conseguiu um governo longo e estável. Buscando afirmar no campo narrativo e teórico aquilo 

que havia conquistado politica e belicamente, Ricardo encomenda logo antes de sua morte, em 

995, uma crônica que narrasse a história do estabelecimento de seu ducado. Em 1015 Dudo de 

St-Quentin, um cônego franco que vivia na corte normanda, finaliza sua obra sobre tal passado 

normando, a Gesta Normannorum. Buscando um glorioso passado que fosse comum a todos 

os vassalos normandos e os unificasse, Dudo utiliza as figuras de Rollo, Guilherme e Ricardo 

I, em uma obra semi-biográfica que exalta tais homens como representantes de uma gens dos 

normandos. Nesta monografia buscamos no contexto que precede a escrita da Gesta 

compreender quais demandas teriam levado Ricardo I a encomendar um trabalho dispendioso 

e caro como uma crônica, bem como quais foram os mecanismos teóricos empregados por 

Dudo de St-Quentin para elevar e legitimar a linhagem normanda. Para melhor compreender a 

fonte em si, fundamentamos nosso trabalho com uma bibliografia sobre a prática de escrita de 

crônicas e também sobre a historiografia cristã antigo-medieval. Buscando analisar a Gesta 

Normannorum a partir deste duplo aspecto, procuramos entender como Dudo de St-Quentin 

constrói uma narrativa de um passado glorificado visando edificar e conceder vantagens 

políticas à personagens de seu presente. 

 

Palavras-chave: Gesta Normannorum, legitimação, hegemonia 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

ABSTRACT 

 

This work approaches the political landscape of medieval Normandy, mainly in 

regards to the 10th and 11th centuries. Stablished by the viking Rollo in 911 after a compromise 

with the carolingean king Charles, the Simple, the newly-formed stablishment of christianized 

vikings began to struggle for its prominence in the troubled political landscape of early 10th 

century France. After a brief rulling of Rollo’s son, William Longsword, his grandson Richard 

I (942 – 996) took on governance after a period of severe instability. Aiming to consolidate his 

family’s control over the norman region, Richard I constructed several political aliances and 

managed to have a long and stable rulling. Aiming to consolidate at the narrative and theoretical 

fields that wich he had managed to conquer through politics and war, Richard orders for, right 

before his own death, in 995, a chronic that would narrate the history of his duchy’s 

stablishment. In 1015 Dudo of St-Quentin, a frank canon who lived at the norman court, 

finalizes his work on said norman past, the Gesta Normannorum. Seeking out a glorious past 

that was common ground to all norman vassals and was meant to unifie them, Dudo uses the 

figures of Rollo, William and Richard in a semi-biography that exalts such men as 

representatives of a norman gens. In this monography we discuss the context tha precedes the 

writing of the Gesta, to understand which political demands would have driven Richard into 

ordering a costly and expansive work such as chronic, as well as which were the theoretical 

mecanisms used by Dudo of St-Quentin to elevate and legitimize the norman lineage. To better 

understand the text itself, we foundmented our work with a bibliography on the practice of 

medieval chronical writing and also on ancient-medieval christian historiography. Intenting to 

analize the Gesta Normannorum in this double aspect, we set out to understand how Dudo of 

St-Quentin builds up a narrative of a glorified past aiming to exalt and concede political 

advantages to characters of his own reality. 

 

Key-words: Gesta Normannorum, legitimation, hegemony 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As incursões vikings constituem um tema de pesquisa que vem gerando fascínio em 

muitos historiadores há algum tempo. Muito se estuda atualmente a cultura, religião e política 

das regiões nórdicas que abrigaram tais vikings, bem como suas primeiras invasões nas costas 

das atuais França e Inglaterra. Sabemos muito também sobre a conquista da Inglaterra por um 

grupo de vikings cristianizados em 1066, graças às pesquisas de historiadores ingleses 

interessados em buscar esta “origem” da consolidação de sua nação a partir da batalha de 

Hastings.  

Os responsáveis por esta conquista da Inglaterra foram um grupo de nórdicos 

cristianizados oriundos da região da Normandia, noroeste da atual França. Em boa parte da 

historiografia, principalmente a inglesa, eles costumam aparecer com maior proeminência 

apenas em seu momento de expansão, que começa em 1066. Há, no entanto, quase 150 anos de 

história que antecedem a batalha de Hastings, e que são muitas vezes estudados apenas como 

um meio de entender os aspectos que teriam levado à conquista. O que propomos com esta 

monografia é um estudo mais aprofundado sobre estes normandos, buscando entender não 

exatamente como se organizavam politicamente, mas qual a percepção de história e identidade 

de seu ducado que pretenderam eternizar a partir da encomenda de sua Gesta Normannorum, 

escrita por Dudo de St-Quentin entre 995 e 1015. 

Assim sendo, a relevância desta pesquisa se concretiza em uma série de motivos. Por 

tratar-se de um estudo cujo objeto principal é a encomenda e escrita de uma crônica sobre a 

história de uma família governante, podemos contribuir ao extenso debate historiográfico sobre 

tal prática, extremamente comum durante toda a Idade Média. Além disso, a Normandia é 

apontada por alguns autores como uma das primeiras províncias da região da França a se 

consolidarem como tal (CHIBNALL, 2008, p. 9-14), algo que teve importante papel na história 

política do noroeste da França medieval até pelo menos o século XIII. Com este estudo, 

podemos entender um pouco mais deste processo, a partir da consolidação teórica e discursiva 

da Normandia como uma região pretensamente autônoma em relação aos francos. 

O ducado da Normandia detém também o posto de ter sido um dos primeiros e 

certamente o mais forte estabelecimento de vikings em território cristão a seu tempo. Em apenas 

três gerações de governantes e menos de cem anos os sucessores de Rollo conseguiram se 

estabelecer como senhores de uma grande porção de território na conturbada França do século 

X (VAN HOUTS, 2000, p. 14-15). Para além desta importante realização interna, o ducado da 

Normandia serviu nos anos seguintes como ponto de partida para outras conquistas dentro da 
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cristandade. Além da posterior formação do Reino das Duas Sicílias e expansão para os Balcãs, 

foi a partir de sua posição como duque da Normandia que Guilherme, O Conquistador, tomou 

a Inglaterra de assalto em 1066, contando com a justificativa de um direito hereditário que havia 

sido conseguido por sua família através de alianças matrimoniais com os ingleses anos antes. 

Portanto, o estudo do fortalecimento da posição de governantes de origem viking na 

Normandia pode ter diversos reflexos diretos em vários outros temas da história medieval. É 

também um tema pouco estudado a nível mundial e que se encontra praticamente inexistente 

nos debates sobre história medieval no Brasil. 

Partindo de tudo isso, a principal questão que buscamos responder com o presente 

estudo se refere aos mecanismos teóricos utilizados por Dudo de St-Quentin para legitimar a 

linha sucessória normanda do encomendador da obra, Ricardo I, através de sua Gesta 

Normannorum. Tratando-se de uma obra financiada e supervisionada pelos maiores 

interessados em sua escrita e divulgação, nos propomos a realizar um estudo da fonte buscando 

entender o porquê das construções teóricas realizadas por Dudo, como eles a elabora em seu 

discurso e quais objetivos busca atingir com elas. É a partir destas perguntas que buscaremos 

compreender qual é a imagem de si que tal linhagem buscava transmitir, tanto interna quanto 

externamente, e a quais propósitos políticos tais construções mais provavelmente serviriam. 

Como forma de melhor entender a Gesta Normannorum, nos propusemos também a 

analisar brevemente o período de governo de Ricardo I, buscando entender quais motivações 

podem ser elencados como justificativa para a encomenda de uma crônica, um claro esforço de 

legitimação de governança. Outra proposta aqui é a de verificar em que medida a Gesta 

Normannorum cumpre o propósito apontado por Katherine Cross (2014, p. 76-77) de criar uma 

gens normanda, bem como o quanto isso é importante para o processo de legitimação dos 

governantes da região. 

Para além disso, buscamos também um maior entendimento dos mecanismos teóricos 

utilizados por Dudo de St-Quentin sua tentativa de inserir a linha sucessória de duques 

normandos em um contexto maior da cristandade latina do começo do século XI. Tal esforço, 

como veremos adiante, se constitui enquanto uma importante construção discursiva de 

autonomia e hegemonia dos normandos sobre os francos carolíngios e seus duques e condes, 

que se constituíam como os homens politicamente mais fortes da região. 

Antes de prosseguirmos, é necessário definir alguns conceitos importantes que serão 

referenciados ao longo de todo o texto. Levando em conta a tradução do dicionário online 

Gosbe (2017, sem paginação) para Gesta, o nome original em latim da obra de Dudo, Gesta 

Normannorum, significa algo como “Feitos dos Normandos”. Esta definição é importante 
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porque, apesar de existirem manuscritos sob o título Historia Normannorum, a maioria deles 

utilizam o termo em latim Gesta, que indica alguma espécie de feito memorável ou heroico, 

alguma façanha. A utilização do termo por Dudo de St-Quentin como título da obra denota sua 

intenção de exaltar feitos individuais de grandes homens da linhagem normanda, que deveriam 

servir de exemplo e inspiração para os demais homens, não só da própria linhagem, mas a 

quaisquer que aquelas palavras atingissem. 

Outro termo em latim essencial de explicarmos aqui é o conceito de gens. Traduzido 

no dicionário online Glosbe (2017, sem paginação) como uma designação para uma nação, um 

povo, um clã ou uma tribo, o conceito é importante pois faz parte do esforço de Dudo de St-

Quentin de conferir importância política a seus normandos através da demarcação de um 

estatuto próprio. A partir da criação deste povo, os normandos tentam se equiparar 

discursivamente a outros povos, outras gens, que tinham este es  tatuto reconhecido através 

de uma recontagem histórica de sua origem. É isso que a Gesta Normannorum visa fornecer 

aos normandos neste quesito: uma história que justifique sua pretensa condição enquanto uma 

gens normanda, atrelando-a a um território definido e a uma linhagem de governantes. 

É essencial definir também que entendemos e aplicamos o conceito de legitimidade 

enquanto um esforço político, neste caso efetivada através do discurso, feito por um grupo ou 

um indivíduo na tentativa de demonstrar-se enquanto um competente e justo governante de uma 

determinada região. Neste ponto entra também a ideia de providencialismo, que representa uma 

vontade divina que se manifesta no mundo em favor e legitimando os protagonistas da Gesta 

Normannorum. Outra ideia aplicada por Dudo no esforço de legitimação de seus normandos, 

como resultado de seu favorecimento pela vontade divina, é a ideia de uma hegemonia, que se 

apresenta ao longo do texto como uma suposta superioridade dos normandos sobre todos os 

seus adversários, bem como seus aliados, sejam eles os reis francos ou seus principais duques 

e condes. 

Como historiadores, ao analisar qualquer fonte histórica devemos ter o cuidado de 

inseri-la o máximo possível em seu contexto de produção e leitura. É necessário que evitemos 

ocorrer em anacronismos e busquemos compreender o contexto que envolve a mensagem 

escrita pelo autor, bem como suas intenções ao fazê-lo. Para tanto, é importantíssimo o trabalho 

de contextualização e de fundamentação teórica, para que possamos compreender as 

características e particularidades de uma historiografia cristã da Alta Idade Média, bem como 

a mentalidade partilhada pelos indivíduos de tal época.  

Portanto, faz-se necessário ressaltar que a Gesta Normannorum está inserida em um 

contexto político muito específico de necessidade de legitimação e firmamento de uma 
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linhagem recente de governantes, que além disso eram estrangeiros à cristandade e pagãos. 

Portanto, o viés político que deve fundamentar qualquer estudo da obra de Dudo de St-Quentin 

é evidente. Em uma carta dedicatória ao bisto Adalberto de Laon o próprio Dudo afirma que a 

escrita da Gesta era uma forte demanda por parte de Ricardo I, e que ele teria a uma antiga e 

grava demanda do duque ao contar a história dos feitos do território Normando, até seu ancestral 

Rollo. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folio 1v). 

Não podemos, no entanto, nos esquecer da origem e formação teórica do autor da 

Gesta Normannorum. Acredita-se que Dudo de St-Quentin tenha nascido em 960 em 

Vermandois, na Picardia, e falecido em Rouen em 1026 (ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 

2017, sem paginação). Cônego da abadia de Saint-Quentin, Dudo foi enviado ao ducado da 

Normandia como parte da embaixada do Conde Adalberto para negociar um tratado de paz com 

o Duque Ricardo no final da década de 980 (VAN HOUTS, 2000, p. 25). O próprio Dudo relata 

durante a Gesta Normannorum que acabou se estabelecendo na corte de Rouen e firmando uma 

amizade com Ricardo I, que eventualmente contratou seus serviços de escritor para a elaboração 

de uma história dos normandos, oferecendo-lhe algumas propriedades dentro da Normandia 

como recompensa por seu trabalho. (VAN HOUTS, 2000, p. 25). 

 A própria biografia de Dudo de St-Quentin revela o caráter dual da Gesta 

Normannorum: enviado como embaixador para negociar um tratado político, Dudo acabou 

estabelencendo-se na corte normanda e, sob supervisão direta e controle por parte de Ricardo 

II e outros membros da corte, utilizou o que havia aprendido na abadia de St-Quentin para 

escrever a Gesta e satisfazer seus patronos. Sendo o autor um cônego que passou grande parte 

de sua vida no ambiente de uma abadia, Dudo de St-Quentin certamente incorporou elementos 

de uma escrita cristã, que deixa marcas específicas em sua obra, por mais que seu objetivo fosse 

promover uma legitimação política. 

Portanto, consideramos imperativo realizar aqui uma análise conjunta destes dois 

aspectos indissociáveis da Gesta Normannorum, o cristão e o político, que se combinam para 

conduzir um propósito comum: a legitimação da Normandia e de sua linhagem de duques em 

um contexto político do início do século XI, que se mistura com a sua inserção e pretensa 

hegemonia diante da Cristandade Latina. 

Para fundamentar nosso estudo sobre os aspectos característicos à Gesta 

Normannorum como uma obra de história cristã nos utilizaremos dos estudos do autor espanhol 

Eustaquio Sánchez Salor. O primeiro aspecto levantado por Salor que destacamos aqui é o 

padrão de uma utilização da história por parte de autores cristãos como um meio de edificar e 

ensinar com o exemplo dos santos, bem como dar um testemunho da ação de Deus no mundo 
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(SALOR, 2006, p. VIII). Este aspecto é facilmente observável ao longo de toda a narrativa da 

Gesta Normannorum, uma vez que sua base estrutural é uma narração sobre as vidas dos 

primeiros duques da Normandia, que o próprio autor afirma conduzir com o propósito de servir 

como uma forma de exemplo para toda a cristandade. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

34v-35r). 

Outro conceito explorado por Salor neste mesmo trecho é o providencialismo, 

utilizado pelos autores cristãos como uma narrativa sobre a manifestação da vontade divina no 

mundo, sempre atuando em favor de seus protagonistas e contra seus inimigos. Na Gesta 

Normannorum Dudo de St-Quentin constantemente afirma a ação de Deus no mundo, 

apontando-a como responsável por fazer com que Rollo, um comandante viking pagão, 

comporte-se ao longo da narrativa de maneira extremamente cristã.  

O segundo aspecto de uma obra cristã destacado por Salor que serve a nosso propósito 

de análise é a noção de que uma crônica cristã, tal qual a Gesta Normannorum, visa sempre a 

conferir um aspecto de antiguidade e de entidade cronológica para seus temas (SALOR, 2006, 

p. 34). Isso é extremamente importante para a narrativa construída por Dudo de St-Quentin na 

Gesta Normannorum, uma vez que ele busca eternizar a existência de uma gens normanda e de 

seus governantes através da narrativa de seu passado. A Gesta Normannorum constitui-se assim 

como a execução de uma pretensão teórica dos líderes normandos que buscam na antiguidade 

do domínio de Rollo sobre a região a legitimidade para o exercício de seu poder enquanto 

Duques.  

Outra noção colocada por Salor (2006, p. 68) que julgamos essencial para uma análise 

da Gesta de Dudo é a de que, em uma obra de historiografia cristã, não há por parte de seu autor 

nenhum tipo de distinção entre o que é real e o que é ficção, uma vez que ele presume haver 

por parte de seu leitor, qualquer que seja ele, uma crença inabalável que qualquer acontecimento 

descrito na obra seja nada mais do que uma manifestação da ação de Deus no mundo.  

Uma última consideração feita por Salor (2006, p. 83) que nos é útil aqui é a percepção 

de que os autores das obras historiográficas cristãs quase nunca são os bispos ou os grandes 

padres da Igreja Católica. Os encarregados de tal missão geralmente são personagens mais 

secundários dentro do claero, como presbíteros, diáconos ou cônegos (o caso do próprio Dudo), 

que muitas vezes escrevem suas obras como parte de um encargo por parte de um outro clérigo 

de hierarquia mais alta. A importante concepção ideológica presente nisso, aponta Salor, é a de 

que não importa quem escreva estas obras de história, pois tal autor cumpre apenas o papel de 

um transmissor dos testemunhos divinos. 
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Ressaltamos aqui que, levando em conta a indissociabilidade entre política e 

cristianismo durante todo o período medieval, ambos os aspectos são indivisíveis dentro do 

discurso construído na Gesta Normannorum. Sendo assim, além de conter em si uma visão de 

mundo cristã, a obra de Dudo procura corresponder claros objetivos políticos. Segundo Fátima 

Regina Fernandes (FERNANDES, 2011, p. 2), este fenômeno foi uma constante durante todo 

o período medieval: boa parte dos intelectuais que viviam dentro das unidades políticas mais 

fortes e consolidadas da cristandade constantemente envolviam-se na elaboração de teorias 

legitimadoras da supremacia do governante.  

Este último elemento é muito claramente observável no que diz respeito à Normandia, 

uma vez que, apesar de o estabelecimento e cristalização da linhagem e autoridade de Ricardo 

I ter se dado durante todo o período do seu longo reinado, o que lhe faltava era a confirmação 

de tal autoridade no campo teórico. Para além do poder e influência que sabemos que o duque 

conquistou através das armas e de alianças políticas, a Gesta Normannorum preenche uma 

demanda por algo que lhe conferisse um poder discursivo frente a outros homens fortes dentro 

das fronteiras da cristandade latina. 

Além deste propósito de inserção da Normandia enquanto gens e ducado em um 

contexto mais amplo da cristandade, a legitimação proporcionada pela Gesta certamente foi 

também utilizada pelos duques normandos em relação aos seus próprios vassalos dentro de seus 

domínios. Retomando um outro texto de Fernandes (2012, p. 13), devemos nos lembrar que: "o 

homem medieval, seja ele nobre ou vilão, identifica-se não enquanto indivíduo, mas apenas 

enquanto grupo".   

Havia, portanto, a percepção de que os relatos de feitos individuais representados nas 

crônicas, como o são dentro da estrutura da Gesta Normannorum, não se restringiam somente 

a uma exaltação da figura dos indivíduos por eles responsáveis. Eles servem principalmente 

aos contemporâneos da escrita de tal obra como uma cristalização de modelos, visando o 

fortalecimento político de toda uma linhagem (FERNANDES, 2012, p. 5). Dessa forma, a 

idealização dos componentes históricos da linhagem normanda, Rollo, Guilherme e Ricardo I, 

tem o claro objetivo de se estender e servir como uma referência de poder não só para os 

sucessores de Ricardo I na posição de duques, mas também para o grupo dos normandos como 

um todo. 

Isso torna-se ainda mais importante na Gesta Normannorum quando atentamos para 

o fato de que um de seus principais objetivos é a criação de uma gens normanda. Visando 

estabelecer os normandos enquanto um povo tão histórico quanto os próprios francos, Dudo de 

St-Quentin, sob orientação da família ducal, vai atrás da história e dos feitos dos líderes 
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normandos, pretendidos aqui como representantes eternizados de um povo e de um território. 

Neste sentido, é importante levarmos em conta a afirmação de Fernandes (2011, p. 12) de que 

o relato escrito de um passado comum sempre carrega consigo uma demanda e uma função de 

unificar um povo. Buscando incluir os mais simples vassalos em uma dimensão histórica de 

sua unidade de poder, a Gesta constrói uma identidade coletiva a partir de um passado comum.  

É importante considerar também que a Normandia havia se constituído enquanto 

ducado em um período muito curto de tempo quando a Gesta Normannorum foi escrita. Seria 

incabível pensar também que Rollo teria trazido consigo todos os vassalos que posteriormente 

estabeleceram-se na Normandia; o mais provável é que a nobreza local tenha constituído-se a 

partir de uma mistura de indivíduos que já estavam estabelecidos na região antes do acordo 

entre Rollo e Carlos, o Simples. Certamente também houve vários indivíduos que chegaram à 

Rouen oriundos de outras regiões, junto com Rollo ou em períodos posteriores. Portanto, 

construir uma identidade única que abrigasse toda esta heterogeneidade era algo essencial. 

Um caso exemplar de tal demanda pode ser encontrado a partir da hipótese de David 

Crouch (2006, p. 16) de que a ascensão de Ricardo I à condição de Duque da Normandia em 

942 só teria se concretizado com o apoio de guerreiros dinamarqueses, que posteriormente 

teriam estabelecido-se em território normando como importantes chefes locais. Nesse sentido, 

podemos especular que a Gesta teria sido pensada com o objetivo de exercer influência sobre 

estes líderes fortes, posicionando a linhagem oriunda de Rollo de forma inequívoca como os 

principais governantes da região.  

Um último aspecto político que podemos destacar em relação a Gesta Normannorum 

é a função que esta exercia em um contexto maior da região da atual França no fim do século 

X e início do XI. Se combinarmos a ideia trazida por Fernandes (2009, p. 11) de que os relatos 

e crônicas encomendados por nobres tinham a função de demonstrar sua projeção em relação à 

própria monarquia; e a ideia trazida por Crouch (2006, p. 18) de que os duques da Normandia 

teriam figurado entre os mais fiéis aliados da nova linhagem de reis da França, os capetíngios, 

podemos estabelecer que a demanda para a existência de uma Gesta dos normandos, assim 

como os francos a tinham, vinha no sentido de tentar estabelecer uma relação de maior poder 

dos normandos em relação a seus soberanos e principalmente aos outros ducados e condados 

francos da região. 

Consideramos importante também realizar aqui uma breve retomada do tratamento da 

Gesta Normannorum pela historiografia recente. Uma das primeiras publicações mais recentes 

da obra de Dudo de St-Quentin foi feita por André Duchesne (em data incerta) em uma coleção 

de historiografia normanda. O autor francês chamou a obra de De Moribus et Actis Primorum 
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Normanniae Ducum, uma paráfrase feita por ele a partir da carta dedicatória de Dudo ao bispo 

Adalberto de Laon. Em uma segunda edição deste mesmo livro, editada por Jules Lair em 1865, 

a obra é novamente citada com o mesmo título a ela atribuído por Duschesne1.  

Em um claro reflexo da mentalidade arquivista que dominava a historiografia francesa 

da metade do século XIX, o objetivo de Duchesne era o de promover a reabilitação da obra de 

Dudo como uma fonte confiável para os estudos sobre a formação das províncias na França 

medieval. (HUISMAN, 1984, p. 15) Porém, um amplo estudo do autor Henry Prentout, 

elaborado em 1915 e intitulado Étude critique sur Dudon de Saint-Quentin et son histoire des 

premiers ducs normands, se esforçou em demonstrar a imprecisão histórica da Gesta 

Normannorum (BATES, 1982, p. 11). David Bates, escrevendo em 1982, afirmou que os 

estudos de Prentout confinaram às opiniões de Dudo a um esquecimento historiográfico do qual 

nunca retornariam. 

Sendo assim, a Gesta Normannorum esteve durante boa parte do século XX relegada 

ao status de um texto em que não se poderia confiar como referência histórica. Contudo, a partir 

do final do mesmo século, surgiu dentre os estudiosos da historiografia normanda a perspectiva 

de se analisar a obra de Dudo a partir de um panorama diferente. Negando o do ponto de vista 

de buscar "verdades históricas" sobre o período à qual a Gesta se refere, tais pesquisadores 

passaram a tentar entender o porquê de sua escrita e qual a mensagem que ela procurava 

transmitir a seus contemporâneos. O foco mudou do estudo do período a que ela referia para o 

momento em que ela foi produzida. 

Com base em nossos levantamentos bibliográficos, acreditamos que um dos trabalhos 

cruciais para esta mudança de perspectiva em relação aos escritos de Dudo de St-Quentin seja 

a tese de doutorado escrita por Eleanor Searle em 1983 intitulada “Fact And Pattern In Heroic 

History: Dudo of St-Quentin”. Logo ao começo de suas considerações a autora afirma: "visto 

desse jeito, ao invés de como uma repreensível malsucedida  tentativa de estabelecer fatos, o 

padrão do trabalho de Dudo conta-nos muito sobre os governantes normandos do final do século 

X"2 (SEARLE, 1983, p. 3, tradução nossa). A tese principal proposta por Searle é que, escrita 

em Rouen sob supervisão da família governante, a Gesta Normannorum é importante no sentido 

que nos permite uma avaliação sobre em que medida as considerações feitas por Dudo sobre o 

                                                
1 Apesar deste título estabelecido por Lair e Ducuesne, os manuscritos mais antigos da Gesta Normannorum que 

possuem um título a chamam de Historia Normannorum ou Gesta Normannorum. Por entendermos ser este último 

o termo mais compatível com as intenções do autor, o utilizaremos durante todo este trabalho. 

2 “viewed in this way, rather than as a reprehensibly unsuccessful attempt to set down facts, the pattern of 

Dudo’s work tells us much about the Norman ruling chieftains of the late tenth century” 
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passado da dinastia normanda teria reflexos diretos no período em que as escreveu. Segundo a 

autora, o principal objetivo de Dudo e daqueles que encomendaram a obra e lhe forneceram 

informações era demonstrar, através de relatos sobre os primeiros governantes normandos, que 

a legitimidade de Ricardo I se baseava na escolha do Deus cristão por Rollo e sua linhagem 

para desempenhar tal função. (SEARLE, 1983, p. 23). 

Em nosso levantamento bibliográfico, não encontramos nenhuma obra do restante dos 

anos 1980 ou 1990 que trate especificamente de Dudo de St-Quentin e de sua Gesta 

Normannorum. Porém, a partir do início dos anos 2000, temos a presença de alguns livros que 

abordam a história da Normandia. Entre estes podemos citar o trabalho de Elizabeth Van Houts, 

The Normans In Europe, que organizou em 2000 uma coletânea de várias fontes referentes à 

história da Normandia. Na introdução da obra, Van Houts (2000, p. 5) afirma que há na 

historiografia sobre a Normandia um grande debate em relação à extensão da sobrevivência de 

características vikings dentro do ducado da Normandia, ou sua completa absorção por 

características francas e carolíngias, questão que aparece também em outras obras dedicadas à 

história Normanda. Dentre outros autores importantes dos anos 2000 que se dedicaram ao tema 

estão: David Crouch (The Normans: The History of a Dinasty), Emily Albu (The Normans in 

their histories: propaganda, myth and subversion) e Marjorie Chibnall (The Peoples of Europe: 

The Normans), que serviram para fundamentar boa parte deste trabalho, principalmente no que 

diz respeito ao estudo do contexto em que a fonte se insere. 

Um trabalho recente que também se dedicou a esta questão é a tese de doutorado de 

Katherine Clare Kross, "Enemy and ancestor: viking identities and ethnic boundaries in 

England and Normandy, c. 950-c. 1015". Nela, a autora defende que os escritos de Dudo foram 

há muito considerados inconfiáveis, inclusive por muitos dos próprios historiadores normandos 

posteriores. Cross parece seguir a linha de pesquisa proposta por Searle, ao afirmar que 

historiadores recentes passaram a ver a obra de Dudo como um texto rico em sua capacidade 

de nos fornecer um insight sobre a mentalidade dominante do grupo ducal em seu contexto de 

composição. A autora afirma: "Em particular, De Moribus oferece valiosa e compensadora 

evidência para a auto-percepção da família ducal normanda e a imagem que queriam apresentar 

a seus vizinhos". (CROSS, 2014, p. 70, tradução nossa) 3. 

A partir da leitura de Gerda C. Huisman (1984, p. 15), averiguamos que há hoje quinze 

manuscritos conservados da obra de Dudo de St-Quentin sobre os quais temos conhecimento. 

                                                
3 “In particular, De Moribus provides valuable and rewarding evidence for the Norman ducal family’s self-

perception, and the image they wanted to present to their nighbours” 
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Quatro deles datam do século XI (Berlin, Deutsche Staatsbibliothek Phillipps; Berne, 

Bugerbibliothek Bongars; Cambridge, Corpus Christi College; Rouen, Bibliothèque 

Municipale Y), seis são do século XII (Antwerp, Museum Platin-Moretus; Cambridge, 

University Library Mm.; Douai, Bibliothèque Municipale; London, British Library Cotton 

Claudius A; London, British Library Royal; Paris, Bibliothèque Nationale n. a. l.), dois do 

século XIII (Alençon, Bibliothèque Municipale; London, British Library Cotton Nero D), um 

do século XV (London, British Library Harley), outro do século XVI (Leiden, 

Universiteitsbibliotheek Voss. Lat. F.) e um último do século XVII (Oxford, Bodleian Library 

R. James). 

Estes manuscritos possuem duas principais diferenças entre si: alguns contém a carta 

dedicatória escrita por Dudo ao Bispo Adalberto de Laon e outros contém vários poemas 

intercalados ao longo do texto (HUISMAN, 1984, p. 16). O manuscrito que utilizaremos para 

nossa pesquisa é uma versão em latim, editada e traduzida por Felice Lifshtz com base no 

manuscrito de Fécamp, Berlim. Por conta de nossa impossibilidade momentânea da 

compreensão da fonte em seu original na língua latina, nos utilizaremos para esta pesquisa de 

uma tradução em inglês da obra original de Dudo, organizada também por Felice Lifshitz e 

integralmente disponível online.  

Apesar de historiador e também pesquisador sobre o tema da história normanda e da 

Gesta Normannorum em si, Lifshitz (1996, sem paginação) declara em uma espécie de 

introdução a sua tradução que sua adaptação da obra tinha como principal objetivo permitir a 

seus alunos universitários que tivessem acesso à fonte. Assim, ele declara ter utilizado muitos 

termos mais “modernizados” na maior parte de sua tradução, em uma tentativa de fazer com 

que a obra pudesse ser compreendida por historiadores que não possuíam conhecimentos 

específicos sobre a Gesta e seu contexto. 

Reconhecemos que a ausência da compreensão do texto em seu formato e língua 

originais são um empecilho para a pesquisa, e um que deve ser resolvido futuramente. 

Atentando para isso, buscamos nos utilizar da tradução em inglês como uma representação da 

ideia geral trazida pelo autor em cada trecho, sem nos prender a palavras ou termos específicos 

para a concretização desta análise. 

Outra decisão tomada foi a de utilizar todos os nomes em sua versão “aportuguesada”, 

por entendermos que é a mais comum na historiografia brasileira. Isso se dá também por uma 

dificuldade de compreensão dos nomes em latim, bem como uma decisão de não utilizar sua 

versão adaptada à língua inglesa que aparece na tradução de Lifshitz. Sendo assim, adaptamos 

William para Guilherme, Ricardo para Ricardo e Hugh para Hugo. Optamos também por 
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manter-nos próximos do original ao tratar os carolíngios como francos, entendendo que o 

primeiro termo designa apenas o grupo governante mais próximo a Carlos Magno, que já estava 

em plena decadência no período em que se passa a fonte. Quanto aos vikings, buscamos manter 

esta denominação no que diz respeito ao contexto em que são vistos como invasores. Quando 

abordamos a narrativa da Gesta preferimos adotar o termo que Dudo de St-Quentin usa para os 

homens vindos do norte, dácios, e normandos para o grupo já estabelecido no território cristão 

junto com Rollo. 

A Gesta Normannorum, apesar de não constituir-se enquanto uma biografia 

propriamente dita, divide-se em 4 partes, recontando a história e os feitos de cada um dos 

primeiros duques da Normandia (CROSS, 2014, p. 72). A primeira parte, no entanto, é dedicada 

à Astign, um líder viking contemporâneo à Rollo. As ações do conquistador e destruidor Astign 

são utilizadas como uma clara oposição para o estabelecimento do bondoso Rollo, tema da 

segunda parte da obra, que respeita os monumentos da fé cristã e é representado por Dudo muito 

mais como um cristão do que como o viking pagão que de fato era. Já a terceira parte é dedicada 

ao pai de Ricardo I, Guilherme, que teve sua importância ao firmar a linhagem normanda 

fundada por Rollo. Apesar da importância dada por Dudo aos outros dois membros da 

linhagem, o foco e objetivo principal da Gesta Normannorum é claramente narrar a vida e os 

feitos de Ricardo I, uma vez que esta parte ocupa metade da obra e tudo o que é feito e narrado 

antes disso parece de alguma forma convergir para o futuro poder e a grandeza de Ricardo. 

(CROSS, 2014, p. 71). 

Buscando abordar de forma mais organizada todas as problemáticas levantadas, 

optamos por dividir esta monografia em dois capítulos posteriores à esta introdução. O primeiro 

deles contém uma discussão sobre a contexto histórico em que a Gesta Normannorum se insere, 

buscando compreender o que teria motivado Ricardo I a encomendá-la e quais são as demandas 

por ele levantadas que deveriam ser correspondidas por Dudo. Já no segundo capítulo trazemos 

uma análise da fonte propriamente dita, subdividindo-o em 4 partes para a melhor compreensão 

dela. 

No tópico 2.1 buscamos explicitar e compreender as passagens da Gesta que 

explicitam uma tentativa discursiva de legitimação dos líderes normandos diante de seu próprio 

povo, que é também criado na forma de uma gens diretamente atrelada tais governantes. No 

tópico seguinte, buscamos destrinchar o esforço narrativo de Dudo de St-Quentin de criar uma 

hegemonia teórica dos normandos frente aos francos, ainda o grupo político mais forte da região 

quando da escrita da Gesta Normannorum. Por sua vez, o tópico 2.3 discute a criação e 

caracterização de inimigos ao longo de toda a obra, bem como a utilização que o autor faz 
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destes para a exaltação de seus protagonistas. O tópico seguinte fecha a análise da Gesta 

Normannorum com uma reflexão sobre a construção que Dudo faz de seus objetos como 

reconstrutores da Normandia, eternizando sua figura como a de ex-pagãos que redimem seu 

passado ao reconstruir e até melhorar todas as igrejas da região que ocuparam. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A história das regiões setentrionais da Cristandade Latina foi marcada durante um 

longo período de tempo pelas invasões de povos vindos da atual Escandinávia, os chamados 

vikings. O assédio destes guerreiros às costas das regiões das atuais Inglaterra e França se 

estendeu com grande intensidade e frequência pelo menos do século VIII ao século XI, no que 

posteriormente uma grande parte da historiografia convencionou chamar de "Era Viking". 

(BRINK, 2008, p. 5). 

Com base na historiografia e em fontes do período, podemos afirmar seguramente que 

a região da atual França foi um dos maiores alvos dos homens advindos do norte. Há extensos 

relatos disso em grande parte dos anais e registros carolíngios dos séculos IX e X, que abordam, 

ao menos de forma tangencial, um ou mais acontecimentos envolvendo incursões vikings ao 

território franco.  

Uma destas fontes são os Annales Fuldenses, que abordam principalmente a porção 

oriental do antigo Império Carolíngio após sua divisão. Além de conter relatos dos esforços 

carolíngios em expulsar os invasores, os Annales também falam sobre diversas negociações 

com os nórdicos, envolvendo o pagamento de riquezas e até mesmo terras por parte dos francos. 

Em uma dada passagem, ao abordar o ano de 845, os Annales falam sobre uma grande força de 

homens vikings que teriam saqueado o reino de Carlos o Calvo, navegando pelo Sena até Paris, 

onde teriam sido pagos para se retirarem. De forma semelhante, em 850 há registros de dois 

grandes líderes dinamarqueses, Roric e Godafrid, que teriam assolado o território franco até 

serem aceitos dentro do reino sob um juramento de fidelidade ao rei. 

De forma concomitante a este fenômeno de invasões (e possivelmente diretamente 

ligado a ele), é possível observar uma clara decadência (em todos os sentidos) do antigo 

Império Carolíngio de Carlos Magno. Segundo o historiador inglês Wallace-Hadrill (2014, p. 

187), há uma enorme diferença entre o reino governado por Carlos Magno e aquele que este 

deixou para seus filhos, que consistia em uma sociedade altamente localista e completamente 

incapaz de quaisquer aspirações imperiais. Hadrill (2014, p. 190) explicita a atomização da 

região do antigo Império apontando o surgimento de um grande número de casas condais já 

durante o governo de Luís, o Pio, o que teria contribuído para a divisão interna e dificuldade 

de união dentro do território franco.  

Nesse sentido, é interessante observar a descrição que o autor faz sobre um contexto 

um pouco anterior, mas muito semelhante ao do estabelecimento normando: 
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En el plazo de tres generaciones, por tanto, una sola família estabeleció su gobierno, 

a menudo frente a la oposición real, sobre una gran parte de la Francia meridional. 

Esto se consiguió por médio del despiado apremio de las revindicaciones familiares 

y de matrimoios sabiamente acordados, todo ello dentro del antiguo marco de 

venganza y disputa. No hay gran cosa que suponha una novedad em esta historia, 

excepto que la família em cuestión no era de origen aquitania, sino franca del norte. 

Se habían establecido em el sur com el fin de llevar a cabo uma misión y allí echaron 

raíces, identificándose com el sur pero sin perder sus intereses en el norte, cortando 

cuellos pero haciando donaciones a las iglesias, ignorando y en ocasiones desafiando 

a los carolíngios, pero sin suplantarlos ni negar su autoridad real. (WALLACE-

HADRILL, 2014, p. 191-192). 

 

Tal descrição nos ajuda a compreender que o estabelecimento normando não trata-se de forma 

alguma de uma grande exceção no contexto em que surgiu. A principal questão que transforma-

o em algo tão singular reside no fato de estes homens serem estrangeiros ao território franco, 

cristãos convertidos e, antes disso, vikings enxergados como invasores e inimigos da 

cristandade. 

Apesar de uma evidente animosidade entre os cristãos francos e os povos chamados 

vikings, quase todos os líderes carolíngios que se sucederam a Luís, o Pio preferiram a 

diplomacia ao combate, estabelecendo acordos com os líderes pagãos (VAN HOUTS, 2000, p. 

14). Tais líderes, por sua vez, demonstraram-se cada vez mais interessados em aproveitar a 

aparente fraqueza dos francos para buscar terras onde pudessem assentar-se (WALLACE-

HADRILL, 2014, p. 202). A maior parte destes acordos consistia no pagamento de um tributo 

por parte do rei para que os vikings deixassem seu território, mas, como nos contam os Annales 

Fuldenses e outras fontes, havia também os acordos que cediam terras aos escandinavos 

mediante um juramento de defender a terra que lhes fora concedida, principalmente contra 

outras excursões vindas do norte. (VAN HOUTS, 2000, p. 14). 

Todo este contexto anterior serve para apontar o quanto o estabelecimento da 

Normandia enquanto um ducado viking no noroeste do território carolíngio não foi de forma 

alguma sem precedentes ou obra de puro acaso. O acordo estabelecido entre Carlos, o Simples 

e o líder Rollo foi fruto da percepção do primeiro de que não teria as forças necessárias para 

expulsar os vikings de seu território, sendo mais sensato então tentar tirar o máximo proveito 

possível de sua presença. (WALLACE-HADRILL, 2014, p. 204). Quanto a Rollo podemos 

apenas especular sobre suas motivações, uma vez que o autor da Gesta Normannorum imprime 

sobre ele um tipo de motivação cristã e uma missão divina que o líder pagão certamente não 

detinha. 

Uma grande dificuldade enfrentada pelos historiadores que se dedicam ao estudo dos 

primeiros anos de estabelecimento do ducado normando é a escassez de fontes. Mesmo assim, 
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a maior parte dos pesquisadores parece concordar com alguns traços básicos sobre Rollo e seus 

homens. Como apontado por Elizabeth van Houts (2000, p. 14-15) e corroborado por David 

Crouch (2006, p. 2), Rollo era provavelmente um jarl norueguês que há tempos assediava a 

costa francesa e mantinha um constante contato com a região. Crouch (2006, p. 2) defende 

também que próximo ao fim do século IX, Rollo e seus homens eram integrantes de um 

"exército" viking que havia ancorado no vale do Loire. Esta reunião de forças dos homens do 

norte teria encontrado uma forte resistência por parte dos francos, o que os teria levado a se 

dispersar em busca de alvos mais fáceis (CROUCH, 2006, p. 2), uma prática certamente 

comum entre os raiders escandinavos. 

No que diz respeito ao acordo que travou com os cristãos, há discordância entre alguns 

autores sobre a questão de Rollo e seus homens terem efetivamente dominado Rouen, o que 

teria levado Carlos, o Simples a buscar um acordo com eles, ou se sua presença e instrumento 

de pressão teria sido o suficiente para que o rei carolíngio optasse pela negociação. De qualquer 

forma, sabe-se que o acordo foi assinado em 911 e que colocava Rollo4 na posição de protetor 

da cidade de Rouen e de seus entornos, apesar de não lhe conferir nenhum título. Marjorie 

Chibnall (2000, p. 12) aponta que Rollo e seus homens ganhavam terras e em troca assumiam 

a total responsabilidade de defender o Sena; comprometiam-se a não invadir outras terras 

francas, a aceitar o batismo e conversão ao cristianismo e jurar fidelidade ao rei. 

Uma questão importante a ser destacada com relação a Rollo é a noção, presente em 

vários autores que estudam o estabelecimento da Normandia, de que ele teria imediatamente 

estabelecido relações amigáveis com o bispo de Rouen (CROUCH, 2006, p. 7), convertendo-

se rapidamente ao cristianismo e não hesitando em instigar seus homens a fazerem o mesmo. 

Podemos especular que esta relação entre os homens normandos e o clero local muito 

provavelmente foi crucial para seu estabelecimento enquanto governantes e sua aceitação pelos 

núcleos de poder locais. Sobre isso, Crouch afirma: 

 Assim como a ideia de um Reino da “Inglaterra” foi parcialmente um produto da 

decisão papal de que existia um povo inglês e também uma Igreja inglesa, também o 

ducado da Normandia foi construído dentro dos limites da província de Rouen, que 

se tornou a "Igreja Normanda", do próximo século. (CROUCH, 2006, p. 7, tradução 

nossa).5 

                                                
4 Sabemos também que Rollo e seus homens converteram-se ao cristianismo e ele adotou o nome Robert, em 

homenagem ao conde que lhe batizou (CROUCH, 2006, p. 8) 
5 “Just as the idea of a Kingdom of “England” was partly a product of the papacy’s decision that there was one 

English people and an English Church, so the duchy of Normandy was constructed within the boundaries of the 

province of Rouen, which became the “Norman Church” of the next century.” 
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Apesar de não ser uma exceção, o acordo entre Rollo e Carlos, o Simples constitui-se 

como algo singular por conta de seu desenvolvimento posterior, já que haviam existido várias 

outras colônias vikings na região, mas todas rapidamente falharam em se estabelecer 

(CROUCH, 2006, p. 1). Por sua vez, Van Houts (2000, p. 14-15) nos traz a ideia de que é muito 

provável que houvesse a expectativa de que o acordo traçado entre Carlos e Rollo fosse 

efêmero, assim como os tantos outros feitos anteriormente. A autora defende que a futura 

longevidade e prosperidade do estabelecimento viking da Normandia não poderia ter sido 

previsto por nenhum de seus contemporâneos, e teria se devido principalmente à eficiente ação 

militar do grupo de Rollo e à concomitante decadência do poder dos carolíngios. (VAN 

HOUTS, 2000, p. 14-15). 

Outro consenso historiográfico é o de que o primeiro acordo estabelecido com Carlos, 

o Simples garantia a Rollo apenas uma pequena porção do território que depois configurou-se 

como o ducado da Normandia, e que ele e seus descendentes teriam se dedicado 

constantemente a um processo de expansão de suas fronteiras por meio de guerras e tratados. 

John Le Patourel (1976, p. 3-4).  defende que a formação territorial da Normandia como um 

ducado foi atingida em um processo mais demorado e complexo do que a tradicional 

interpretação das 3 concessões, que aponta para a aquisição de uma área em 911 com o acordo 

original, outra em 924 por concessão do rei Rudolf e outra em 933 concedida pelo mesmo rei. 

Segundo o autor, estas três concessões reais seriam insuficientes para explicar o progressivo 

aumento de território governado pelos normandos, e que esta expansão se deveu mais às ações 

destes do que às concessões francas. (LE PATOUREL,1976: 3, 4). 

Nesse ponto, cabe trazermos novamente os escritos contidos nos Annales de Flodoardo 

de Reims, tidos como uma das únicas visões francas contemporâneas ao estabelecimento 

normando. Afirmando que o território normando teria sido constituído a partir de uma série de 

concessões, Flodoardo é utilizado por Eleanor Searle (1983, p. 16) como uma contraposição 

contemporânea à Dudo, que, motivado por questões políticas e teóricas, defende um 

surgimento do ducado normando em 911 com todas suas fronteiras posteriores já estabelecidas 

e, ainda, o domínio de Rollo também sobre a Bretanha, algo que não é mencionado por 

Flodoardo. 

Outra contraposição importante trazida por Flodoardo encontra-se em sua descrição 

das atitudes normandas após seu estabelecimento. Apontando para a violência dos homens 

vindos do norte, o autor fala sobre Rognvald, um líder normando da região do Loire que teria 

reunido uma grande força de homens para pilhar algumas regiões francas ao longo do rio Oise, 

levando um grande valor em saque após serem expulsos por hostes francas. Descrevendo mais 
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episódios que indicavam um alto grau de violência e conturbação na região da Normandia, 

Flodoardo aponta os governantes normandos como culpados, afirmando que estes não 

honravam sua conversão ao cristianismo e a paz que havia sido acordada. O autor defende que 

estes saques promovidos por Rognvald teriam sido responsáveis pela ocupação normanda de 

uma quantidade de terras, concedidas através de um novo acordo de paz, maior do que a que 

havia sido anteriormente acordada. 

No que diz respeito aos componentes da linhagem normanda, temos poucos relatos 

contemporâneos sobre a vida de seu fundador Rollo, mas sua morte é comumente apontada 

como tendo ocorrido em algum momento da década de 930. Com isso, coube a seu filho 

Guilherme “Espada-Longa” consolidar o domínio que seu pai havia conquistado dentro do 

território franco (CROUCH, 2006, p. 8). Aqui cabe ressaltar que, apesar de estarem inseridos 

em um território cristão, os homens que se estabeleceram na Normandia tinham costumes 

culturais e políticos muito diferentes dos francos. Segundo a tradição viking, com a morte de 

Rollo, seu filho Guilherme, que não nasceu na França mas provavelmente em algum lugar da 

Escandinávia, não passaria a ser visto como um sucessor natural de Rollo pelos homens de 

poder que o cercavam. Portanto, ele muito provavelmente teve que lutar para conseguir se 

estabelecer como governante. (CROUCH, 2006, p. 8). 

Após a morte de seu pai em alguma data próxima a 930, Guilherme teve de lidar com 

os ataques de bretões e bandos de nortenhos (tratados como “rebeldes” na Gesta 

Normannorum), que rejeitavam sua autoridade (CHIBNALL, 2000, p. 13). Finalmente 

sagrando-se vitorioso, ao longo de sua vida Guilherme se dedicou a manter e expandir os 

domínios conquistados por seu pai, tentando estabelecer-se como "o conde de Rouen" 

(CROUCH, 2006, p. 8). Há inclusive uma série de artefatos arqueológicos que apontam para o 

fato de que ele teria sido o primeiro “príncipe” territorial da França carolíngia a cunhar moedas 

em seu próprio nome e não no do rei carolíngio (VAN HOUTS, 2000, p. 16), em uma ação 

política que denota uma clara tentativa de autonomia frente ao rei.  

Não se sabe muito também sobre o fim da vida de Guilherme, mas é comumente aceito 

que este teria morrido de forma repentina, vítima de algum tipo de traição (CROUCH, 2006, 

p. 13). De acordo com os costumes políticos francos nos quais os normandos tentavam se 

inserir, o sucessor de Guilherme deveria ser seu filho Ricardo, na época um menino de apenas 

9 anos de idade. No entanto, fontes do período indicam que sua ascensão teria sido 

extremamente conturbada. 

Se seguirmos o contexto elaborado por Eleanor Searle (1983, p. 15) em sua clássica 

tese sobre a Gesta Normannorum, após a morte de Guilherme teria havido uma tentativa do rei 
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Luís dos francos de indicar um nobre para governar a Normandia. Em um posterior 

desenvolvimento dos eventos, Ricardo é sequestrado por francos e recapturado por normandos. 

Finalmente vencendo os francos em batalha após atingir a maioridade, Ricardo teria se firmado 

como legítimo governante da Normandia e posteriormente estabelecido uma aliança com o 

duque Hugo, o Grande, que culminou no casamento do normando com sua filha, Emma. 

(SEARLE, 1983, p. 15). 

Seguindo seu relato a partir da narrativa de Dudo de St-Quentin, neste caso 

corroborado por outros cronistas, Searle (1983, p. 16) fala sobre um ataque e quase tomada de 

Rouen empreendido por um exército do Imperador romano-germânico Otto I, cunhado do Rei 

Luís IV. Encontrando-se cercado de inimigos e prestes a perder Rouen, Ricardo se volta para 

um grupo de guerreiros dinamarqueses para engrossar sua resistência contra seus inimigos. 

Neste aspecto, há uma grande discordância entre esta narrativa de Searle e a que se 

encontra nos textos de David Crouch. Para ele, o grande problema de legitimação de Ricardo 

teria sido sua falta de aceitação dentre os líderes escandinavos, que não viam sua sucessão 

hereditária como algo natural (CROUCH, 2006, p. 15). O autor fala sobre um líder viking 

chamado Herald, que teria tomado controle de grandes pedaços do antigo condado de 

Guilherme, deixando a Ricardo apenas a cidade de Rouen e seus entornos. Seguindo a narrativa 

de Flodoardo, Crouch aponta que a situação só teria se resolvido de forma favorável à Ricardo 

após a intervenção do rei franco Luís IV, que teria ido a Rouen alguns meses após a morte de 

Guilherme e tomado Ricardo sob sua proteção, reconhecendo-o como sucessor e governante 

legítimo e exigindo o juramento de fé dos nobres da região. 

Crouch (2006, p. 17) aponta ainda para uma grande disputa de poder entre o rei e um 

duque, Hugo, o Grande, que em 944 invadiram e pretendiam dividir entre si o território 

normando, antes de algum desentendimento que fez com que Hugo retornasse a seu próprio 

território. Posteriormente, o rei teria decidido confiar a administração de Rouen a Ralph Torta, 

um aristocrata local franco. Por conta de movimentações de Herald, com a suposta intenção de 

invadir Rouen, o rei é obrigado a retornar à cidade em 945 (CROUCH, 2006: 16). O autor 

relata ainda que uma tentativa fracassada de uma conferência de paz teria levado ao sequestro 

de Luís IV pelos nortenhos, os quais exigiram o retorno de Ricardo em troca de sua libertação. 

Dessa forma, aos 13 anos, Ricardo I retorna à Normandia e assume efetivamente sua herança 

e a condição de conde. (CROUCH, 2006: 16). 

Comentando a política do conde após seu estabelecimento como governante, Crouch 

(2006 p. 17) aponta que Ricardo não poderia negligenciar o exercício da política externa a seu 

reino, precisando chegar a algum tipo de ajuste com o poder do rei e definir seu próprio poder 
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em relação a ele. Já no nível interno, Ricardo era obrigado a chegar a acordos com os demais 

homens poderosos dentro de seus domínios, que deveriam ser trazidos a uma relação formal 

com seu próprio governo, aceitando o papel de nobreza subordinada. Segundo nos diz Chrouch 

(2006:17), a forma optada por Ricardo para lidar com estas questões é de certa forma obscura, 

ficando claro apenas que ele certamente tomou uma série de ações neste sentido durante seu 

longo período de governo, o que lhe teria conferido uma certa estabilidade. 

Abordando o panorama político dos antigos domínios carolíngios antes da ascensão 

dos capetíngios, Jim Bradbury nos traz em seu The Capetians: Kings of France 987-1382 

breves relatos sobre os reis da Francia ocidental, importantes personagens no contexto político 

mais amplo no qual se inseria Ricardo. Dominando um território que já era no final do século 

IX apenas pouco maior que o dos outros duques da região, Carlos o Simples teria sido 

sequestrado em 923 para que se concretizasse a ascensão de Rudolf, sendo mantido em 

cativeiro até sua morte em 929. Apoiado por Hugo, o Grande e antagonizado pelos normandos, 

Rudolf não é sequer reconhecido por eles enquanto rei, sendo vilanizado durante boa parte da 

Gesta Normannorum.  

O sucessor de Rudolf a partir de 936 foi Luís IV, aliado de Hugo, o Grande e muito 

dependente de outros condes para manter-se no poder. O filho de Luís, Lothar, assumiu como 

rei após a morte de seu pai em 954 e foi capaz de expandir seus domínios, até iniciar conflitos 

com Hugo Capeto nos anos 980, que duraram até sua morte em 986 e culminaram com o início 

da dinastia dos capetíngios em 987. 

Dentro deste contexto mais geral podemos entender a importância das relações 

políticas estabelecidas pelos duques normandos com os principais líderes francos. O maior 

exemplo que possuímos destas relações é uma aliança firmada entre Ricardo I e Hugo, o 

Grande, através do casamento com Emma no fim dos anos 950 (CROUCH, 2006, p. 18). 

Apesar da morte precoce de Emma e do casamento de Ricardo com a dinamarquesa Gunnor 

nos anos 970, o  matrimônio teria sido o suficiente para unir os normandos e os capetíngios em 

uma grande aliança, que naturalmente ameaçava o poder e o domínio dos carolíngios. 

(CROUCH, 2006, p. 18). 

Levando em conta esta aliança, sabemos sobre o papel que Ricardo I e a Normandia 

teriam tido sobre a tomada de poder dos capetíngios em 987. Segundo nos aponta David Crouch 

(2006, p. 18), o duque da Normandia parece ter tido grande importância neste acontecimento, 

como indicado pelo fato de que esteve envolvido na luta contra os inimigos de Hugo em 991. 

Favorecidos por esta ascensão capetíngia, os normandos teriam utilizado esta estratégia de 
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contar com o poder da dinastia real capetíngia a seu favor até pelo menos os anos 1050 

(CROUCH, 2006, p. 18). 

Ainda segundo Crouch (2006, p. 18), a partir de fontes do período podemos perceber 

importantes questões envolvendo a utilização de títulos e a definição de uma identidade 

normanda durante o governo de Ricardo I. De acordo com o autor, a ideia de “Normandia” 

teria recebido alguma definição ainda durante o período de vida de Ricardo I, que teria utilizado 

o título de “Conde de Rouen” para se descrever entre 930 e 960, passando a buscar títulos mais 

prestigiosos enquanto o poder de seus domínios aumentava e outros condes apareciam dentro 

deles, com sua bênção. Em 966, destaca Crouch (2006, p. 19), Ricardo é citado como marquês 

no diploma solene do Rei Lothar que reestabeleceu a comunidade de Mont St-Michel. 

Já em 968, Ricardo se junta ao duque Hugo, o Grande na restauração das terras da 

abadia de St-Denis dentro de seu domínio, acontecimento que gerou um registro documental 

em ato que se refere ao território como sendo pertencente ao povo (gens) dos normandos 

(Normanni) (CROUCH, 2006, p. 20). Podemos perceber já aí, portanto, um claro esforço de 

concretização da ideia de uma “terra dos Normandos”, uma gens, um povo que possui uma 

história e uma localidade próprias e que vivem em uma unidade política que possui fronteiras 

definidas. O título de “duque”, no entanto, passou a ser utilizado pelos normandos somente em 

algum momento próximo a 987 (CHIBNALL, 2000, p. 15), provavelmente fruto de sua recém-

adquirida melhor situação política oriunda da ascensão capetíngia. 

Ainda segundo Chibnall (2000, p. 9), a ascensão da Normandia como uma unidade de 

poder autonomia teria sido uma parte integrante do processo que levou à emergência das 

províncias da França. Quanto a isso corrobora David Crouch (2006, p. 20), apontando que ao 

fim da década de 960 os Normandos haviam tornado-se uma das principais subdivisões do 

reino da França Ocidental, com uma distinta identidade regional e um líder com um título de 

grande prestígio. O autor aponta também que já em sua terceira geração os normandos haviam 

penetrado profundamente a rede das principais famílias dos principados no noroeste francês 

(CHROUCH, 2006, p. 27). Além disso, a linha dinástica principal de Ricardo já havia 

produzido uma série de linhagens menores dentro de seus próprios domínios, conseguindo altos 

cargos no clero e construindo uma nova aristocracia, essencial para a manutenção da dinastia 

oriunda de Rollo (CHROUCH, 2006, p. 27). 

O que podemos observar na Normandia ao fim do governo de Ricardo é uma 

confluência de contextos e atos políticos que apontavam para uma consolidação do poder 

interno e externo de sua linhagem. No entanto, tão importante e urgente quanto a legitimação 

e concretização do poder de seu governante era a elaboração de uma dimensão histórica dos 
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normandos como povo, que lhes atribuiria uma identidade atrelada à vida de seus principais 

líderes. É neste contexto de firmamento da identidade normanda, sua história, liderança e 

fronteiras, que se encaixa a demanda de Ricardo I e de seu filho, Ricardo II, por uma Gesta, 

uma narrativa sobre os feitos dos líderes normandos, ligando estes de forma indissociável à 

história da região da Normandia e de seu povo. 
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3. GESTA NORMANNORUM 

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DE UMA GENS NORMANDA A PARTIR DA HISTORIZAÇÃO E 

LEGITIMAÇÃO DE SEUS LÍDERES 

 

Além de exaltar de forma extensiva e laudatória cada um dos membros da linha de 

sucessão normanda, a Gesta Normannorum cumpre também, conforme corrobora Cross (2014, 

p. 76-77) outro importante propósito, o de associar de forma inequívoca e permanente tais 

atores políticos à terra e ao povo sobre os quais exercem seu domínio. Sendo assim, Dudo de 

St-Quentin se esforça ao longo da obra na direção de criar uma verdadeira ideia de gens para 

os habitantes da Normandia, isto é, todo um povo novo que misturasse características vikings 

com ideais cristãos, ocupando uma fronteira definida e, principalmente, tendo um governo 

próprio e eterno. 

Para além disso, o esforço de elaboração de um passado normando por parte de Dudo 

é parte integral de sua construção de uma gens normanda, uma vez que segundo Fernandes 

(2011, p. 2) e também Cross (2014, p. 119), o relato de um passado comum conectado com as 

figuras idealizadas dos governantes possibilitava a criação de uma dimensão histórica do 

ducado que englobasse todos seus habitantes. Portanto, é a partir da história de Rollo e seus 

descentes que Dudo cria e exalta sua gens normanda, atrelando-a de forma inequívoca com a 

trajetória dos líderes normandos, que tornam-se a partir da Gesta os próprios representantes da 

gens normanda. 

Buscando elaborar esta gens dos normandos, o primeiro passo de Dudo de St-Quentin 

é o de criar um ponto de origem para o povo do norte ao qual pertencia o pai fundador da 

dinastia, Rollo. Aqui, o Dudo (1015, Folios 8v-12v) cumpre o exercício teórico de designar 

para tal povo, ao qual chama de dácios, uma origem, que segundo Cross (2014, p. 78) é muito 

semelhante à dos francos e outros povos de seu período, expressas em suas próprias crônicas e 

Gestas. O autor inicia seu texto afunilando uma localização, falando sobre as três partes da 

Terra (África, Ásia e Europa) e depois sobre a região mais ampla e populosa da Europa, a 

Germania. Posteriormente, ele divide tal região em três: Alania, Dácia e Grécia. A do meio, 

Dácia, é segundo ele o berço de furiosos povos guerreiros, como os godos e sárgicos; e também 

os dácios. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v). 

Aqui surge já um problema narrativo: se os normandos são guerreiros temíveis, mas 

sabem conviver com a paz, como justificar na Gesta as inúmeras excursões vikings do período 

em que o autor e seus leitores viviam? Tentando responder a isso, Dudo constrói a ideia de que 



 
 
 

29 
 

havia um excesso de população nas regiões nórdicas, com muitos filhos homens que entrariam 

em conflito com seus pais e avós e entre si, caso permanecessem em suas terras natais quando 

atingissem a maioridade. Por conta disso, eles são expulsos aos montes e seguem em direção 

aos reinos de nações estrangeiras para obter em batalha terras onde poderiam se estabelecer e 

viver em paz (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v). Com isso, Dudo quer nos 

convencer de que mais do que uma busca desenfreada por riquezas, a expansão de Rollo e seus 

homens para o sul se justifica por uma fuga dos conflitos de sua terra natal e por seu desejo de 

possuir uma terra para si e estabelecer sobre ela a paz.  

Já demonstrando uma grande dualidade na forma que enxerga os chamados dácios, 

Dudo não deixa de apontar sua natureza violenta e pagã, afirmando que após realizarem 

sacrifícios para agradar seu deus (Thor), os dácios deixavam suas terras em cumprimento de 

um plano mortal para extorquir outras nações (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-

12v). Tal consideração se justifica no contexto da Gesta pois, além de conceder um precedente 

para as ações violentas de Rollo como parte de sua origem, ainda conferem grande 

singularidade a ele e seus descendentes, que além de buscarem a paz são praticamente cristãos 

antes mesmo de sua conversão. 

Além da já anteriormente estabelecida, Dudo cria também uma justificativa própria 

ainda mais nobre para Rollo abandonar sua natal. Já lutando contra os arbítrios de um rei tirano, 

Rollo e seu irmão Gurim são obrigados a deixar a Dácia após se comoverem com as súplicas 

de jovens guerreiros que o rei pretendia banir. Há aqui uma construção de Rollo como um líder 

inspirador, que instiga seus homens à grandeza na defesa da terra que é sua por direito 

hereditário. Quando ele finalmente se vê obrigado a fugir, Dudo afirma: “Então a Dácia, 

desprovida daquele benevolente duque e patrício e daquele árduo defensor, começa a lamentar-

se excessivamente, abalada por profundo pesar”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 14v-

17r, tradução nossa)6. 

Mais do que meritórias por si só, as qualidades singulares dos normandos são ainda 

exacerbadas pela comparação que Dudo estabelece entre eles e os outros dácios. Buscando 

simplificar e explicitar esta mensagem, o autor, aponta Cross (2014, p. 72), constrói um 

contraexemplo para seu herói Rollo, um símbolo físico para todos os dácios. Em um panorama 

dualista e maniqueísta, enquanto Rollo representa o bem que pode existir dentre os dácios, 

Anstign reúne em si o que há de pior neles. Dudo o caracteriza com todo o tipo de vícios e 

                                                
6 “Then Dacia, deprived of that compassionate duke and patrician and that most hardy advocate, begins 

exceedingly to lament, shaken by great wailing”. 
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defeitos de um ponto de vista cristão: cruel, destrutivo, selvagem, feroz, sem lei, traidor, etc., 

afirmando ainda que “através de tais amaldiçoados feitos, ele é mais monstruoso do que todo 

o resto”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v, tradução nossa)7. Caracterizado em 

toda a sua crueldade e desprezo pela vida humana e pela cristandade, Anstign é o anti-herói 

que ecoa por todo o primeiro trecho da Gesta.  

Em direta contraposição a isso, Dudo pinta Rollo e seus homens como pacificadores 

e benevolentes, exercendo de forma ampla e inequívoca o perdão para com seus inimigos. 

Dentro da narrativa, Rollo exerce o perdão cristão antes mesmo de sê-lo. Tendo capturado em 

batalha um franco de nome Ragnar Pescoço Longo após derrotá-lo, Rollo liberta-o apesar deste 

tê-lo atacado sem uma causa justa. Oferecendo-lhe sua amizade, Rollo também entrega ao 

conde metade de todo o tributo acumulado. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 19v-21r). 

É interessante observar neste ponto que atitudes de crueldade em batalha são 

praticadas tanto por Anstign quanto por Rollo e seus descendentes ao longo de toda a Gesta. A 

diferença aqui está nas motivações completamente diferentes que Dudo atribui a cada um deles. 

Quando praticada em resposta a uma agressão, a violência é justificada e até exaltada por Dudo. 

Isso fica claro em um trecho em que Rollo é caracterizado pelo Rei Carlos da Inglaterra: 

 “você será capaz de prevalecer contra as nações que se opõe a você, pois Rollo, 

nascido do sangue arrogante de reis e duques, (...) manso ante seus seguidores, um 

amigo confiável com quem quer que tenha se comprometido, um inimigo cruel para 

quem quer que oponha, (...) justo em seu julgamento”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 26rv-29v, tradução nossa)8. 

Dudo define aqui também as principais qualidades do primeiro líder da linhagem 

normanda; qualidades que, como se era entendido no período em que a fonte foi escrita, 

certamente reverberavam e se estendiam para seus descendentes (FERNANDES, 2012, p. 5). 

Assim, os normandos são definidos como vitoriosos em batalha e nascidos para governar; fiéis 

e poderosos amigos para se ter, bem como formidáveis e cruéis inimigos para quem cruzasse 

seu caminho. 

Todas estas características já manifestam-se em Rollo antes mesmo de sua conversão, 

com Dudo assim atribuindo a ele todas as características de um fiel cristão ates de seu batismo. 

Buscando demonstrar explicitamente tal consideração em sua Gesta, Dudo recorre desde cedo 

                                                
7 “(...) and through such accursed deeds is he more monstrous than all the rest.” 
8 “you will be able to prevail against those nations opposing you, for Rollo, born of the arrogant blood of kings 

and dukes, most beautiful in body, fiery at arms, prudent in deliberation, of handsome countenance, mild 

towards his followers, a trusty friend to whomever he has engaged himself, a cruel foe to whomever he opposes, 

a servant of sagacious mind, constant and gentle, as the circumstance demands, in all things, yea indeed he is 

abundantly supplied with every goodness, versed in speech, easily taught about affairs, benevolent in his 

actions, respectable for his eloquence, filled full with manly virtue, humble in conversations, and most discreet 

in public affairs, just in judgment” 
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ao providencialismo, que segundo Sánchez Salor (2006, p. 56) é uma tática antiquíssima 

utilizada por quase todo escritor cristão para manifestar a vontade de Deus em sua obra e em 

favor de seus heróis.  

Em um trecho extremamente significativo da Gesta, Rollo tem uma visão enquanto 

ainda acordado. O dácio enxerga-se em uma montanha e nela vê uma fonte de água, que o 

limpa e purifica da lepra que tinha em seu corpo (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 12v-

13r). Apesar de traçar em tal momento uma clara metáfora com o batismo, Dudo não arrisca 

deixar nada subentendido, colocando em cena um líder cristão capturado, apenas para explicar 

a Rollo e a seus homens que a montanha simbolizava a Igreja da Francia, enquanto a fonte seria 

o batismo de renascimento. A lepra representava seus próprios pecados que o corromperam, 

enquanto os pássaros, mesmo os que não conseguia ver, são homens de diversas províncias que 

se uniriam e tornariam-se seus fideles. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 12v-13r). 

Dudo aponta que, além de dividir harmoniosamente a fonte de água, os pássaros se 

revezavam também em um pasto comum, em uma disposição comum, que não possuía 

distinção de espécies e não gerava nenhuma controvérsia. Apesar disso, Rollo continuava 

enxergando os pássaros se renderem voluntariamente ao Império de sua própria vontade 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 12v-13r). Constitui-se aqui uma clara metáfora em 

referência ao domínio seu e de seus descendentes para com os normandos. Dudo utiliza a 

vontade divina do providencialismo para convencer seu leitor de que, mantendo um reino 

harmonioso e pacífico, a linhagem de governantes da Normandia possuía por inteiro o amor e 

respeito de seu povo, que clamava por sua liderança e se lamentava aos prantos quando um 

membro era perdido.  

Além da visão, Dudo utiliza novamente a retórica de uma vontade divina que 

manifesta sua predileção e favorecimento por Rollo ao narrar sua partida para a futura 

Normandia como tendo sido agraciada com o surgimento de flores e sua navegação facilitada 

por ventos gentis. Possibilitando uma nova ação da vontade de Deus, Dudo afirma que espíritos 

invejosos, cientes de que aqueles homens seriam purificados pelo batismo, teriam se 

encaminhado em sua direção e o céu fora coberto por sombras negras. Dudo conta que os dácios 

perdem completamente o controle de suas embarcações, ficando à mercê dos ventos. Rollo, 

então, ajoalha-se no navio e, “com uma voz humilde”, implora ao todo-poderoso para que o 

liberte dos espíritos malignos e da escuridão. Suas preces são atendidas e o mar é acalmado. 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 19r-19v). 

Segundo Dudo, são estes sonhos de inspiração divina que orientam e dão sentido a 

todas as ações de Rollo, permitindo sua chegada a Normandia. Lá, Rollo se estabelece por estar 
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certo de que aquele era de fato o território que lhe aparecia constantemente em seus sonhos e 

visões inspiradas pelo divino. Aqui, Dudo faz também a construção de uma Normandia 

preparada por Deus para o estabelecimento do reino de paz e harmonia buscado por Rollo e 

seus homens, uma vez que era tão rica quanto sem liderança (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 21v-26r) Além disso, ele rapidamente constrói a noção de que teriam sido os francos os 

responsáveis pelo primeiro ataque, enquanto os dácios buscavam apenas se defender (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r). Desta forma, o autor justifica a tomada da 

Normandia por Rollo, denotando um caráter de guerra justa contra os ofensores francos. 

Outra construção teórica comum a obras cristãs conduzida por Dudo em sua Gesta 

Normannorum é fazer com que questões obviamente políticas e bélicas ganhem um cunho 

totalmente religioso. Assim, Dudo afirma que Rollo aceita o acordo de paz proposto pelo Rei 

Charles, o Simples, prometendo-lhe a Normandia, não pelas vantagens que isso lhe trará e nem 

pela paz vindoura, mas pela possibilidade de se tornar um cristão. (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 26r-29v).  

O autor defende ainda que neste momento não somente Rollo é tocado pelas palavras 

de conversão do bispo de Rouen, mas seus homens também o são. Discutindo a oferta de paz 

de Charles, eles dizem a Rollo: “Recorde-se das explicações de seu sonho e de seus significados 

místicos. Em nossa opinião, ele há de tornar-se verdadeiro neste território”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r, tradução nossa)9. Ao colocar tal conversão como 

instantânea e motivada por um convencimento que parte do bispo, Dudo não só exalta o poder 

da fé cristã, mas ainda sobrepuja com uma motivação espiritual as vantagens políticas que 

seriam obtidas pelos normandos ao se converter a religião que os cercava. 

Da mesma maneira, quando Rollo decide mudar o acordo e exigir mais do rei, seus 

“condes, bispos e abades que estavam lá”, lhe compelem a aceitar o acordo, “pelo bem da fé 

na religião Cristã, para que uma população tão grandiosa, presa em uma rede pela diabólica 

fraude, seja obtida para cristo”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 26r-29v, tradução 

nossa)10. 

Além do recurso à vontade divina como predominante sobre a política, há também 

desde o início da Gesta a busca de Dudo por uma dimensão atemporal de sua narrativa sobre 

os normandos. Assim, além de legitimar a posse de Rollo sobre a Normandia como uma vitória 

                                                
9 “Be mindful of the explanations of your dream and of its mystical meanings. In our opinion, it will come true in 

this territory”. 
10 “(...) for the sake of worship of the Christian religion, so that so great a populace, caught in a net by 

diabolical deception, might be obtained for Christ”. 
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em batalha, em uma guerra justa onde os francos teriam dado o primeiro golpe, Dudo ainda 

caracteriza como eterno o domínio de Rollo e seus descendentes sobre a região, colocando na 

voz do bispo Franco de Rouen a afirmação de que Carlos teria prometido a terra a Rollo em 

perpetuidade ao traçar com ele o acordo de 911 (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 26r-

29v). Logo depois, o autor reforça a ideia novamente, afirmando através do bispo que Rollo 

aceitará a terra que o rei lhe dá por possessão eterna, de geração a geração. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 26r-29v). 

A frequência de tal ideia é indício, como também demonstrado por outras fontes (VAN 

HOUTS, 2000 p. 14-15), do quanto ela é fantasiosa e constitui uma construção importante do 

discurso de Dudo. Muito longe de ser qualquer tipo de coincidência, a construção da ideia de 

um domínio eterno sobre a Normandia serve a um claro propósito dentro do projeto de reino 

autônomo e estável pretendido por Ricardo I e conduzido no campo discursivo por Dudo. 

Dessa forma, assim como mesmo antes de convertido Rollo já demonstra temor à Deus 

e preocupação com suas Igrejas, Dudo logo passa a referir-se a ele como “duque”, apenas, não 

mais “duque dos dácios” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 19v-21r). No que constitui 

uma clara tentativa de atemporalizar a legitimidade de Rollo e seus descendentes como 

governantes seculares e cristãos, Dudo quer convencer seus leitores de que se os descendentes 

de Rollo são duques no presente, sempre o foram no passado. Da mesma forma, os maiores 

líderes subordinados à Rollo são chamados de “condes”, uma categoria logo abaixo de 

“duque”, algo que só passou a ocorrer nos anos 980. (CROUCH, 2006 p. 18). 

Em adição a ter sua legitimidade enquanto governante reconhecida por elementos 

externos a seus domínios e pelo clero, Rollo precisa também ser representado como um líder 

para seu povo dentro da Gesta. Sendo assim, Dudo faz uma extensa narração sobre como o 

dácio teria se encarregado de criar as leis da Normandia. Aqui isso ganha um caráter 

duplamente importante, considerando-se que Rollo era um estrangeiro e não conhecia as leis 

do território franco. Assim, Dudo denota que Rollo teria feito com que a Normandia e sua 

população seguissem a lei feita por ele próprio e não uma previamente estabelecida (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-32r). 

Dudo narra que algumas de suas primeiras atitudes enquanto governante teriam se 

dado nesta direção. Desta forma, primeiro ele teria dado uma garantia de segurança para todas 

as nações desejosas de habitar em sua terra (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-32r). 

Depois, distribuiu entre seus fideles as terras normandas, “esquecidas por tanto tempo, e as 
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restaurou” DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-32r, tradução nossa)11. Reconstruindo 

seu reino e mantendo-o em paz e ordem, Rollo teria ordenado sobre a população os direitos e 

as leis eternas, ratificadas e estabelecidas pela vontade dos líderes, compelindo-os a manter 

entre si apenas relações pacíficas. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-32r). 

Indo além disso, Dudo quer nos fazer acreditar que Rollo baniu de seu reino todo o 

mal, pois este teria “proibido qualquer um de ser um ladrão ou bandido ou ser acessório de 

qualquer pessoa de má intenção” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-32r, tradução 

nossa)12. O autor parte então para uma descrição de como Rollo teria solucionado um caso que 

envolvia um marido e sua mulher, ambos aldeões. Descobrindo serem os dois culpados, Rollo 

manda enforcá-los. Dudo afirma: “Este julgamento aterrorizou os habitantes da terra. E 

ninguém depois disso ousou furtar ou roubar na estrada. E então ficou a terra em descanso, sem 

ladrões e bandidos, e foi ainda desprovida de todas as sedições” (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 29v-32r, tradução nossa)13. Exercendo a dura justiça divina, Rollo pratica o 

clássico ato medieval de punir e assim coibir outras possíveis infrações pelo exemplo e pelo 

medo. É importante considerarmos também que a criação de leis é utilizada por Dudo para 

demonstrar como firme e inalterável o domínio de Rollo sobre a Normandia. Capaz de manter 

pacificados todos em seu domínio, Rollo se justifica enquanto um líder cristão. 

Apesar de extremamente importante para estabelecer o padrão que deverá ser seguido 

por seus descendentes, o trecho sobre a vida de Rollo é o mais curto dos três líderes descritos 

ao longo da Gesta. Isso se justifica pelo fato de que o grande objetivo de Dudo, segundo Cross 

(2014, p. 71), é o de exaltar de forma inequívoca Ricardo I, seu patrono e responsável pela 

encomenda do texto. Assim, deve haver na Gesta uma construção gradual: o que é dito sobre 

os antecessores de Ricardo I vale para ele, mas é este último o principal foco de atenção e 

exaltação. Reunindo as qualidades dos que o antecederam em si, Ricardo I é colocado 

explicitamente por Dudo como o governante ideal, como se tudo o que tivesse vindo antes dele 

convergisse para sua grandeza e poder. (CROSS, 2014, p. 71). 

Já buscando estabelecer de forma clara e inequívoca esta a sucessória que começa em 

Rollo e culmina em Ricardo I, Dudo afirma que, após reconstruir e pacificar a terra, Rollo, 

devorado pela velhice e o esforço das batalhas, teria reunido seus líderes e dado toda a terra 

sob sua autoridade para seu filho Guilherme (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-

                                                
11 “forsaken for so long, and restored it” 
12 “And then he sent out a ban, that is na interdict, in the land under his authority, that is he prohibited anyone 

to be a thief or a bandit or to be an acessory to anu person o ill will”. 
13 “This judgement terrified the inhabitants of the land. And no one afterwards dared to steal or to rob on the 

highway. And thus was the land at rest, without thieves and bandits, and it was still, stripped of all seditions” 
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32r). Neste trecho Dudo quer fazer acreditar que a transição de poder teria sido limpa e sem 

nenhum de turbulência, o que é bastante improvável se levarmos em conta que a 

hereditariedade de liderança não era nem de longe um costume tão difundido entre os nórdicos 

como era entre os cristãos francos. É provável inclusive que, além de não ter sido automática, 

a ascensão de Guilherme tenha sido turbulenta e exigido que ele guerreasse para poder se 

estabelecer. (CROUCH, 2006 p. 9). 

Mais à frente, no entanto, Dudo traz outra ideia, a de que teriam sido os próprios líderes 

normandos que teriam pedido a Rollo que se retirasse por conta de sua fadiga, clamando por 

Guilherme como seu novo sucessor. Através das palavras destes homens, o autor afirma que a 

ausência de um líder forte no poder é o convite para desavenças internas e possíveis ataques de 

outras nações, uma vez que era isso o que acontecia sob o domínio do já enfraquecido Rollo 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 34v-36v). A ideia que o autor quer vender aqui é que 

sem um poder forte e centralizador, a Normandia não teria paz. Além disso, Dudo denota um 

desejo destes líderes a se submeter a algum líder forte, que deveria ser membro da linhagem de 

Rollo para exercer o mesmo papel que seu pai havia feito, governando com sabedoria e justiça, 

para manter o reino que foi conquistado por batalha e esforço. 

Transformar a ascensão de Guilherme em algo automático e necessário é uma clara 

mensagem e pretensão por parte de Dudo: não há paz possível na Normandia sem um líder da 

descendência de Rollo no governo. Além disso, há aqui também a importante construção de 

que Guilherme seria fruto de uma união sexual entre Rollo e Popa, filha do poderoso príncipe 

Berengar, um franco (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r). Além de tentar nos 

fazer acreditar que o nascimento de Guilherme teria se dado em território normando, quando 

outras fontes indicam que ele mais provavelmente teria nascido na Noruega (CROUCH, 2006, 

p. 8), Dudo utiliza a suposta origem franca de Guilherme como artifício teórico para consolidar 

já no segundo governante da linhagem normanda a mistura de origem dácia e franca que 

caracteriza esta nova gens normanda, consolidada a partir de seus líderes.  

Seguindo um modelo de sucessão real em que a identidade familiar é transmitida de 

pai para filho, Dudo suprime todos os outros filhos que Rollo, e provavelmente também 

Guilherme, tiveram (CROSS, 2006, p. 71), montando uma linha clara e inequívoca que começa 

em Rollo e culmina na grandeza profetizada de Ricardo I. O que importa aqui, segundo Searle 

(1983, p. 23), é que não haja nenhuma dúvida sobre a característica de cada um dos três líderes 

como escolhidos por Deus para governar. Não havia nenhuma outra possibilidade de 

acontecimentos que não fosse aquela conduzida pela vontade divina. 
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Narrando a inevitável morte de Rollo, Dudo afirma que ele “migrou cheio de dias para 

com Cristo, a quem é a honra por toda a eternidade”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

29v-32r, tradução nossa)14. Se Rollo é o mais cristão dentre os pagãos, seu filho Guilherme, 

segundo Dudo nascido de mãe franca e já criado dentro da cultura e ensinamentos cristãos, é 

um verdadeiro exemplo de castidade. Amadurecendo na corte do aliado Botho, Guilherme teria 

dedicado “sua juventude (...) a Jesus Cristo, e escravizou a si próprio, conquistado, à todos os 

esforços divinos. Verdadeiramente, ele tornava-se cada vez mais profusamente repleto da graça 

divina” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 34r-34v, tradução nossa)15. Dudo continua 

exaltando o futuro duque, conferindo-o características de benevolência, serenidade e sabedoria, 

afirmando ainda que ele ansiava abandonar logo sua juventude para tornar-se um monge em 

Jumièges, realizando vigílias para tentar entender se era esta a vontade divina. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 34r-34v). 

Quando Guilherme vira duque da Normandia, Dudo afirma que o faz sob a guia 

misericordiosa do Espírito Santo, não guardando nenhum bem terreno para si, assim como tinha 

prometido em sua infância (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 35r-36v). O autor enfatiza 

que, apesar de obrigado a abandonar seus votos para servir o desejo divino no campo secular, 

Guilherme não abandona sua orientação religiosa, superando a todos em virtude espiritual e 

física, liderando a todos pelo seu próprio exemplo de boa vontade e temor a Deus. (DUDO DE 

ST-QUENTIN, 1015, Folios 34r-34v). Encontrando ainda um jeito de conciliar a castidade de 

Guilherme com sua necessidade futura de gerar sucessores, Dudo destaca que o duque passou 

a buscar uma esposa, não por nenhuma fragilidade carnal, mas após a insistência de seus 

companheiros, para que tão grande linhagem e tão grande ofício e posição de liderança não 

ficasse desocupada (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 36v-37r). O autor aproveita aqui 

para também reforçar mais uma vez o desejo latente dos normandos por um líder que fosse 

descendente de Rollo. 

Para além da importante construção de Dudo de uma ascensão automática de 

Guilherme após o afastamento de Rollo, o segundo líder normando é essencial como 

personagem porque mantém as principais características positivas de seu pai e as aumenta. 

Como segundo membro de uma dinastia, segundo Crouch (2006, p. 8), é sobre ele que recai a 

necessidade de estabelecer o poder do fundador e lhe dar continuidade. Assim, apesar da força 

                                                
14 “(...) he migrated full of days to Christ, to whom is the honor for all eternity” 
15 “(...) dedicated his youth. strong as a resulto f his abundant fellowship with four virtudes at once; to jesus 

christ. and he enslaved himselfe. conquered. to all divine endeavors. truly he was becoming ever more profusely 

filled with divine grace” 
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de Rollo em batalha, é com Guilherme que Dudo começa a elaborar a construção de um líder 

normando soberano e absoluto. No que diz respeito à política interna à Normandia, Dudo 

ressalta a enorme capacidade de controle de Guilherme através de sua excelência em batalha. 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 34r-34v). 

Em uma passagem narrativa importante que visa demonstrar a soberania dos 

normandos sobre seu próprio território, Dudo narra uma reunião do grupo de líderes normandos 

após um anúncio de rebelião dos bretões. Deliberando sobre suas opções militares, Dudo 

aproveita para atribuir a tais líderes uma longa descrição que relembra ao leitor todas as 

batalhas vitoriosas dos normanos (com a única que perderam durante a Gesta sendo 

devidamente excluída16) (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 34r-34v). Após a exaltação 

do passado glorioso dos normandos, Dudo inclui uma nova vitória, desta vez com Guilherme, 

que realiza uma demonstração de força para com os bretões, esmagando-os sem piedade. 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 34r-34v). 

Uma outra rebelião, desta vez interna à normandia, também assume um importante 

papel na Gesta. Além de exaltar as qualidades pacificadoras e humildes de Guilherme ao 

mesmo tempo que destaca sua força e poder de exercer autoridade quando necessário, esta 

rebelião parece conter em si um significado mais profundo. Conduzida por homens dácios 

subordinados a Guilherme, que se justificam criticando a aliança e proximidade dele com os 

francos, o episódio parece reforçar a ligação da linhagem de Rollo com as terras da Normandia, 

uma vez que a distribuição delas é a principal reclamação e reivindicação dos revoltosos. 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 37r-38r). 

É aqui que Dudo demarca uma mudança da postura mais benevolente de Guilherme 

para a postura implacável característica de seu pai. O autor narra que, contemplando a 

superioridade numérica de seu inimigo, Guilherme teria convocado um de seus líderes dácios, 

Bernard, para lhe dizer que buscaria reforços com seu tio materno, para voltar à Normandia 

com forças superiores e esmagar seus inimigos. Além de demonstrar esta sede de vingança de 

Guilherme ao ter sua autoridade questionada, Dudo coloca em Bernard um questionamento ao 

líder normando, quando o dácio afirma recusar-se a adentrar território franco pedindo por ajuda 

e critica a atitude de Guilherme de temer morrer em batalha enfrentando o inimigo. (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 38r-39r).  

Em adição a demonstrar uma espécie de irredentismo dos bravos dácios e depois do 

próprio Guilherme, este é apenas um exemplo dos diversos momentos em que os elementos 

                                                
16 A passagem é abordada mais detidamente no tópico 3.3, página 55. 
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dácios e francos constituintes da gens normanda se chocam, em uma definição de Dudo sobre 

quais elementos de cada um pretende incorporar para chegar à perfeição da gens normanda. 

Além disso, parece haver nesse ponto da narrativa da Gesta uma clara situação de aprendizado 

para Guilherme: apesar de exaltado como líder, ele não pode ser perfeito. A linhagem precisa 

passar por um processo de maturação e evolução até chegar em Ricardo I. Em determinado 

ponto Dudo faz com que o próprio Guilherme reconheça tal fato, afirmando que seu filho 

Ricardo, ainda muito jovem, virá a tornar-se o duque mais poderoso de toda a região. (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 43r-34v). 

Apesar de narrar sua hesitação no começo, Dudo termina a narrativa de tal episódio 

exaltando um feito nobre de Guilherme. Utilizando-se de um número em si significativo, Dudo 

afirma que apenas 300 guerreiros foram até o duque, fazendo-lhe o sinal de aliança e confiança 

à maneira dos dácios, enquanto o restante fugiu para a proteção das cidades. Assim, Guilherme, 

esmagando seus inimigos sem perder nenhum de seus homens, “glorificou a Deus, que veio à 

assistência daqueles que têm fé nele” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 39r-39v, 

tradução nossa)17. É bem neste momento de grande glória de Guilherme que seu filho Ricardo 

nasce, ao que o duque manda o bispo Heric de Bayeux, o mais santo de todos os abades e 

Botho, o mais distinto de todos os guerreiros, segundo Dudo, para batizá-lo (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 39r-39v). 

Em um momento que se repetirá ainda muitas vezes ao longo da Gesta, Dudo descreve 

uma profunda adoração e amor da população de Rouen por seus líderes. Aqui, fala que a 

população de Rouen se aglomera nas ruas quando recebe notícia do retorno de seu amado duque 

Guilherme.  Dudo comenta que “a cidade inteira de Rouen, movida por grande alegria, surgiu 

em direção a ele em uma inesperada procissão e buscou diversos caminhos de modo a conseguir 

enxergá-lo”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 43r-43v, tradução nossa)18. 

Nos momentos que antecipam a morte de Guilherme, há um trecho que ressalta o 

caráter providencialista do acontecimento e da Gesta como um todo. Decidido novamente a 

abandonar o século e tornar-se um monge, Guilherme comunica sua decisão aos seus principais 

líderes, que respondem com total estupefação, questionando quem irá defendê-los dos ataques 

dos pagãos e guardá-los das “armadilhas” dos francos (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

43v-46r). Além de encontrar uma justificativa teórica para o curto reinado de Guilherme, sua 

                                                
17 “(...) with his followers did glorify God, who came to the assistance of those trusting in him” 
18 “(...) the whole city of Rouen, moved by the very great joy, sprang forth towards him in an unexpected 

procession and sought out diverse by-ways in order to be able to see him”. 
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suposta decisão missionária ainda antecipa a aceitação de Ricardo, uma vez que neste ponto o 

atual duque solicita a seus homens que elejam seu filho como seu futuro governante. 

Além de profetizá-la, Dudo passa a glorificar a morte de Guilherme ao transformá-la 

em um sacrifício, um martírio em defesa da paz de Cristo. Incapaz de ver a injustiça ser 

cometida, Guilherme imediatamente manda chamar todas as forças somadas da Normandia e 

da Bretanha em defesa de Herluin, um conde franco que havia lhe pedido auxílio após ter seu 

forte tomado por Arnulf. Recebendo o comando de seu senhor, os homens de Guilherme atacam 

o forte como “lobos à cordeiros”, reduzindo-o a pedaços e trazendo consigo prisioneiros. Ao 

devolver o forte a Herluin, Guilherme busca um acordo de paz com Arnulf, e é assim que cai 

na armadilha montada por ele, ao tentar a todos os custos manter a paz, que segundo ele próprio 

era a maior oferta que se podia fazer a Deus. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 43v-

46r). 

Assim, Guilherme sofre uma emboscada enquanto carregava consigo o significativo 

número de 12 guerreiros, em referência aos apóstolos de Cristo. Após aceitar as palavras 

humildes e pacificadoras de seu inimigo Arnulf, o duque retorna ao seu próprio acampamento 

acompanhado de apenas um remador em sua embarcação. Seguidores de Arnulf o compelem a 

voltar e discutir outros detalhes, e quando ele volta o cercam e matam. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 46r-47r). 

Guilherme termina sua vida da forma mais cristã possível. Martirizado enquanto 

lutava pela paz, o duque atinge o reino dos céus e é coroado, vivendo feliz em Cristo. Em seu 

corpo, afirma Dudo, é encontrado uma chave de prata que, alguém afirma, guardava hábitos de 

monge em um baú (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 46r-47r). Desta forma, o 

assassinato de Guilherme não muda o caminho de Deus para os normandos, destinados a serem 

guiados por Ricardo a partir daquele ponto. Guilherme, assim, “um mais sagrado duque e mais 

glorioso mártir de Cristo, completa o curso de seu combate”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 46r-47r, tradução nossa)19. Martirizado, o segundo duque da linhagem de Rollo é 

construído por Dudo como um santo, que edifica os demais através de seu exemplo. 

Além de glorificar toda a linhagem através do martírio de Guilherme, Dudo ainda 

constrói a noção de que a aclamação de Ricardo I pelos líderes normandos teria sido mais do 

que imediata, concretizando-se antes mesmo do corpo de Guilherme ter sido enterrado. Dudo 

destaca que ambos normandos e bretões, lamentando-se pela morte de seu senhor, decidem em 

uníssono pela imediata ascensão do jovem Ricardo. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

                                                
19 “Thus did William, most sacred duke and most glorious martyr of Christ, complete the coyrse of his combat” 
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46r-47r). O autor ainda reforça tal imediatismo em mais dois momentos (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 50v-51v) e (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 51r-51v), sendo 

que no último confere toda uma significância ritualística ao juramento, apontando que teria 

sido realizado sobre relíquias sagradas contando com líderes da Normandia e da Bretanha. 

Como principal objeto de exaltação pessoal da Gesta, Ricardo I é elogiado por Dudo 

antes mesmo de uma descrição de sua vida e feitos, em prefácios em verso que antecedem os 

textos. No mais significativo destes, o autor caracteriza a figura do duque como uma espécie 

de culminação de todas as virtudes da cristandade. Ele afirma: “Eu viajei por muitos exércitos 

Cristãos, procurando entre eles, e, tendo conhecido todos bem, não encontrei ninguém como o 

marquês Ricardo, em quem coisas tão boas se reúnem”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 47r-49v, tradução nossa)20. Em outro momento, destaca também que este veio de uma 

mais esplêndida e nobre notável família, no mesmo dia que seu pai obteve uma vitória sobre 

seus inimigos com 300 homens. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 47r-49v). 

Absorvendo as qualidades de seus antepassados, Ricardo I é descrito por Dudo quase 

como um santo. O autor afirma que a graça do Espírito Santo acumulava-se nele e que o rapaz 

fazia qualquer bem que podia, sempre com os melhores feitos. Além disso, ele era um grande 

conhecedor das leis, capaz de revelar quaisquer obscuridades nela oculta. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 51r-51v) Pretendido por Dudo como o governante ideal, ele afirma 

que Ricardo, já sob influência divina, não apenas praticava bons atos, mas também fazia com 

que os monges, clérigos e leigos se devotassem à obediência divina. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 64r-68r). 

Há aqui, no entanto, um grande problema narrativo a ser solucionado por Dudo. 

Apesar da construção que faz de mais uma ascensão praticamente automática entre Guilherme 

e Ricardo, a realidade provavelmente era muito notória para não aparecer na Gesta. Como 

sabemos por meio de outras fontes, a morte de Guilherme foi totalmente inesperada, e seu filho 

Ricardo era jovem demais para assumir o governo (CROUCH, 2006, p. 14-15). Assim, seguiu-

se um grande período de instabilidade que contou com inúmeras interferências do rei franco 

até a decisiva ascensão de Ricardo em 942. Na Gesta e em seu projeto de legitimação absoluta 

dos líderes normandos, isso se justifica como fruto da natureza gananciosa e traiçoeira do rei 

Luís da Francia. Enganando a todos, o rei franco consegue sequestrar Ricardo e mantê-lo em 

sua corte por um tempo. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 52v-54r). 

                                                
20 “I have travelled around many Christian armies, searching through them, and, having gotten to know them 

all well, I have found no one, like the Marquis Richard, in whom such great things come together”. 
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Narrando o período em que ficou prisioneiro na corte de Luís, Dudo atribui a Ricardo 

características de um bom e justo governante antes mesmo deste o sê-lo, reforçando a ideia de 

que seria um capaz líder para a Normandia apesar da pouca idade (que o autor nunca revela), 

e só não o foi por conta da traição de Luís (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 55r-55v). 

Assim, Dudo destaca que, até mesmo na condição de prisioneiro do rei Luís, Ricardo teria sido 

adequadamente versado em todos os campos de conhecimento, colocando-se a disposição e 

sendo útil a todos a sua volta, como se já tivesse atingido a idade madura. O que quer que visse 

que constituísse uma infração à lei, afirma Dudo, ele censurava. O autor destaca que só poderia 

ser por intervenção divina que Ricardo se desenvolvia de forma brilhante dentro do castelo do 

rei, ressaltando um aspecto de providencialismo que desejava Ricardo como governante 

normando, uma vontade que não poderia ser contida de nenhuma forma. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 55r-55v). 

Logo em seguida Dudo afirma que Luís, após perder Ricardo que consegue fugir com 

a ajuda de um criado do rei, decide invadir e conquistar a Normandia (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 55r-55v). Neste ponto é interessante observar que, face a ameaça 

constituída pelo rei franco e seus aliados, os líderes normandos decidem recorrer a suas raízes 

dácias na figura do rei Aigrold. Aqui Dudo constrói a noção de que teria sido exatamente esse 

passado dácio dos normandos o responsável por sua vitória sobre o tirano Luís, uma vez que 

os furiosos guerreiros do norte humilham e capturam o rei. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 61v-63r). 

No momento de sua derrota, as palavras do rei são utilizadas por Dudo para exaltar a 

linhagem normanda. Ele afirma que o rei teria dito à Hugo, o Grande, através de uma 

embaixada, que a terra da Normandia jamais poderia ser mantida senão por um único senhor: 

“Aquilo que lhe cabe ser inteiro não deve ser dividido” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 57r-59v, tradução nossa)21. Assim, Dudo legitima o domínio dos normandos sobre sua 

terra ao representar a ideia de que seu principal inimigo, derrotado, tinha consciência de que a 

Normandia deveria se manter unificada sob seu duque para manter-se forte. 

Dudo aproveita também para novamente reforçar o caráter eterno e imutável do 

domínio de Ricardo  sobre a Normandia, afirmando que Luís e seus líderes teriam sido forçados 

a confirmar em juramento a posse de Ricardo I e de seus descendentes sobre a Normandia em 

perpetuidade. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 61v-63r). 

                                                
21 “That which it befits to be whole ought not to be devided”. 
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Reforçando a ideia de que há cristãos desviantes e homens pagãos que seguem os 

desígnios divinos sem o saber, Dudo aponta que até mesmo Aigrold, um dácio sanguinário e 

sedento por batalhas teria sido capaz de manter a lei e os estatutos de Rollo durante o breve 

período da ausência de um governante normando em Rouen (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 61v-63r). Ainda, na apóstrofe que vem logo na sequência, o pagão é celebrado por Dudo 

em decorrência de seus atos na ascensão de Ricardo, sendo apontado pelo autor como um 

merecedor da graça divina, mesmo que não fosse um cristão. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 61v-63r). 

O período de instabilidade é encerrado por Dudo com uma suposta aclamação 

incondicional do povo de Rouen por seu tão aguardado líder. Assim, quando Ricardo 

finalmente retorna a cidade após receber de seus próprios homens e do rei Luís um juramento 

de fidelidade, ele é ovacionado por seu povo. Dudo descreve o acontecimento dizendo que o 

povo era incapaz de atingi-lo, impedido pelo obstáculo das massas que “se chocavam em todo 

lugar por conta do alívio da descoberta de sua segurança”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 63r-64r, tradução nossa)22. 

Apesar de receber uma aclamação absoluta por parte de seu povo, o conflito de 

Ricardo I com Luís havia sido resolvido por outros líderes normandos. Portanto, cria-se na 

narrativa da Gesta a necessidade de que Ricardo I se confirme por si só como líder normando 

frente a seus conselheiros e aliados. Sendo assim, Dudo cria na narrativa um tal Rudolf Torta, 

que teria reivindicado para si toda a Normandia após a morte de Guilherme, tornando ainda 

mais forte as motivações de Ricardo para combatê-lo.  

Aqui, Dudo afirma a ideia de que, uma vez informados da ira de Ricardo I com sua 

rebeldia, os homens de Rudolf se arrependem e vão até o duque pedir seu perdão. Sua 

submissão é recebida com um discurso legitimador de Ricardo, que reforça a ideia de que Rollo 

teria conquistado a Normandia através de muitas batalhas, e que seu pai teria sucedido seu avô 

assim como ele agora o sucedia (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 64r-68r). O 

argumento de Ricardo por sua legitimidade se baseia no direito hereditário e de conquista, e 

sua primeira disputa interna é vencida a partir da mera argumentação, no que constitui um 

esforço de Dudo por mostrar um Ricardo ainda mais poderoso e venerável que seus 

antepassados. 

                                                
22 “(...) and the populace would rush into one another on acoount of their relief at the recovery of their 

supporting safety”. 
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Em outro ato de grandeza, Ricardo I demonstra também uma enorme compaixão por 

seus inimigos. Dudo narra uma passagem em que o duque, apesar de saber que exerce a justiça 

divina e é conduzido por seus desígnios, sente grande pesar ao deparar-se com os 640 corpos 

de inimigos caídos. Além de mandar enterrar os mortos, o duque manda curar os feridos dentro 

de Rouen, oferecendo-lhe sua indulgência. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folio 79v). 

Assim, Dudo afirma que, mais benevolente que seu pai e seu avô, Ricardo I 

calmamente resolvia conflitos e disputas, governando seu povo de forma amigável, “como um 

pai governa seus filhos” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 71r-72v, tradução nossa)23. 

Instruindo a todos com inumeráveis exemplos de honestidade, Ricardo incentivava e 

propiciava a verdade e a justiça. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 71r-72v). 

Uma outra tentativa de derrubar Ricardo, feita através da aliança entre um conde, 

Tetbold, e o filho de Luís, Lothar, é utilizada por Dudo para reforçar um certo laço inquebrável 

entre a Normandia e seu duque, expressa aqui na ideia de que uma luta contra um governante 

normando sempre passa por uma tentativa de capturar seu território. Apesar de serem sempre 

caracterizadas na Gesta como guerras pessoais, movidas contra os duques normandos por pura 

inveja por parte de seus inimigos, elas sempre envolvem e se justificam com a aquisição da 

Normandia, caracterizada como um território rico em bens naturais e guerreiros fortes. Isto fica 

explícito também neste trecho, quando Tetbold consegue convencer Lothar a levantar-se contra 

Ricardo I afirmando que, contando com a Normandia, o rei conseguiria ter a influência sobre 

a Francia que o duque ocupava naquele momento. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

73v-74v).  

Começando o trecho em que mais chega próximo de tecer uma real crítica a um líder 

normando, Dudo aponta (sem afirmá-lo diretamente) um sentimento mesquinho de vingança 

por parte de Ricardo I, que manda embaixadas à Dácia e pede por guerreiros, que comanda ao 

território de Lothar e Tetbold para promover sua devastação. Ainda assim, Dudo ressalta que 

toda a destruição e mortes causadas pelos pagãos durante tal período não foram fruto de uma 

ordem de Ricardo, mas da sede incontrolável de violência dos dácios. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 79v-82r). 

Buscando justificar as atitudes de seu duque através de um suposto crivo do clero, 

Dudo afirma que, mesmo assolados por quase um ano pelos ataques dos pagãos, os clérigos da 

Francia se reúnem e, ignorando os pedidos de Tetbold para que censurassem e culpassem 

Ricardo, mandam-lhe um emissário pedindo por um encontro. Um bispo questiona-o, 

                                                
23 “(...) as a father does his children”. 
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indagando porque o duque permite que pagãos matem cristãos, uma vez que ele é “renomado 

ao redor do mundo como um adorador de Deus e um cristão extraordinário”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 79v-82r, tradução nossa)24. 

Justificando as ações de seu duque, Dudo aponta através de Ricardo todos os atos 

maléficos cometidos contra ele por Tetbold e Lothar, dos quais teria se salvado apenas por 

conta dos desígnios divinos. Sendo assim, Dudo indica aqui que as ações dos pagãos são uma 

nova punição divina aos francos por seus atos de maldade. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 79v-82r). Justificando a aliança com os pagãos como uma necessidade gerada pela 

ganância dos francos, Dudo afirma que Ricardo teria aliado-se com os dácios apenas para fazer 

com que os francos recuperassem a razão e percebessem seus erros. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 82r-87r). 

Aqui é importante ressaltarmos que, além de eximir Ricardo de culpa, atribuindo-a aos 

pagãos e aos próprios francos, Dudo também atribui-lhe um grande poder, ao fazer seus 

interlocutores acreditarem que Ricardo I poderia convocar uma multidão de temíveis e 

destrutivos pagãos a qualquer instante. Mais do que isso: a culminação do episódio é uma 

demonstração da enorme capacidade pacificadora e cristã de Ricardo, que convence  todos os 

dácios ao cristianismo apenas com palavras, mostrando-lhes toda a verdade da fé em Deus e a 

vanidade de seus maus feitos e desvios. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 82r-87r). 

Além de exaltar a fé cristã como capaz de converter qualquer um, Dudo ainda eleva 

Ricardo à condição de protetor da cristandade, que consegue cessar os ataques e a destruição 

pagã através de seu profundo conhecimento sobre os temas sagrados, que salvam da destruição 

os desviados francos. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 82r-87r). 

Outro propósito devidamente cumprido por Dudo com a passagem é a de uma 

singularização da família normanda, que em sua origem é também dácia. Ao colocar que os 

dácios não sabem nada sobre as escrituras e fazer com que se auto definam como animais que 

vivem apenas pelo presente e acúmulo de bens (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 82r-

87r), Dudo fecha o ciclo da Gesta entre Ricardo e Rollo, um dácio que não precisou de nenhuma 

pregação para agir de forma cristã, uma vez que já possuía dentro de si o temor a Deus.  

Consolidando a continuidade de sua dinastia e selando eternamente sua ligação com a 

terra normanda, Ricardo escolhe seu filho homônimo como sucessor antes de morrer. (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 91v-94r). É importante ressaltarmos que tal filho é descrito 

por Dudo em um momento anterior como fruto de uma exigência do povo de Rouen que, 

                                                
24 “(...) renowed throughtout the world as a worshipper of God and na extraordinary Christian”. 
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demonstrando novamente um amor incondicional para com seu governante e para com sua 

linhagem, teria ido até ele ainda em sua juventude pedindo que casasse-se. Desejosa de ter seu 

duque não apenas no presente, mas garantir também suas gerações seguintes, os normandos 

pedem a Ricardo que lhes dessem um descendente, certos de que o fruto do sangue de Ricardo 

seria igual a ele em boas ações e boa governança. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

72v-73v). 

Encerrando o ciclo narrativo que tem início com a conversão de Rollo e seu domínio 

sobre a Normandia, Dudo afirma que em seus últimos anos de vida Ricardo I teria adoecido e 

se mudado para Fécamp, mandando construir para si um sarcófago dentro da igreja que havia 

mandado erigir. Assim como havia feito em vida, em morte Ricardo atrai uma enorme multidão 

para Rouen, que se lamenta enormemente por sua morte e se revezam em uma vigia pelo corpo 

de seu amado duque. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 91v-94r). 

Mais do que isso: em um paralelo com a ressurreição do próprio Cristo, o irmão de 

Ricardo, Rodulf, abre sua tumba e se depara com uma fragrância perfumada exalando do corpo 

do duque, como se estivesse ainda vivo. Dudo ainda nos conta que os líderes normandos teriam 

mandado construir sobre seu corpo uma bela capela, conectada à basílica, onde o duque era 

reverenciado, “prestes a se levantar novamente em glória com Cristo”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 91v-94, tradução nossa)25. 

 

3.2 A ELABORAÇÃO DE UMA HEGEMONIA NORMANDA 

 

Além de servir o propósito de legitimar seus governantes, Dudo de St-Quentin conduz 

outro processo narrativo essencial em sua Gesta Normannorum: a construção de uma 

hegemonia de seus duques sobre a cristandade ocidental. É impossível determinar o impacto 

da Gesta no momento em que foi escrita, mas só o fato de que, segundo Eleanor Searle (1983, 

p. 3), ela foi imensamente baseada nas crônicas francas nos dá um forte indício de um esforço 

dos duques normandos de se colocar, se não na prática pelo menos no discurso, ao nível de 

igualdade (ou até superioridade) em relação aos francos. Mais que isso, Dudo começa já no 

início do século XI a atribuir aos normandos a qualidade de “povo escolhido” por Deus, 

pretendendo assim sobrepujar os francos como grandes patrocinadores e defensores regionais 

da cristandade. (SEARLE, 1983, p. 23). 

                                                
25 “(...) about to rise again in glory with Christ”. 
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Sendo assim, depois dos próprios normandos, a gens que mais aparece citada como 

personagem são os francos. Responsáveis pela própria concessão da Normandia à Rollo e ainda 

os homens mais poderosos da região, os reis francos ganham uma representação bastante 

desfavorável e significativa ao longo do texto. Sendo assim, sua construção como um povo 

desviante do caminho divino se dá logo no início da Gesta.  

Ao narrar a destruição do reino franco pela ação dos dácios, Dudo inclui uma longa 

apóstrofe em prosa, discorrendo sobre a opulência e poder dos francos no passado, bem como 

seu vigor em batalha. Dudo constrói a noção de que, a partir do cumprimento de suas 

respeitosas obrigações, os francos teriam derrotado nações arrogantes e criado um império. 

Contudo, teriam passado a negligenciar a lei e as ordens do Senhor, caindo em desgraça sob o 

peso de suas próprias ações. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v). 

Há também por parte de Dudo o esforço constante em construir os reis francos como 

incapazes de manter a paz e se imporem como senhores de seu domínio. Logo no trecho que 

descreve Anstign, o autor afirma que o sanguinário líder dácio havia tomado para si o reino 

franco, profanado o clero e destruído Igrejas. O rei dos francos, desafiado pelos atos e palavras 

de Anstign, teria permanecido totalmente impotente dentro da segurança de suas cidades, sem 

opor resistência aos invasores. O pagão menospreza os indefesos e passivos francos, aponta 

Dudo, cercando suas guarnições como lobos ao redor de um bando de ovelhas e, quando os 

encontra desguarnecidos, massacra-os “como leões caçam veados”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v). 

Esquecida e quase esvaziada, aponta o autor, a Francia se lamenta por sua riqueza e 

população perdidas (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v). Dudo afirma que o rei 

franco encontrava-se sem recursos para resistir aos pagãos através da força, escolhendo a 

medida de se aliar com o vil Anstign em busca de uma paz (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 12v-13r). Antecipando o acordo entre o próprio rei e Rollo, Dudo dá ao acordo de paz 

com Anstign uma conotação positivo, não apontando-o como fruto de uma covardia do rei, mas 

uma sensatez ao cumprir sua função como protetor de seu povo, que não tinha conseguido 

concretizar pelas armas. 

Neste ponto, o autor fala diretamente com seu interlocutor, clamando para que não 

tema pelos infortúnios acometidos aos francos através dos dácios, pois este seria o desejo de 

Deus, que queria não destruir os francos, mas apenas corrigi-los (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 12v-13r). Seguindo a clássica narrativa de pagãos sanguinários enviados a um 

território para punir desvios, Dudo afirma que a nação franca, que havia sido esmagada pelo 

vingador Anstign, encontrava-se repleta de uma sujeira desprezível. “Traiçoeiros e quebradores 
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de juramentos, eles foram merecidamente condenados; descrentes e infiéis, foram justamente 

punidos”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 12v-13r, tradução nossa)26. 

Dudo instiga ainda os francos a levantarem-se e buscarem a palavra de Deus, 

arrependendo-se por seus muitos erros para conseguirem se opor aos dácios. A paz só seria 

atingida, afirma Dudo, a partir de uma “favorável aliança” que colocaria seu nome e império 

no nível dos Céus (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 12v-13r). Há aqui uma clara 

construção para que esta aliança seja entendida pelo leitor como aquela posteriormente feita 

pelos francos com os normandos, que assim assumem aqui e em diversos outros momentos a 

posição de representantes da vontade divina entre e perante os francos.  

Portanto, ao caracterizar os francos como cristãos desviantes, Dudo insinua durante a 

Gesta que mesmo em sua pretensão mundana de invadir e saquear seus territórios, Rollo seguia 

os desígnios divinos de puni-los, mesmo que não o soubesse. A visão do autor é de que, embora 

tanto Anstign quanto Rollo cumprissem o desígnio divino de punir os francos por seus desvios, 

o primeiro é odiável pois tem em si as piores das intenções, enquanto Rollo e os demais duques 

normandos não só punem os francos, mas também os orientam e guiam. 

Neste sentido, vale a pena retomarmos a visão27 que Rollo tem logo no começo da 

Gesta, pois ela é utilizada por Dudo como um resumo de quase todos os principais elementos 

e objetivos do texto, caracterizados enquanto uma vontade divina atemporal. Assim, além dos 

pássaros mais próximos de Rollo simbolizarem o próprio povo normando, o restante dos 

animais, aqueles que ele mal consegue enxergar, representam na visão de Dudo todos os outros 

cristãos. Estes, estariam indiretamente seguindo o divino comando de Rollo e seus 

descendentes enquanto defensores do cristianismo. O próprio autor explicita sua visão, ao falar 

mais uma vez através do cristão que interpreta a visão de Rollo: “Pássaros de diversas espécies 

estavam lhe obedecendo, homens de diversos reinos, tendo reclinado-se em sua mesa, 

demonstrarão sua obediência ao lhe servir”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 17v-19r, 

tradução nossa)28. 

Um outro momento que pretende demonstrar a hegemonia dos normandos sobre os 

francos através do favorecimento divino é o primeiro encontro entre Rollo e as forças reunidas 

do príncipe franco Ragnold e do dácio Anstign. Neste ponto, Dudo destaca que antes da batalha 

os francos foram até a igreja de St. Germanus e tomaram o corpo e o sangue de Cristo (DUDO 

                                                
26 “Treasonous and oath-breaking, they were deservedly condemned; unbelievers and faithless, they were justly 

punished”. 
27 Discutida anteriormente na página 31 deste documento. 
28 “Birds of diverse species were obeying you, men of diverse realms, having reclined a tour table, will yield 

obedience by serving you”. 
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DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r). Com este detalhe o autor indica que, mesmo que os 

francos rezem e tomem comunhão, e os normando não o façam, Deus está do lado de Rollo e 

seus homens, que no fim conseguem defender-se no forte que haviam construído e colocam os 

francos em fuga.  

Favorecidos pela vontade divina, o estabelecimento de boas relações entre os 

normandos e outros cristãos começa cedo. Dudo utiliza a retórica da aproximação entre Rollo 

e o “mais cristão” rei inglês Alstem para exaltar o dácio como o cristão que ainda não era. 

Assim, em determinado ponto de sua narrativa afirma que Rollo teria abandonado 

momentaneamente suas camapanhas na Francia para ir até a Inglaterra auxiliar seu aliado. 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r). 

Ao chegar lá, o rei recebe-o dizendo: “Eu lhe devo os maiores agradecimentos pois, 

por minha conta, deixaste para trás um reino dado a ti por Deus e veio rapidamente ao meu 

auxílio. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r, tradução nossa)29” Edificando 

Rollo, Dudo afirma que ele teria recebido de Alstem a promessa de metade de seu próprio 

reino, que seria administrado pelos dois conjuntamente, como prova de sua “aliança 

indestrutível”. Rollo, no entanto, parte novamente em busca de Rouen pois sabia ser ela, 

segundo aponta Dudo novamente, a terra que lhe havia sido prometida por Deus em seus 

sonhos. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r). 

Seguindo a narrativa de um Rollo soberano ante os francos, Dudo afirma que ele volta 

de seu encontro com Alstem e continua seu flagelo sobre a Francia. Ante a total destruição de 

seu território, os seguidores do rei Carlos afirmam que, se ele é incapaz de obter a vitória pelas 

armas, deveria entrar em um acordo com Rollo para conseguir a paz. Dudo constrói então a 

inferioridade e resignação de Carlos com a vontade divina, afirmando que ele reconhece que 

seu governo está tomado prisioneiro e destruído (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-

26r) e, “preenchido com uma inspiração profética” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

26r-29v, tradução nossa)30, aceita ceder terras para Rollo e sua filha em casamento, para que 

se possa obter a paz para os francos.  

O Bispo de Rouen então volta ao Rei Carlos para lhe dar a resposta afirmativa dos 

dácios. Neste trecho, Dudo atribui ao clérigo a afirmação de que Carlos seria assim 

“enormemente fortalecido através dele [Rollo]”, sendo finalmente capaz de “combater as 

comoções daqueles que se põe contra você e geram conflitos contra você” (DUDO DE ST-

                                                
29 “I owe you the very greatest thanks for, because of me, you left behind a realm given to you by God and 

hastily came to my assistance”. 
30 “Then King Charles, filled with prophetic inspiration”. 
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QUENTIN, 1015, Folios 26r-29v, tradução nossa)31. Aqui, Dudo reforça a ideia de um rei 

fraco e sem comando, que apenas consegue se manter no poder através do auxílio e força de 

Rollo e seus dácios, algo que será posteriormente dito também em relação a Guilherme e 

Ricardo I.  

Dudo coloca ainda que Rollo teria exigido algo além da Normandia, que encontrava-

se devastada. O rei, compelido por todos os seu seguidores, é novamente obrigado a ceder, 

conferindo ao dácio o domínio sobre a Bretanha. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 26r-

29v,). Sabemos a partir de outras fontes (CROUCH, 2006, p. 9) que os normandos chegaram a 

conquistar a Bretanha e a incorporaram em seus títulos e moedas, mas seu domínio sobre a 

região teria sido frívolo e pouco efetivo. Na Gesta, ele é aumentado e eternizado. 

A Bretanha é utilizada discursivamente por Dudo como um território externo à 

Normandia que anseia por seu domínio. Assim, em determinado trecho da Gesta, Dudo cria 

um líder bretão que ressalta a necessidade de ter um senhor normando. Sua justificativa denota 

uma inexistente união completa entre Normandia e Bretanha, uma vez que insiste na ascensão 

imediata de um duque para evitar que nações estrangeiras reivindiquem para si o domínio das 

duas regiões. Em uma tática retórica de união contra um inimigo comum, Dudo afirma que tal 

líder teria compelido seus companheiros a unirem-se contra quem quer que tentasse dominá-

los, “restabelecendo o escudo perdido do pai através do escudo de seu filho”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 51v-52v, tradução nossa)32. 

Logo após a morte de Rollo, Dudo passa a discorrer sobre Guilherme e em uma 

apóstrofe compele-o narrativamente a abandonar seus votos de monge, afirmando que ele seria 

essencial para o povo normando na geração de um duque esplêndido, que seria também 

responsável por levar a Francia ao caminho correto. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

34r-34v). Sendo assim, de forma concomitante aos triunfos e hegemonia de Guilherme dentro 

da Normandia, Dudo começa a elaborar a importância de sua liderança em um âmbito mais 

externo.  

Em uma espécie de prólogo à descrição da vida dele, Dudo afirma:  

Porque, de fato, colocar em ordem os brilhantes louvores dos mais gloriosos mártires 

e publicar longe de casa seus feitos superiores, é iluminar as grandes coisas daquele 

que conferiu a eles a recompensa da vitória neste mundo, e garantiu-os o beneficio 

                                                
31 “And, greatly strengthened through him, you will be able to grow Strong and to check the commotions of 

those opposing you and causing strife against you”. 
32 “Let that boy be appoited as leader of this realm, lest foreign nations, rushing upon ad and determining, in 

this unherard-of affair of this betrayal, to rule over us, claim for themselves the Norman and Breton territories. 

And let us oppose those wishing to master us by making resistance, reestablishing and restoring the father’s lost 

shield throught the shield of his offspring”. 
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de intocável glória no reino celestial. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 26r-

29v, tradução nossa)33. 

Justificando assim sua narrativa como um louvor ao Deus que guiou as ações destes grandes 

mártires, Dudo complementa que publica os feitos da vida de Guilherme “de modo que a 

história recitada de seus feitos possa aguçar as almas de todos, especialmente de seus 

descendentes, às recompensas das alegrias celestiais” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

26r-29v, tradução nossa)34. Muito além de um exemplo para seus descendentes, a intenção é a 

de colocar os líderes normandos como um exemplo para todo e qualquer governante cristão.  

Soberano após derrotar rebeliões de normandos e bretões, Guilherme foi, segundo Van 

Houts (2000, p. 14), o primeiro governante normando a utilizar seu próprio nome em suas 

moedas, omitindo a referência ao rei franco. É com ele, portanto, que Dudo passa a construir a 

imagem de uma Normandia independente dos francos que lhe haviam cedido Rouen. Nesse 

sentido, Dudo comenta que, além de seu domínio interno, Guilherme também tinha o respeito 

dos francos, burgúndios, dácios, flamengos, anglos e irlandeses, que se submetiam a ele. De 

mesma forma, “o resto das nações habitando a vizinhança de seus próprios reinos se rendiam 

em obediência à sua soberania”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 39v-40v, tradução 

nossa)35. 

Após discorrer sobre este suposto arbítrio e influência exercido por Guilherme, Dudo 

busca fazer com que ele pareça palpável através de um exemplo narrativo. Assim, o autor cria 

a noção de que o rei Atlhestan dos ingleses teria mandado uma embaixada à Guilherme pedindo 

que intercedesse em favor de seu sobrinho Luís, filho do rei Charles, que tinha dificuldades de 

confirmar seu direito legítimo como sucessor do trono franco. Além desta importância de 

Guilherme no campo político ao ser chamado para arbitrar na questão do trono franco, Dudo 

denota ainda uma clara posição de superioridade dele em relação a Luís, afirmando que este 

então teria passado a residir em Rouen, e “como um membro da casa e servo, esperava como 

um suplicante por seus favores”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 39v-40v, tradução 

nossa)36. 

                                                
33 “Because, indeed, to set out in order the bright praises of the most glorious martyrs and publish abroad their 

superior deeds, is to ilumine the great things of that one who has conferred on them the reward of victory in this 

world, and has granted them the benefit os unblemishable glory in the celestial realm”. 
34 “(...) in order that the oft-recited history of his deeds might excite the souls of all, and especially of his own 

descendedants, to the rewards of celestial joys”. 
35 “And of one mind the rest of the nations inhabiting the neighborhood of their own realm would yield obediece 

to his sovereignty”. 
36 “Moreover the king would reside in duke William’s house. just like a household member and a servant, and 

would wait as a suppliant for his handouts”. 
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Agindo como um verdadeiro árbitro de conflitos e referência de poder para os francos 

na narrativa de Dudo, Guilherme convence Herbert e Hugo, o Grande (importantes duques 

francos) a aceitarem Luís como seu rei. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 39v-40v). 

Dudo ainda denota a ideia de que, frente a uma necessidade posta por Luís, Guilherme reúne 

um grande exército para ir em seu auxílio, reforçando não somente a ideia de uma Normandia 

poderosa tanto internamente quanto em suas alianças, mas também de um Guilherme 

comandante e agregador das forças da cristandade.  

Neste mesmo trecho, Dudo busca ainda sacramentar a superioridade de força e agência 

de Guilherme ante os duques francos. Deparando-se com as forças normandas, Hugo, o Grande 

teria supostamente comentado com Herbert: “Se qualquer conflito ocorrer entre nós e eles, eles 

2vão nos devorar como lobos à cordeiros”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 40v-42v, 

tradução nossa)37 Ainda, quando Guilherme concretiza a aliança entre Luís e o rei dos ingleses, 

Dudo afirma que o normando é o mais distinto de todos os duques, complementando que o 

duque Hugo, o Grande, embora presente não teve nenhum papel enquanto Herbert não 

demonstrou-se disposto a participar. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 40v-42v). 

Selando a amizade e proeminência de Guilherme em relação a Luís, Dudo afirma que 

este teria sido conclamado pelo rei a batizar seu filho recém-nascido, Lotário, algo que não 

aparece em nenhuma outra fonte do período. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 40v-

42v). Com isso, Dudo coloca Guilherme como uma espécie de padrinho e protetor do franco, 

ao afirmar que o normando teria dito:  

Com a minha liderança, com meu auxílio, sob minha precedência em tudo, você 

dominará o reino da Francia e os outros reinos que seu pai, avô e bisavô, até mesmo 

o pai de seu tataravô, dominaram, e nós subordinaremos os pescoços daqueles que se 

rebelem, arrogantes contra você, comigo ao seu lado, você desarmará aqueles que se 

recusem a lhe servir. Eu vou elevar aqueles que você deseja exaltar, eu vou psiotear 

aqueles que você deseja empurrar para baixo, de fato, tenha certeza de que qualquer 

que seja a sua vontade, ela será realizada por mim. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 40v-42v, tradução nossa)38 

Em total proeminência na aliança, Guilherme é colocado por Dudo na posição de liderança dos 

francos, que se submeteriam de bom grado à sua sabedoria e força em batalha. 

 É importante levar em conta também a caracterização consciente que Dudo faz de 

Hugo, o Grande. Levando em conta o laço matrimonial que uniu posteriormente Ricardo I sua 

                                                
37 “If any strive should come between us and them, they will devour us as wolves do lambs”. 
38 “Truly now and for as long as I shall survive, I will diligently do your bidding. With my leadership, with my 

aid, under my precedence in all things, you will dominate the realm of Francia and the other realms which your 

father, grandfather and great-grandfather, even the father of your great-great-grandfather, dominated, and we 

will subordinate the necks of those who rebel, haughty, against you and, with me standing by, you will disarm 

those who refuse to serve you. I will lift up those whom you desire to exalt, I will trample to the ground those 

whom you deisre to thrust down, indeed, be assured that whatever your will shall be, it will be done by me”. 
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filha, é interessante observar como a imagem do duque é construída com grande ambiguidade 

durante toda a Gesta. Um tanto quanto hostil à Guilherme, Hugo tem posições conflitantes 

quanto a Ricardo, prometendo-o ajuda em um primeiro momento, traindo-o em um segundo, 

voltando atrás em um terceiro, e aparentemente definitivo, que leva a sua posterior forte aliança 

com o normando.  

Tal construção de um Hugo, o Grande como um aliado reticente e não muito confiável 

serve para a exaltação de Guilherme e de Ricardo. Além disso, se levarmos em conta que seu 

filho Hugo Capeto torna-se o monarca franco em 987 (fato totalmente excluído da Gesta) com 

o provável auxílio de Ricardo I (CROUCH, 2006, p. 18), podemos especular que a intenção de 

Dudo é promover em sua narrativa uma inversão de papéis entre Hugo, novo rei da Francia, e 

Ricardo, construindo a ideia de que na verdade o último é que havia se tornado o grande senhor 

e líder cristão da região ocidental da cristandade.  

Buscando reforçar a proeminência da família normanda sobre a franca nesta aliança, 

Dudo elabora também a ideia de que a amizade entre Ricardo e Hugo, o Grande teria partido 

de uma vontade deste último. Impressionado pelos feitos do jovem duque, Hugo teria chamado 

para si os principais líderes normandos e afirmado que havia pessoas desejosas de tomar os 

domínios de Ricardo, que detinha a monarquia da região Normanda como um rei, sem aliados 

para ajudá-lo em uma possível batalha. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 64r-68r). 

Dudo afirma ainda que em seu leito de morte, Hugo teria recomendado a seus seguidores que 

se submetessem aos conselhos de Ricardo e apontassem-no como protetor de seu filho. 

Dando continuidade a esta construção de proeminência da família normanda sobre a 

cristandade, logo ao descrever os primeiros momentos de Ricardo como governante da 

Normandia Dudo afirma que os sinais de seus maravilhosos feitos, presentes e futuros, 

alcançavam toda a Francia, bem como seu firme domínio sobre a Normandia, “resolvendo 

todos os assuntos como um rei sujeito a ninguém além de Deus”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 64r-68r, tradução nossa)39. 

Reutilizando muitos dos mesmos artifícios quanto a Guilherme, Dudo reforça a noção 

de soberania normanda logo após Ricardo provar-se novamente em batalha. Não é por acaso 

que, após destacar seu reconhecimento dentre outras nações, Dudo passe a descrever todas as 

qualidades positivas de Ricardo, afirmando que sua virtude era tão grande que teria inspirado 

diretamente todos os outros líderes ao seu redor, guiando-os com sua “providência” (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 71r-72v). Dudo ainda conclui o trecho com a afirmação de 

                                                
39 “(...) disposing all affairs as does a king subjected to no one but God”. 
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que, dentre muitas outras qualidades, Ricardo era ajudante de reis e protetor de todos os povos 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 71r-72v). Portanto, afirma Dudo, Ricardo governava 

quase toda a Galia com suas leis, e os cidadãos dos céus se regozijavam, assim como toda a 

terra, agradecendo ao Senhor por ter lhes concedido um duque de tão bons feitos. (DUDO DE 

ST-QUENTIN, 1015, Folios 72v-73v). 

Caracterizando Ricardo como um exemplo cristão de castidade e capacidade de 

exercer o perdão, Dudo afirma que ele, reconhecendo que não há maior oferta e sacrifício a 

Deus do que a paz, sempre reconcilia-se com os francos apesar de seus erros e agressões. 

Assim, após receber um pedido de perdão e aliança por parte de Tetbold, Dudo afirma que 

Ricardo teria silenciosamente agradecido a Deus em sua mente, aliviado por conseguir atingir 

a tão almejada paz. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 79v-82r). 

A construção de Dudo de uma personalidade quase santificada de Ricardo I tem seu 

ápice quando, reunindo todos os dácios que estavam em seu território para propor uma paz com 

os francos, o duque recebe deles a informação de que os pagãos possuíam mais aliados que 

estavam prontos a invadir a Francia. Eles afirmam que assim dominariam a Francia e que ela 

pertenceria a eles ou a Ricardo, cabendo ao duque tal escolha. Ao colocar o duque ante tal 

proposta, Dudo não apenas demonstra sua humildade e devoção ao cristianismo, mas coloca-o 

como o verdadeiro salvador dos francos. Tendo o poder e a chance de dominar aqueles que o 

reprimiam, Ricardo se recusa e decide por salvá-los, concretizando sua posição de grandeza 

política e espiritual sobre eles. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 82r-87r). 

 

3.3 A EXALTAÇÃO DE UM “POVO ESCOLHIDO” NORMANDO A PARTIR DA 

CONSTRUÇÃO DE SEUS INIMIGOS 

 

Concomitante à construção de uma legitimidade normanda em seu próprio território e 

de uma hegemonia com relação a seus vizinhos, há por parte de Dudo de St-Quentin uma 

importante caracterização dos inimigos normandos na Gesta Normannorum. Sempre 

caracterizados como condutores do mal e da vontade demoníaca, os inimigos são utilizados 

para exaltar os normandos em comparação. Além disso, servem também o propósito narrativo 

de criar uma noção de que os normandos seriam perseguidos por diversos inimigos que queriam 

conquistar a Normandia (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 89v-91v), e que, portanto, 

sua única opção para permanecer em segurança era manter-se unificada sob um duque forte. 

Além de cumprir a função de contra-exemplo para os normandos, Anstign, o primeiro 

inimigo construído na Gesta, é ainda aproveitado por Dudo como equiparação para os inimigos 
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francos de Rollo e seus descendentes. Desde o começo da Gesta Dudo vai aos poucos 

caracterizando-o como um homem totalmente desleal. Ao contrário dos bravos normandos, 

Anstign foge das batalhas, utilizando-se da mentira e da traição para obter seus objetivos. 

(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 8v-12v). 

Exaltando a bravura de Rollo, Dudo utiliza como contraposição o rei da Dácia. 

Colocando-se contra o direito hereditário de Rollo de receber as terras de seu pai, o rei age de 

forma covarde, fugindo para a proteção de suas cidades ao invés de enfrentá-lo (DUDO DE 

ST-QUENTIN, 1015, Folios 14v-17r). Aqui, Dudo atribui ao rei uma artimanha que será 

utilizada posteriormente por todos os inimigos dos normandos: ele manda a Rollo uma 

embaixada com palavras de paz, apenas para atacar seu território e montar uma emboscada 

próximo a onde estava. Quando Rollo se coloca em perseguição do rei, os homens deste 

queimam sua cidade e roubam todos os seus bens (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

14v-17r). Incapazes de vencê-los em batalha, os inimigos dos normandos recorrem a 

artimanhas para saírem vitoriosos.  

Com a chegada de Rollo à Francia, Dudo concretiza a associação entre Anstign e os 

antagonistas francos com uma aliança, a primeira de muitas que o autor constrói entre um rei 

franco e um homem notório por sua má fé e maldade. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

21v-26r) Após o primeiro ataque dos francos, Rollo reúne seus homens e, através dele, Dudo 

destaca um dos temas centrais da Gesta: “Foram eles que iniciaram este mal, a culpa é do que 

ataca, não do que defende (...) Daqui em diante qualquer mal que fizermos contra eles, 

estaremos cometendo porque suas próprias atitudes foram motivo de ofensa”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r, tradução nossa)40. O autor caracteriza aqui os normandos 

como pacíficos e recebedores da primeira ofensiva, distanciando-os de Anstign e dos demais 

dácios: é justo o atacado entrar em guerra contra o autor da ofensa.  

Partindo disso, Dudo aplica em diversos momentos da Gesta o conceito de guerra 

justa, colocando sempre que os normandos são atacados por primeiro ou lutam por uma vontade 

divina. Quando julga os motivos justos, o autor exalta a violência presente nos atos de guerra 

dos normandos, como se fossem resultado de uma punição divina contra seus inimigos. Um 

claro exemplo disso é quando “o mais cristão dos reis”, Alstem, pede a Rollo que o ajude a 

lutar contra rebeliões em seus domínios e instiga-o, dizendo: “Assim, eu rezo para que você 

me ajude a reduzi-los a pedaços e espalhá-los e esmagá-los e pisar em sua força insolente” 

                                                
40 “It is they who have initiated this evil, the fault is the attacker’s, not the defender’s, the audacity is his who 

wishes to strike, not his who defends himselv. Henceforth, whatever evil we might do to them, we will be 

commiting because their own deeds wewe a cause of offense”. 
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(DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r, tradução nossa)41. A isso, Rollo responde 

colocando-se sob a vontade do rei: “(...) Eu vou subordiná-los a você e matá-los, vou tomar 

suas esposas e prole como prisioneiros e devorarei seus rebanhos”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 21v-26r, tradução nossa)42. 

Dentro deste contexto, é importante ressaltarmos também que a única vez em todo a 

Gesta em que um líder normando, sempre temente a Deus, é derrotado em batalha se dá em 

uma luta contra o “mais religioso Bispo” Uualtelmus. Em cargo da cidade de Chartres, ele teria 

se engajado em preces ininterruptas e, por fim, teria surgido no campo de batalha coroado com 

a mitra episcopal e carregando em suas mãos uma cruz e a túnica da Virgem Maria. Seguindo 

o que acontece em todo o resto da Gesta, Rollo derrota facilmente uma força de homens 

francos. No entanto, o ainda não convertido pagão é incapaz de derrotar um homem tão santo 

e põe-se em fuga. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 21v-26r). 

Em um padrão que se repete muitas vezes ao longo de toda a Gesta e indica a fraqueza 

dos francos, seu rei busca e obtém a paz com os normandos, somente para ser novamente 

instigado à guerra por um conde vassalo mal-intencionado, a quem erroneamente ouve e dá 

razão. Logo após o primeiro acordo traçado entre Rollo e Carlos, os burgúndios passam a 

questionar a submissão do rei aos pagãos que devastavam a Francia, que dá ouvidos a suas 

provocações e logo entra novamente em guerra com os dácios (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 21v-26r). Fracos em sua devoção e senso de justiça, os reis francos são sempre 

representados por Dudo como suscetíveis a palavras de ódio contra os normandos advindas de 

seus seguidores. 

Outra das características vilanescas atribuídas por Dudo aos antagonistas na Gesta é a 

sua desonra e falta de devoção ao quebrarem alianças firmadas por juramentos divinos. Os 

primeiros a fazerem isso são os bretões, que começam uma rebelião contra Guilherme. Indo 

contra o que haviam juramentado aos normandos, os bretões afirmam que não vão mais 

guerrear por Guilherme, pois viveram sempre “sob o império da liderança franca”. (DUDO DE 

ST-QUENTIN, 1015, Folios 35r-36v, tradução nossa)43. Aqui podemos ver claramente o que 

caracteriza o antagonista na Gesta Normannorum: uma recusa a se dobrar à vontade dos 

normandos é sempre representada como motivada por atos “demoníacos”, no que constitui uma 

revolta contra a vontade divina que os havia escolhido como seus representantes terrenos. 

                                                
41 “Thus I pray you to help me dash them to pieces and scatter them and crush them and tread down their 

insolente strenght”. 
42 “(...) I will subordinate them to you and kill them, I will take their wives and offspring captive and I will 

devour their herds”. 
43 “(..)for we have always lived under the empire of Frankish lordship”. 
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É por isso que, respondendo ao que Dudo aponta como uma agressão injusta, e 

conduzindo a vontade divina, Guilherme derrota os bretões sem piedade, devastando suas 

terras, “os enfraquecendo com fome e escassez, e os conquistando pelos meios da maior 

carnificina possível” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 36v-37r, tradução nossa)44. Em 

algo que também é constante aos normandos na Gesta, os inimigos são utilizados por Dudo 

para demonstrar a superioridade de Guilherme não apenas como guerreiro, mas também como 

cristão. O duque, afirma Dudo, sente compaixão pelos bretões quando estes lhe mandam uma 

embaixada reconhecendo suas falhas e implorando seu perdão, aceitando sob seu serviço e 

proteção o duque Berengar dos bretões e fazendo-o assumir um novo compromisso e juramento 

de aliança. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 36v-37r). 

Ao mesmo tempo que começa a construir a ideia de um Guilherme amado por toda a 

cristandade, Dudo descreve uma rebelião liderada por um de seus subordinados, Riulf. Sendo 

ele um dácio, sua postura de contestação é utilizada por Dudo como uma forma de distanciar a 

dinastia normanda de seu passado pagão e das “más sementes” dentre seus conterrâneos, o que 

é visto por Emily Albu (2001, p. 3) como o próprio propósito da Gesta Normannorum. 

Ressentido da “cristianização” e hegemonia de seu duque sobre os francos, o invejoso Riulf: 

“violentamente repleto da vilania da traição, vendo que o duque Guilherme, isto é, seu senhor, 

estava muito fortalecido e ganhava força através da assistência de tais amigos, anunciou em 

sua voz traiçoeira para muitos dos líderes normandos” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 37r-38r, tradução nossa)45, instigando-os a rebelarem-se.  

É durante esta rebelião que Guilherme, receoso de enfrentar em batalha forças maiores 

que as suas, propõe pedir ajuda a seu tio materno Bernard de Senlis, ao que outro Bernard, um 

dácio, recusa veementemente e questiona sua autoridade (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 38r-39r). Neste ponto Dudo constrói uma marcada dualidade nas figuras de Rioulf e de 

Bernard, ambos dácios. A diferença essencial que faz do segundo um homem sensato e do 

primeiro um vilão está em sua motivação. Enquanto Bernard luta pela honra e segurança de 

seu povo, Riulf é motivado pela ganância pessoal e por uma trama diabólica. Recebendo uma 

dura e viril resposta de Guilherme, Bernard se satisfaz em ver seu líder levando seus homens 

ao combate. Mais do que as atitudes, o que separa homens bons de vilões é suas intenções, 

inspiradas por Deus no primeiro caso e pelo demônio no segundo.  

                                                
44 “(...) weakening them with hunger and scarcity; and overpowering them by means of the greatest possible 

carnage”. 
45 “However a certain Riulf, violently filled with the vileness of treachery, seeing that duke William, that is, his 

lord, was so very much strengthened and was gaining stregth through the assistance of such friends, announced 

in his deceitful voice to very many if the Norman leaders”. 
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A mesma mesquinhez e inveja é utilizada por Dudo para caracterizar os duques 

francos, motivados por um “veneno diabólico”, que os fazia querer quebrar a paz da 

cristandade. Assim, enraivecidos pela amizade e promessa de total auxílio e liderança feita por 

Guilherme à Luís, tais líderes “começaram a vilmente ponderar tudo que pudesse ser destrutivo 

para Guilherme, com seus corações astutos e objetivos fraudulentos”. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 40v-42v, tradução nossa)46. Dudo se utiliza desta passagem para 

destacar a importante posição de Guilherme no plano político franco e conferir uma motivação 

vil e mesquinha a seus inimigos, rechaçando as motivações de cunho político de seu 

assassinato. 

O mais afetado por tal “veneno diabólico”, aponta Dudo, teria sido Arnulf, um 

marquês da região flamenga. Este, “perniciosamente seduzido pelo fogo passional da fraude 

diabólica” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 43v-46r, tradução nossa)47, e instigado 

por certos líderes francos, passa a ansiar pela morte de Guilherme. Aqui Dudo destaca que o 

vilão faz com que a benevolência e desejo de paz de Guilherme sejam utilizados contra o 

próprio duque, mandando-lhe embaixadores com o falso pretexto de buscar sua aliança, “em 

uma mais abominável fraude de engano” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 43v-46r, 

tradução nossa)48. Assim, Guilherme não comete nenhum erro; cai em uma armadilha que 

simula todos os seus ideais de paz, justiça e santidade, sendo enganado por um homem que usa 

as virtudes do duque contra ele.  

Posteriormente, afetado por palavras mal-intencionadas de Arnulf, o rei Luís dos 

francos torna-se o grande vilão da Gesta. Arnulf, temeroso da possível vingança do rei, manda-

o uma embaixada com grandes presentes e uma enorme soma em dinheiro, prometendo ainda 

pagar-lhe um tributo anual em troca por seu perdão pelo assassinato de Guilherme. (DUDO 

DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 54r-54v). Dudo coloca que, cegados pelos presentes e pelo 

dinheiro, os conselheiros de Luís recomendam que ele perdoe Arnulf. Planejando novamente 

agir contra a Normandia, os flamengos convencem-no ainda a manter Ricardo sob domínio 

franco, para poder usufruir de seu reino para sempre. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

54r-54v). 

Guiado pela intervenção divina, afirma Dudo, o tutor de Ricardo no palácio do rei 

esquematiza um plano para libertá-lo, pedindo ao garoto para simular uma situação de quase 

                                                
46 “And from then on they began vilely to ponder everything that might be destructive to William, with sly hearts 

and fraudulent aims”. 
47 “(...) perniciously allured by the passionate fire of diabolical fraud”. 
48 “(...) in the most abominable fraud of deceit”. 



 
 
 

58 
 

morte para enganar seus carcereiros (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 55v-56r). Aqui 

fica claro que, quando utilizada para o bem e sob orientação divina, a trapaça e a mentira são 

encaradas como justificáveis por Dudo, que as atribui aos normandos em vários momentos da 

Gesta. Isso encontra justificativa na moral cristã, que possibilita que se enxergue um mesmo 

ato com pontos de vistas diametralmente opostos se suas motivações são também opostas. 

Enquanto a trapaça é marca da maldade dos inimigos, denota a inteligência e o favorecimento 

divino dos normandos.  

Assim, seguindo seu plano de tomar Rouen e a Normandia para si, afirma Dudo, o rei 

Luís teria invadido a região de Caux e ateado fogo às aldeias da região, ao que é duramente 

reprimido por Hugo, o Grande (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 57r-59v). A passagem 

é utilizada por Dudo como claro contraste com a benevolência com que Ricardo agia em 

relação ao seu próprio povo. A mensagem é clara: sob o domínio Luís e os francos só haveria 

destruição e morte para o povo da Normandia. Os antagonistas são assim novamente utilizados 

para destacar a excepcionalidade e grandeza de Ricardo e seus antepassados. 

Com Luís conquistando o governo provisório de Rouen, os normandos buscam então 

o auxílio do rei Dácio Aigrold, que vai até a Normandia com seu exército. Em um primeiro 

momento, destaca Dudo, os francos lutam com valentia. Logo, porém, são cercados e 

“massacrados, reduzidos a pedaços, como animais sacrificiais por lobos” (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 59v-61v, tradução nossa)49. O covarde Luís, assim como Anstign e 

o rei Dácio, “percebendo-se abandonado da proteção dos francos e sabendo dos riscos da 

batalha”, foge (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 59v-61v, tradução nossa)50. Com essa 

comparação entre Luís e Anstign concretiza-se uma ideia importante para a natureza mista da 

gens normanda: não importa sua origem, há homens maus e homens bons tanto entre os pagãos 

dácios quanto entre os cristãos francos. O pagão Aigrold é tão bom quanto o cristão Luís é 

mau. 

Além disso, a ideia da violência dos dácios como aplicação de uma punição divina é 

reforçada neste trecho, quando Dudo justifica através de Hugo, o Grande que o rei teria 

recebido o que merecia (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 61v-63r). Devidamente 

punidos foram também, Herluin e os demais conselheiros do rei, que teriam pagado com suas 

vidas pelo martírio de Guilherme. Já Luís, sofria “uma completamente merecida retaliação, 

pela vontade do rei supremo”, para que devolvesse o filho de Guilherme e sua terra hereditária 

                                                
49 (...) they would be slaughtered, torn to pieces, as sacrificial animals are by wolves”. 
50 “But king Louis, perceiving himself to be forsaken by the protection of the Franks and knowing the risk of 

battle, to avoid having to fight, would seek regufe in flight”. 
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que havia “ilegalmente apropriado para si”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 61v-63r, 

tradução nossa)51. 

Ao discorrer sobre a aliança de Luís com o inglês Otto e uma nova guerra contra 

Ricardo, Dudo destaca outra característica/vício que atribui aos inimigos dos normandos: 

vaidade e orgulho. Em um discurso inflamado, um sobrinho de Otto pede para liderar o ataque 

contra os normandos, alegando que iria tomar a cidade e dispersar a população daquela “nação 

estrangeira” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 68r-68v). Os ingleses recebem a punição 

divina cabível à sua arrogância, sendo mortos e trucidados pelos normandos como “ovelhas 

por lobos”. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 68v-71r). 

Lamentando a morte de seu sobrinho e uma segunda derrota de suas forças, conta 

Dudo, Otto reúne-se com seus principais líderes no monastério de St. Ouen, com a permissão 

de Ricardo I, para rezar. Denotando um momento de fé e iluminação divina infligida sobre os 

ingleses, Dudo nos conta que, arrependendo-se de forma humilde, Otto consulta seus homens 

e reconhece que foi enganado por Luís e Arnolf, e que não há como prevalecer com hostilidade 

sobre os normandos pois estes seriam agraciados por toda a boa fortuna. (DUDO DE ST-

QUENTIN, 1015, Folios 68v-71r). Além de exaltar os normandos, suas vitórias sobre inimigos 

são utilizadas por Dudo para reforçar a ideia de um povo escolhido por Deus, que sempre é 

perseguido por aqueles seduzidos pelo Diabo. 

 

3.4 A RETÓRICA DA RECONSTRUÇÃO 

 

Além de apontá-los como legítimos governantes da Normandia, Dudo exalta sua 

capacidade de governança e sua completa conversão ao cristianismo apontando que Rollo e 

seus descendentes haviam tornado-se reconstrutores de todas as obras de Deus que haviam sido 

derrubadas, deixando muitas delas mais ricas e grandiosas do que eram antes. 

Logo antes de começar sua narrativa sobre a vida de Rollo, Dudo discorre sobre 

vontade divina e afirma que a Igreja, imensamente reduzida por infortúnios, era salva pela 

ininterrupta prece dos cristãos, para que pudesse ser revigorada onde antes havia sido 

lamentavelmente reduzida, “E seja elevada até os céus por aqueles através de quem ela havia 

sido empurrada até o precipício” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 14v-17r)52, 

tradução nossa). A ideia impressa aqui é a de que os pagãos dácios, responsáveis pela 

                                                
51 “King Louis is suffering a wholly deserved retaliation in kind, by the will of the supernal king, (...) in return 

for the land which he unlawfully appropriated to himself. 
52 “And be raised up to heaven by those through whom it had slipped into the precipice”. 
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destruição das igrejas em Anstign, seriam responsáveis por sua reconstrução em Rollo e seus 

descendentes.  

Ressaltando a vontade divina implícita nisso, Dudo insere a temática da reconstrução 

em um dos trechos mais centrais de todo o texto (a visão de Rollo na montanha), uma vez que 

o prisioneiro cristão que interpreta o sonho afirma claramente à Rollo que os ninhos construídos 

pelos pássaros no entorno da montanha simbolizavam as cidades destruídas que Rollo deveria 

reconstruir. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 19v-21r) 

Assim, Anstign serve novamente como uma oposição direta e absoluta para Rollo que, 

segundo Dudo, chega a Normandia e, observando a santidade do monastério de Saint Peter, 

opta por não ancorar seus navios lá, mas conduzi-los para o outro lado do rio. Neste ponto, 

Dudo destaca que Rollo teria colocado uma virgem de nome Hameltrude sobre o altar da capela 

de Saint Vedast e, assim, o nome dela teria permanecido para sempre associado ao local. Na 

sequência de ações, é deparando-se e compadecendo-se com a destruição dos monumentos 

religiosos e das igrejas de Rouen que Rollo lembra-se de sua visão e começa a perceber que 

aquele é o território que estava destinado a dominar e reconstruir. (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 21r-21v). 

Segundo relata Dudo, Rollo começa a conduzir tão plano divino no mesmo instante 

em que torna-se duque da Normandia. O autor destaca que seu primeiro ato enquanto 

governante teria sido o de chamar para si o Bispo de Rouen e perguntar-lhe quais igrejas eram 

consideradas “particularmente veneráveis e quais se diz serem particularmente poderosas 

devido ao patrocínio de seus santos” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 29v-32r, 

tradução nossa)53. Assim, antes mesmo de dividir a terra entre seus líderes, afirma o próprio 

Rollo, seu desejo é o de conceder parte da Normandia a Deus e aos santos. Em um ato 

simbólico, Rollo concretiza duplamente a providência divina, ao doar terras para as sete mais 

importantes igrejas de seu território em seus sete dias de crisma. (DUDO DE ST-QUENTIN, 

1015, Folios 29v-32r). Dos três líderes normandos englobados na Gesta, Rollo é o grande 

reconstrutor, erigindo novamente as igrejas que haviam sido destruídas pelos ataques de outros 

dácios, restaurando a terra ao seu potencial máximo, inexistente mesmo antes das invasões.  

Quanto a seu grande objeto de adoração, Ricardo I, Dudo descreve que seu primeiro 

ato após uma gloriosa vitória sobre as forças conjuntas do rei Otto e do rei Luís teria sido 

agradecer a Deus, dando piedosas doações e oferendas à igreja sacrossanta. (DUDO DE ST-

                                                
53 “After this, calling Bishop Franco to him, he asks which churches in his own land are considered particularly 

venerable and which are said to be particular mighty due to the merit and patronage of their saints”. 
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QUENTIN, 1015, Folios 71r-72v). Além disso, Dudo ainda aponta que, através da misericórdia 

auxiliadora do Deus onipotente, e do cuidado de Ricardo, a igreja de cristo era, naqueles dias, 

bela e muito decorada (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 71r-72v). 

Já mais perto do fim de sua vida, Dudo reforça a imagem de Ricardo I como um grande 

patrocinador da cristandade, custeando a reconstrução de igrejas normandas e construindo 

muitas outras na Francia. Ele aponta que Ricardo, em um ato de humildade e devoção, teria 

mandado aumentar a basílica de Fécamp após perceber que era menor que sua própria 

residência, pedindo ao responsável pela obra que a tornasse a mais alta e bela construção de 

toda a cidade. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 87r-89v). 

Há ainda uma metáfora em que Ricardo compara a basílica, casa de Deus, com a 

montanha em que seu avô Rollo havia sido “purificado da lepra de pecados pelos quais havia 

sido corrompido” (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 87r-89v, tradução nossa)54. Em 

um ato que simboliza a (re)construção de igrejas na Francia, Ricardo deposita a pedra angular 

que sustenta a igreja de Fécamp, mandando preenchê-la com os mais elevados adornos e 

alocando a ela um numeroso clero para servir a Deus (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, Folios 

87r-89v). Encerrando este ciclo de devoção e proteção das igrejas por parte dos normandos, 

Ricardo muda-se para Fécamp para lá ser enterrado, selando também a ligação de sua família 

com a Normandia, simbolizada aqui por sua maior igreja. (DUDO DE ST-QUENTIN, 1015, 

Folios 82r-87r). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 “(...) being purified of the leprosy of sins by which he had been corrupted”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa que resultou na monografia aqui apresentada teve início como um projeto 

de Iniciação Científica no final de 2014. De lá para cá, fomos enormemente surpreendidos pelo 

caminho que a pesquisa seguiu. Nossa problemática inicial estava centrada na ideia de indagar 

como a recém-formada linhagem normanda teria agido politicamente para não somente se 

firmar internamente, mas também no contexto mais amplo da França medieval. Ao encontrar 

a Gesta Normannorum e começar a partir dela com fonte para o estudo do período, fomos 

direcionados a algo muito mais profundo: um esforço teórico-discursivo de tais duques recém-

instalados em eternizar seu domínio através da escrita de uma crônica. 

É estipulando uma história comum a toda a Normandia que Dudo de St-Quentin busca 

no passado do viking invasor Rollo a semente de um grande líder orientado por Deus. Singular 

em suas nobres pretensões, Rollo teria sido guiado pela vontade divina para instaurar a gloriosa 

linhagem de governantes normandos, que culmina no honrável Ricardo I. Mais do que isso: 

Dudo se esforça nas páginas da Gesta para criar algo maior, uma gens independente dos 

francos, que inclusive teria autonomia em relação ao fragilizado e instável grupo de reis 

remanescentes do antigo Império carolíngio. 

Mais do que as práticas legitimadoras e agregadoras que esperávamos encontrar na 

Gesta Normannorum somente por encaixar-se no gênero da crônica, foi surpreendente nos 

depararmos com o quanto a obra de Dudo de St-Quentin ousa ir muito além disso. Cumprindo 

a função quase protocolar de exaltar seus protagonistas tanto politica quanto espiritualmente, 

Dudo leva sua construção à pretensões muito mais ambiciosas, demarcando uma autonomia e 

até superioridade dos normandos em relação a seus reis e senhores. 

Mais do que simplesmente criar uma noção dos normandos como “povo escolhido” 

por Deus, Dudo afirma categoricamente que o foram praticamente em substituição aos francos, 

que haviam desviado-se do caminho divino e receberam a punição das invasões de Rollo em 

resposta. No entanto, Dudo quer fazer quer que os planos do Senhor vão muito além disso, 

iniciando com Rollo uma linhagem que com o tempo deveria liderar os desviados francos tanto 

no caminho espiritual quanto no político. Tal ideia começa a ser desenvolvida com o poderoso 

mas breve Guilherme, que tinha o dever de firmar sua linhagem, e é concretizada com o 

glorioso Ricardo I, que reafirma de vez o poder de sua casa dentro da cristandade. 

Elaborados por Dudo como grandes líderes espirituais e políticos, os protagonistas 

normandos superam seus aliados e inimigos em todos os aspectos, principalmente no bélico, 

algo que é constantemente destacado por Dudo. Oriundos de uma brava nação de guerreiros, a 
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Dácia, e favorecidos por Deus, os normandos são infalíveis. O tom escolhido por Dudo de St-

Quentin para encerrar sua Gesta Normannorum indica uma possível e provável continuação da 

proeminência normanda dentro da cristandade, com a suposta ressurreição de Ricardo I 

indicando a futura glória de sua linhagem. Nenhum dos contemporâneos à Gesta poderia prever 

a futura conquista da Inglaterra em 1066 pela dinastia normanda, mas Dudo certamente delineia 

um terreno grandioso e projeta uma interminável glória dos normandos. Mais do que uma 

simples crônica de legitimação, a Gesta Normannorum tem a intenção de colocar a recém-

criada gens normanda no mais alto patamar dentre todos os povos cristãos. 

Antes de encerrar esta monografia, devemos ressaltar que a Gesta Normannorum é 

uma fonte riquíssima, que pode ser abordada e estudada de diversos panoramas e com diversas 

problemáticas. Por ser uma temática muito pouco estudada no Brasil, buscamos com este 

trabalho fazer uma análise bastante geral do texto, abarcando-o em sua totalidade. Assim, 

acreditamos que este trabalho pode servir como indicação para trabalhos futuros, para quem 

quer que pretenda trabalhar a Gesta em qualquer uma de suas possíveis abordagens. 

Podemos afirmar que é nossa pretensão continuar de forma mais aprofundada este 

estudo sobre a Gesta Normannorum em um momento futuro. Por enquanto, acreditamos termos 

sido capazes de encapsular pelo menos uma boa parte das principais pretensões e motivações 

do texto, que certamente nunca serão esgotados pela historiografia especializada. A Gesta 

Normannorum é uma obra complexa e cheia de nuances, que pode e deve ser base para muitos 

outros projetos ainda a acontecer. 
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