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The dead soldier takes his misery with him, but the man who killed him must forever 

live and die with him. The lesson becomes increasingly clear: Killing is what war is all about, 

and killing in combat, by its very nature, causes deep wounds of pain and guilt. The language 

of war helps us to deny what war is really about, and in doing so it makes war more palatable. 

– David Grossman, On Killing. 



RESUMO 

 

Esta monografia trata da análise dos eventos ocorridos durante a batalha de Crécy (1346), parte 

da Guerra dos Cem Anos. Há uma variedade de obras históricas e historiográficas sobre a 

batalha. Contudo, a grande parte deles é fruto de uma interpretação baseada em história política 

ou militar. Há uma ausência de trabalhos em língua portuguesa sobre o tema, além de uma 

lacuna no campo da história social e cultural no que se refere ao estudo desta batalha. Assim, 

baseados na mais atual historiografia e trabalhos de especialistas nos temas de guerra medieval, 

guerra dos cem anos e cultura cavaleiresca, além da interpretação de fontes cronísticas do século 

XIV, buscamos analisar a batalha de Crécy como ponto nevrálgico de um processo histórico de 

atualização dos valores, cultura militar e modos de guerrear dos cavaleiros medievais deste 

período. Constatamos que há uma mudança nas táticas, estratégias e convenções militares, 

intimamente ligadas ao ethos cavaleiro. Neste processo, a Inglaterra encontra-se na vanguarda. 

Todavia, é interessante notar o quanto o discurso cronístico continua a se basear em valores e 

métodos mais tradicionais para descrever e julgar os eventos militares do período. 

Palavras-chave: Guerra dos Cem Anos; Crécy; Cultura Guerreira; História Militar. 

 

ABSTRACT 

 

This monographic paper pertains to the analysis of the events of the battle of Crécy (1346), 

during the Hundred Years’ War. Although there is a great variety of works of history and 

historiography on the battle, greater part of them is based on military and political history. There 

are no works on the subject in portuguese, as well as a gap in interpretations based on social 

and cultural history. Therefore, based on the most recent historiography and the work of experts 

on the fields of medieval warfare, Hundred Years’ War and chivalric culture, as well as an 

interpretation of XIVth century chronicles, we look to analyse the battle of Crécy as a focal 

point in a historical process of innovation and transformation in the values, military culture and 

style of warfare of this period’s medieval knights. We have found a change in tactics, strategies 

and military conventions, intimately tied to the chivalric ethos. England is in the avant-garde of 

this process. However, it is interesting to note how our narrative sources continue to rely on 

more traditional values and methods to describe and judge the military eventos of the period. 

Key-words: Hundred Years’ War; Crécy; Warrior Culture; Military History. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A batalha ocupa um espaço privilegiado no imaginário do guerreiro medieval. “Dar 

batalha” está intimamente ligado aos desejos e aspirações dessa gente. Encontrar o inimigo no 

campo, hoste contra hoste - rei contra rei - era uma experiência catártica, que dava sentido à 

toda campanha. Como escreve Contamine, apesar de limitada no espaço que ocupa e 

concentrada no tempo, era objeto de todos os medos, expectativas e esperanças do guerreiro.1 

É no campo de batalha que se prova o próprio valor, a própria coragem; é nele que os 

cavaleiros, portadores da função privilegiada de bellatores - guerreiros - empregam suas 

prerrogativas e sua vocação; é onde, em raros momentos, conflitos inteiros são decididos. Como 

principais agentes do campo de batalha, a coluna dorsal das hostes, o modo como os cavaleiros 

percebiam e interpretavam sua vocação guerreira é fundamental para compreender o modo com 

que se lutavam estas batalhas e conflitos. Possuem um ethos guerreiro, que se manifesta nas 

táticas e estratégias que usam, na maneira que combatem, nas suas expectativas e ambições. 

Como veremos, partilham de uma cultura própria, uma identidade particular a essa ordem, a 

que chamamos Cavalaria ou Cultura Cavaleiresca. 

Crécy é um campo de batalha destes. Travada no dia 26 de agosto de 1346, no norte de 

França, a Batalha de Crécy representa um dos principais e mais intensos momentos da primeira 

década da Guerra dos Cem Anos. Neste local, ao topo de um aclive suave, flanqueado pela 

floresta de Crécy, hostes Inglesa e Francesa combateram. Aquela primeira, com menos homens 

e poucos recursos, estava na defensiva; haviam terminado ali após dias de fuga em terreno 

inimigo. Fugiam de uma hoste muito maior e melhor equipada, que os encurralava nesta colina, 

no condado de Ponthieu. O resultado é surpreendente: a hoste francesa é retumbantemente 

derrotada e posta em fuga, com milhares de cavaleiros e nobres mortos, contra apenas algumas 

dezenas de baixas de seus oponentes ingleses.  

Uma batalha desse porte, em que dezenas de milhares de homens combatem, já possui 

importância por si só; a reviravolta de Crécy, porém, a torna mais do que um evento militar. 

Em poucos anos, dezenas de cronistas e escritores medievais incluiriam este evento em suas 

histórias. Nas décadas seguintes, outras grandes batalhas travar-se-ão inspiradas nos moldes de 

Crécy2, dando novos fôlegos à guerra entre Inglaterra e França, que continua a ser travada até 

1453. Nos séculos seguintes veremos obras como Edward III, de William Shakespeare, que 

                                                
1 Contamine, War in the Middle Ages pp 219-37. 
2 Como Poitiers (1357), Aljubarrota (1385) ou Agincourt (1415). STONE, 2004. p. 368. 



7 
 

abordam e ficcionalizam a batalha, a tornando conhecida de um público mais amplo. Torna-se 

um momento célebre da história da Guerra dos Cem Anos, parte do mito fundador das nações 

de Inglaterra e França. 

A descrição, táticas e resultados da batalha interessam menos a essa pesquisa.3 Tomos e 

mais tomos já foram escritos a este respeito e ainda pouco se pode afirmar com certeza. A 

intenção aqui é olhar para o campo de batalha de Crécy muito mais como campo de um embate 

de ideais e valores do que de armas. Pois as táticas, estratégias e organização das duas forças, e 

o modo com que dão batalha, dependem intrinsecamente do ethos a que subscrevem seus 

integrantes e suas lideranças. O fazer da guerra na medievalidade é repleto de convenções, 

rituais e regras, ligados à cultura cavaleiresca da nobreza guerreira. Questões de Honra e 

Coragem são tão valiosas para nortear o guerrear quanto as de logística, eficiência e 

(surpreendentemente) sucesso militar. A surpresa inicial de um leigo ao ver, nos relatos da 

batalha, a cavalaria francesa investindo de novo e de novo contra as linhas inglesas, durante 

horas a fio - e sendo rechaçada e massacrada em cada investida - se desfaz quando consideramos 

os valores caros a eles. Não havia outro modo concebível de se lutar em uma batalha. A carga, 

o élan, era elemento fundamental da cultura guerreira de França. (AYTON, 2005) 

Em oposição, o modo de lutar das forças inglesas, temperado por décadas de guerra na 

Escócia e pela intervenção de um coeso círculo interior composto por Eduardo III, o rei, e seus 

principais conselheiros e amigos, era mais flexível: os cavaleiros e nobres desmontavam de seus 

cavalos de guerra e lutavam lado a lado, a pé, com os infantes e arqueiros (chamados por alguns 

cronistas de “homens de nenhum valor”4), em posição defensiva. Faziam voar uma constante e 

letal chuva de flechas enquanto o inimigo se aproximava e o engajavam num corpo-a-corpo 

brutal, ombro a ombro, reduzindo a efetividade de uma carga de cavalaria. Não hesitavam em 

utilizar o terreno a seu favor, nem em pipocá-lo com armadilhas, buracos e estacas engendrados 

para quebrar as pernas dos cavalos e reduzir o ímpeto do avanço inimigo. 

Nessa oposição entre flexibilidade inglesa e inflexibilidade francesa é que está o tema 

central do trabalho, pois ela é fruto de uma diferença de valores, de ethos, entre as lideranças 

inglesa e francesa.  

O século XIV, na Cristandade latina, é um momento de transformações para a ordem dos 

Cavaleiros. Para autores como Le Goff, um contexto de crise. (LE GOFF, 1999) As 

características da política, economia e sociedade medievais estão em movimento, dando origem 

a novos modelos militares, que afetam os cavaleiros. (AYTON, 1994: p. 5) Como processo 

                                                
3 Ainda assim, os abordaremos durante a parte de contextualização histórica. 
4 Cf. capítulo 4 desta monografia, Crécy e os Cronistas. 
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histórico algum é homogêneo, diferentes grupos, provindos de seus próprios contextos 

geográficos e socioculturais, manifestam diferentes taxas de adesão às novidades.  O objetivo 

do trabalho é realizar o diagnóstico deste processo, no contexto do início da Guerra dos Cem 

Anos, juntamente com uma análise da batalha de Crécy como ponto pivotal para a transição do 

modo de fazer guerra medieval. 

1.1 REVISÃO HISTORIOGRÁFICA 

 

A historiografia da Batalha de Crécy tem muito a ver com a historiografia da própria 

Guerra dos Cem Anos. Isso porque é um dos principais eventos - junto com o cerco de Calais 

e a batalha de Poitiers - da primeira fase do conflito, durante o século XIV. Por isso, a produção 

que fala de Crécy geralmente o faz como parte de uma narrativa maior de toda a guerra. 

Antes do século XIX, o interesse de estudiosos por Crécy está muito ligado à construção 

de um mito fundador da nacionalidade inglesa e francesa, o de que elas teriam se consolidado 

durante e através do século de hostilidades da Guerra dos Cem Anos. Uma dessas obras é 

Memoirs sur la bataille de Cresci, de François Traullé (1798). 

O interesse da historiografia na Guerra dos Cem Anos cresce no século XIX, quando 

muito da produção deriva das pesquisas de antiquários e entusiastas pelos vestígios e crônicas 

da batalha. Um dos primeiros é George Wrottesley, em sua obra Crécy and Calais, de 1897, em 

que publica excertos e passagens de fontes e crônicas tratando da campanha de Crécy e do cerco 

de Calais, com foco para a genealogia. Do lado francês, temos Seymour de Constant, com 

“Bataille de Cressy” de 1851. Outra obra importante deste período é a de Charles Oman, The 

Art of War in the Middle Ages, de 1885, que faz um retrato com pretensões de totalidade da 

guerra medieval como um todo. Sua interpretação é eminentemente política e militarista - 

“história tradicional” em sua mais pura forma - e a obra se tornou um clássico importante que 

firmaria certas percepções sobre a guerra na idade média que perduram até a atualidade. 

Depois disso, durante o século XX, a guerra seria estudada por pesquisadores das 

academias inglesa e francesa, influenciado pelas novas escolas de história social e econômica 

que surgiam, como os Annales na França e a New Social History inglesa, a partir dos anos 1960. 

Nesse âmbito temos autores como Philippe Contamine, com sua tese de doutorado Guerre, État 

et société à la fin du Moyen Âge. Études sur les armées des rois de France, 1337-1494 (1972) 

e John Keegan, com a obra The Face of Battle (1976), que traz uma interpretação inovadora de 

outra batalha do período, a de Agincourt (1415), expandindo a pesquisa de história militar com 

problemáticas culturais, econômicas e de tecnologia. Essa obra é fundamental para o estudo de 
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batalhas como um todo, pois desafia e enriquece os padrões historiográficos de uma “battle-

piece”: transcende as meras descrições das ações dos generais com considerações acerca da 

dinâmica do campo de batalha; explora a miríade de fatores concorrentes com múltiplos pontos 

de vista; critica e reexamina alguns mitos da guerra medieval - como o da efetividade da carga 

de cavalaria no campo aberto. 

Mais próximo da atualidade, temos a magistral obra de Jonathan Sumption, The Hundred 

Years War, planejada em 5 volumes, o primeiro deles, Trial by Battle (inclusive, aquele que 

trata de Crécy) publicado em 1990. É fruto de longa e exaustiva pesquisa, tanto na bibliografia 

quanto nas fontes primárias, mas o próprio escopo da obra - ora, todos os 116 anos de guerra - 

torna as referências mais específicas à batalha de Crécy um tanto frágeis. Ainda assim, é muito 

valioso para a compreensão do contexto histórico que leva à batalha, pois que descreve os 

processos históricos, políticos e diplomáticos que ligavam Inglaterra e França desde seu início, 

no século XI. Outros autores importantes para a Historiografia do conflito são Edouard Perroy, 

Cristopher Allmand, Emilio Fernández, entre outros. 

As obras mais atuais e mais especializadas sobre Crécy são The Battle of Crécy, 1346 

(2005), organizada por Andrew Ayton e Phillip Preston, com capítulos destes e de outros 

autores tratando de todas as principais temáticas relacionadas à batalha - desde o 

posicionamento geográfico do campo de batalha,  a composição das hostes, até uma análise 

profunda e fundamentada dos cronistas que produziram as fontes primárias sobre o 

acontecimento; e The Battle of Crécy:  A Casebook (2015), organizada por Michael Livingston 

e Kelly DeVries, que traz um compêndio de 81 fontes do século XIV, na grafia original e 

traduzidas para o inglês, notas de tradução e interpretação delas e, ao fim, uma série de artigos 

que trazem aquilo que é de mais atual nas discussões e interpretações da batalha. Esses dois 

livros são as principais obras historiográficas que fundamentam este trabalho. Também 

utilizamos outro livro de Ayton, Knights and Warhorses (1999), que contextualiza e detalha os 

processos de transformação das forças inglesas durante o reino de Eduardo III; e uma série de 

artigos sobre os temas de guerra medieval, guerra dos cem anos, valores guerreiros e tecnologia 

militar, de autores como Clifford Rogers, Kelly DeVries, John Stone, Emílio Mitre Fernández 

e G.P. Cuttino e Fátima Regina Fernandes. 

Com o auxílio dessa bibliografia, somada a algumas outras obras que introduziremos em 

seguida, buscamos construir uma pesquisa atualizada, sólida e bem estruturada. 
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2 INGLATERRA E FRANÇA 

 

Os reinos de Inglaterra e França, em meados do século XIV, possuíam uma série de 

características tanto em comum quanto distintas. Uma contextualização da Guerra dos Cem 

Anos necessita de uma breve descrição de cada reino, sua organização social e política, 

econômica e militar - e como estes elementos influenciam o modo de guerrear de cada lado do 

conflito. 

Ambos os reinos seguiam os moldes da monarquia feudal típica da Europa Ocidental 

no período medieval: governados por um corpo político de sangue nobre interligado com laços 

profundamente pessoais de obrigação, vassalidade e troca de benefícios e deveres; esses nobres 

monopolizavam a atividade militar e partilhavam de uma série de valores, um ethos, que os 

caracterizava como, mais do que classe política, uma classe social: a dos cavaleiros. Podemos 

nos referir a esta classe com os termos latinos que eles mesmos empregavam neste contexto: 

milites e bellatores, ou em um contexto de campanha e campo de batalha, armiger. 

Dentro deste esquema feudal, o Rei ocupa o lugar central e ao topo (em teoria). Todos 

os senhores do reino devem, em última instância, vassalagem ao Rei. Este em última instância 

é importante, pois que uma menor parte dos senhores do Reino são vassalos diretos do Rei. A 

maioria deles são vassalos indiretos, ou seja, vassalos de senhores que por sua vez se submetem 

ao rei. Esses laços de vassalidade se apoiam na troca de deveres e benefícios, que na maior parte 

das vezes se expressam pela doação de feudos territoriais aos vassalos, que se tornam senhores 

e administradores dessas terras, e em troca juram defendê-las e ao reino quando houver 

necessidade. A terra é a principal origem da riqueza desses reinos, de economia 

fundamentalmente agrária, mas a cada dia mais suplementada pelo comércio e atividades 

urbanas. 

Muitas complicações administrativas e de jurisdição decorrem dos laços de 

vassalidade. Temos senhores que devem vassalagem a mais de um suserano - a um rei por um 

feudo e a outro senhor por outro, por exemplo - ou que possuem propriedades em reinos 

diferentes, cada um destes com seu próprio corpo de regras e obrigações, que fatalmente entram 

em conflito - ainda mais se esses reinos guerreiam. 

O exemplo máximo desses imbróglios da administração feudal para o início Guerra 

dos Cem Anos está na relação entre o Rei da Inglaterra, Eduardo III, e o da França, Filipe VI, 

no início do conflito: ambos eram reis e senhores em seu próprio reino; Eduardo III, porém, era 

também Duque da Aquitânia, território que herdara por laços familiares que provinham da 

origem normanda de sua linhagem, e este Ducado estava sob a jurisdição histórica do Reino de 
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França; portanto, o Rei da Inglaterra era vassalo do Rei de França no que diz respeito ao Ducado 

da Aquitânia, apesar de ter seu próprio reino e estar na mesma ‘posição’ que este último. 

Voltaremos a falar sobre este assunto. 

Junto a essa organização Feudal, dinástica e de vínculos, porém, já podemos observar 

uma nascente burocracia administrativa de origem urbana e burguesa. São provenientes das 

Universidades, neste período já bem estabelecidas. Serão eles magistrados e juízes, 

administradores e gestores, escrivães, coletores de impostos. Enfim, funcionários que cada vez 

mais impregnam a administração de ambos os reinos. 

Assim, os reinos da latinidade no séc. XIV podem ser apresentados desta maneira: 

regidos por Reis em um sistema administrativo feudal, descentralizado, repleto de vínculos e 

ligações pessoais que estruturam uma ordem dominante e militarizada de cavaleiros. A 

predominância dos laços feudais, porém, tem sido diretamente afetada por um processo de 

burocratização da administração e legislação, relacionado com o crescimento do quadro de 

gestores laicos. São reinos cristãos e católicos, portanto também sob a influência direta e 

constante de um clero profundamente organizado e imiscuído em cada parte da vida social da 

população, através da instituição da Igreja. São reinos de economia agrária mas que se 

beneficiam da explosão demográfica dos séculos anteriores para o fortalecimento das cidades 

como pólos econômicos, culturais e sociais - por onde a riqueza escoa, onde ficam os órgãos 

administrativos, leigos e eclesiásticos (as próprias catedrais!), as Universidades e os centros de 

comércio. Reinos que não possuem exércitos mas sim hostes que se organizam a partir dos laços 

feudais de obrigação, cada senhor ou localidade contribuindo uma certa força militar (que não 

é constante ou mesmo confiável, tornando o aspecto logístico e organizacional da guerra um 

verdadeiro pesadelo) para as campanhas do Rei ou de defesa da terra. 

Nestes aspectos, Inglaterra e França, assim como o resto da Cristandade Latina, se 

assemelham muito. Porém, uma análise mais detalhada de qualquer um destes recortes nos 

mostrará o quão diferentes podem ser.  

Em meados do século XIV, a França é um reino em processo de institucionalização da 

Coroa e unificação do território, em constante conflito com os interesses privados dos grandes 

senhores e Pares do Reino. Na região que hoje chamamos França havia uma grande disparidade 

cultural, social e política: empregava-se moedas, leis e até idiomas distintos em sua 

extensão.(SUMPTION, 1990) De fato, a única parte do reino efetivamente sob a influência real 

era a Ile-de-France, a região central que cerca Paris e algumas outras localidades, como a cidade 

de Orleans. Os outros grandes condados, ducados e territórios , ainda que nominalmente 

vinculados ao reino, ficavam sob a administração direta de senhores feudais poderosos e 
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frequentemente rivais entre si e do próprio Rei. As dinastias senhoriais que administravam esses 

grandes territórios contíguos e fortemente autônomos econômica, militar e socialmente se 

esforçavam para não apenas emular os processos de institucionalização e burocratização da 

coroa mas, através destes esforços, se fortalecer e aumentar sua independência. Os três grandes 

exemplos citados por Sumption são a Bretanha, a Flandres e a Aquitânia (esta última, inclusive, 

território do Rei da Inglaterra, conforme vimos acima). (SUMPTION, 1990) 

O resultado dessa disparidade cultural, conflitos políticos e sanha por autonomia dos 

grandes Condes e Duques dessas regiões é um grande enfraquecimento do potencial militar 

francês. Escreve Sumption o como muitas regiões da França pouco se importavam ou se 

comprometiam com a guerra com a Inglaterra enquanto ela não as afetasse. Ao mesmo tempo, 

poderemos observar - e isso no decorrer de todo o conflito - o quanto as forças inglesas 

terminam por depender e se aproveitar dessas divisões internas com alianças constantes com 

senhores e facções “francesas” (SUMPTION, p. 33). 

Ora, durante toda a primeira década da guerra, culminando em Crécy e na tomada de 

Calais, Flandres aliou-se e apoiou fortemente às pretensões Inglesas; assim como, a partir de 

1339-40, a Bretanha também se volta contra Filipe VI e a favor de Eduardo III. 

O fundamental é notar o como a guerra ganha ímpetos e fôlegos novos a partir das 

divisões internas do reino de França: durante o conflito temos exemplos e mais exemplos de 

senhores e territórios que ao se desentenderem com seu senhor (ou mesmo por sua própria 

ambição) buscarão no grande Rival e Inimigo da França - a Inglaterra - um aliado natural. Essa 

tendência é uma decorrência da natureza personalista, pontual e movediça do vínculo feudal 

que unia a nobreza medieval. (KEEN, 1999) 

Já a Inglaterra se encontra em um contexto um tanto diferente. O reino, que no reinado 

de Eduardo III já incorporava o País de Gales e partes da Escócia (com quem os ingleses faziam 

guerra há décadas), já possuía uma notável unidade institucional. Era territorialmente coeso 

desde o século XI, fruto da conquista militar de Guilherme, o Conquistador, duque da 

Normandia, que instalou em toda a extensão da Inglaterra as instituições, costumes e estruturas 

senhoriais e administrativas que seriam a base do reino dali em diante. (SUMPTION, 1990) 

Aqui podemos observar um primeiro contraste com a França, que ainda estava em um processo 

de incorporação de territórios provinciais com histórico de independência e longas tradições 

políticas e culturais.  

Outra diferença importante está na organização da nobreza. Havia muito poucos 

nobres poderosos na Inglaterra que tivessem grande posses territoriais contíguas, como na 

França. A norma inglesa era de senhores que possuíam terras, palácios e bens espalhados por 
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todo o reino. O resultado disso, escreve Sumption, é que estes homens possuiriam maior 

interesse na política do reino como um todo em oposição a interesses regionais, pois que não 

tinham territórios que se limitassem a apenas uma província ou condado. Isso era parte dos 

fatores que faziam da nobreza inglesa uma força política muito mais influente nos assuntos do 

reino que a francesa, tão envolvida em rusgas regionais. (SUMPTION: p. 53) 

Havia também a instituição do Parlamento, o encontro das principais lideranças 

políticas e eclesiásticas da Inglaterra, que possuía enorme poder político: nenhuma decisão do 

rei em assuntos de importância ímpar como taxação, levantamento de exércitos e campanhas 

militares, poderia ser realizada sem o seu apoio. A interdependência entre Rei e Parlamento na 

Inglaterra é particularmente intensa no contexto de meados do séc. XIV, devido a leis 

estipuladas durante o reinado de Eduardo II (1307-1321).  Na França também havia instituições 

similares, no Parlement e nos Estados Gerais, mas estes eram invocados e utilizados ainda em 

escala menor do que na Inglaterra. 

A união do interesse dos nobres nos assuntos do reino e sua influência considerável 

através do Parlamento os tornava um grupo que, se por um lado possuía um enorme poder de 

obstrução, por outro também podia oferecer um grande e eficiente apoio (para os padrões 

medievais) aos interesses e empreendimentos reais que apoiassem. (SUMPTION: p. 50) Por 

isso a influência e política pessoal do Rei, sua personalidade e prestígio, eram muito relevantes: 

Eduardo I e III, de acordo com Sumption, conseguiram um aproveitamento dos recursos do 

reino e de seus vassalos muito superior aos de qualquer governo francês no século XIV quando 

no topo de seu prestígio. “On the other hand, Edward II, at the nadir of his prestige, could do 

almost nothing”. (SUMPTION: p. 45) 

Nessa apresentação política dos dois reinos, nos apoiamos em alguns detalhes 

principais: a sua organização territorial e política; a influência Real; a influência e interesses do 

Nobres; e, a partir deles, poderemos afirmar que as peculiaridades da organização Inglesa 

permitiam que se utilizasse de seus recursos com mais eficiência que a França, um reino muito 

maior, mais populoso e rico. 

 

2.1 TENSÕES FEUDAIS E PRELÚDIOS AO CONFLITO 

 

As relações entre Inglaterra e França na década de 1330 vinham manchadas por 

décadas de atritos e conflitos. Desde a conquista da Inglaterra por Guilherme, Duque da 

Normandia, no século XI, os reis ingleses possuíam terras e títulos no reino da França. Durante 
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os séculos seguintes essas posses seriam a causa de enormes tensões diplomáticas entre os dois 

reinos. Nos anos 1150 os reis Ingleses incorporariam a região da Gasconha a seu demesne, 

através dos casamento de Henrique II Plantagenet com Eleanor, duquesa da Aquitânia; durante 

o século XIII múltiplos conflitos levariam à tomada do território da Normandia pela França; 

em 1259 os dois reinos assinam o Tratado de Paris, confirmando a senhoria do Rei da Inglaterra 

sobre a Gasconha, sob a vassalagem do Rei de França, em troca da renúncia de quaisquer outros 

direitos no território francês. (LIVINGSTON, 2014: pp. 2-3) 

As tensões decorrentes desse arranjo nas décadas seguintes se inflamariam no conflito 

de 1294 entre Eduardo I da Inglaterra e Filipe o Belo de França, a Guerra de St. Sardos. A 

conclusão dessa guerra, em 1303, depois de rusgas inconclusivas no território francês, é 

acompanhada por mais um tratado entre os reinos: o casamento de Isabella, filha de Filipe, com 

o Príncipe de Gales, herdeiro da Inglaterra, o futuro Eduardo II. Essa medida representa 

fortemente aqueles aspectos intensamente pessoais e personalistas das relações feudo-

vassálicas, ligando as duas famílias reais com um laço de matrimônio para selar a paz. 

Considerando que Filipe o Belo já possuía 3 filhos adultos e 1 neto, todos homens e, portanto, 

aptos para herdarem o trono, não parecia haver qualquer perigo dinástico nesta união. 

Porém, no decorrer das décadas seguintes, todos os herdeiros masculinos em linha 

direta de Filipe morreriam depois de breves reinados: em 1328, com a morte de Carlos IV, o 

herdeiro em linha direta mais próximo do trono da França era o recém coroado Eduardo III, 

filho de Eduardo II e Isabella, neto de Filipe, o Belo. Pelas tradições continentais, porém, a 

sucessão não poderia ocorrer pela linha feminina. Assim, o conde Filipe de Valois, uma casa 

colateral da dinastia de Anjou, seria coroado Filipe VI, rei de França.  (LIVINGSTON, 2014: 

p. 4) 

Eduardo III, então um rapaz de 16 anos, havia acabado de encerrar prematuramente a 

regência que administrava a Inglaterra entre a morte do seu pai e a sua maioridade, com um 

golpe. Acompanhado de amigos e companheiros - homens que o acompanhariam nas diversas 

campanhas militares inglesas, inclusive a de Crécy - ele teria invadido o palácio real e deposto 

os regentes, que incluíam Isabella, sua mãe, e outros nobres, coroando-se com o apoio do 

parlamento. A historiografia concorda que, neste momento, Eduardo III não declara a si mesmo 

como herdeiro legítimo do Reino de França (SUMPTION, LIVINGSTON, et alli). Aliás, o rei 

adolescente sairia em viagem para o Continente, onde declara sua vassalagem a Filipe VI pela 

Gasconha e outros territórios - incluindo Ponthieu, antiga posse dos reis ingleses com campos 

de caçada na floresta de Crécy, onde Eduardo se hospeda por alguns dias em 1328 e, 

curiosamente, onde luta uma das maiores batalhas de seu reinado em 1346.  
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A historiografia corrente concorda que o início da Guerra dos Cem Anos, em 1337, 

está relacionado a esta crise dinástica e conflito feudal na Aquitânia. (CUTTINO, SUMPTION) 

A causa imediata da guerra é fruto das tensões entre os dois reinos, provenientes dos territórios 

ingleses na França, em conflito direto com a política da coroa francesa de unificação do 

território: o confisco da Gasconha por Filipe VI, em retaliação ao recebimento de um nobre 

francês exilado na corte inglesa, o último de uma série de embates diplomáticos.  

É apenas em 1340 que Eduardo III, já partindo para sua segunda campanha militar 

sobre a França, apela para sua linhagem e declara seu direito e pretensão ao trono francês, 

aclamado pelos seu recém adquiridos aliados em Flandres. Essa é uma decisão estratégica que 

tem uma dupla utilidade: por um lado, resolve o problema da posse da Gasconha e do laço de 

vassalidade envolvido, pois que tornaria Eduardo III proprietário direto do território como rei 

da França; por outro, permite que ele se aproveite das divisões internas francesas para buscar 

aliados entre os senhores franceses que eventualmente entrassem em conflitos com Filipe VI. 

É o início daquele processo tão presente na Guerra dos Cem Anos, do aproveitamento das 

rivalidades nobiliárquicas em França. 

Antes de descrevermos as campanhas militares, devemos nos ater mais 

detalhadamente em uma discussão teórica breve sobre a natureza da guerra e uma 

contextualização da guerra medieval e no início da Guerra dos Cem Anos. 

 

2.2 - A NATUREZA DA GUERRA – REFLEXÃO METODOLÓGICA 

 

Discutir a natureza da guerra no século XIV consiste em destrinchar dessa proposta 

duas questões essenciais: a Natureza da Guerra em si, e como o contexto histórico do século 

XIV a caracteriza/diferencia. A primeira destas traz, muito mais do que uma questão histórica, 

uma questão humana. Antropológica. Falar da Natureza da Guerra é explorar as tendências 

naturais do ser humano ao lidar com o essencial do conflito armado humano: a violência. 

Autores como Grossman ou SLA Marshall trazem excelentes estudos sobre os mecanismos 

emocionais, psicológicos e biológicos que influenciam o combatente – seja ele contemporâneo 

ou histórico – na medida em que ele navega o extraordinário, o exaustivo e o francamente 

traumático campo de batalha. 

Todavia nos é claro que tais mecanismos e regras gerais pouco terão a nos oferecer 

senão temperados com historicidade e contexto. Ora, os homens podem ir à guerra e matar-se 
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uns aos outros através dos mesmos princípios gerais. Mas o contexto nos dirá como o farão e 

porque o farão. 

Realizando uma analogia, podemos assumir que o horror que acompanha o soldado 

raso da segunda guerra mundial ao atirar seu rifle em outros combatentes é o mesmo que sente 

o cavaleiro francês ao enterrar sua espada na carne do inimigo; Não obstante, não podemos 

ignorar o óbvio de que um atira enquanto outro golpeia; que um está a pé enquanto o outro a 

cavalo; um veste uniforme e é membro de um exército profissional, enquanto o outro é parte de 

uma hoste que se identifica através de seus signos e heráldica pessoais; Cada um possui e é 

parte de um universo de valores distinto. 

Dessa forma, introduzimos o principal interesse desta pesquisa: mostrar de que 

maneira um aspecto do contexto, a mentalidade e valores dos homens que guerreiam, influência 

de maneira estrondosa a guerra que lutam. Pensamos a guerra na contemporaneidade como um 

assunto de pragmatismo, política e economia. Estamos aqui falando de um grupo que 

experimenta a guerra através de uma lente, aquela de seus valores, que transforma o conceito 

em algo a mais. 

Sim, aos olhos de um comandante pragmático, clausewitziano, insistir em uma carga 

de cavalaria que era sistematica e repetidamente rechaçada durante horas a fio é o símbolo 

máximo de burrice e teimosia. Mas aos olhos de um cavaleiro francês do século XIV, um 

milites, não há outra escolha. Uma vez comprometido com a batalha a sua honra ditará que ele 

deve lutar até o fim, sem recuar nem tremer, à maneira de sua classe: à cavalo, munido de 

lanças, realizando a gloriosa carga até o mêlée. Assim era seu privilégio como cavaleiro, seu 

dever.  

Mas para concretizar esse argumento precisaremos iniciar naquela primeira parte da 

nossa proposta: Qual a Natureza da Guerra? 

Nos apoiaremos em três obras principais para iluminar brevemente a estrondosa 

complexidade deste tema. Como escreve Dyer, autor de uma delas: “War is a huge, multi-

faceted, ancient human institution that is deeply entrenched in our societies, our history, and 

our psyches. No matter which angle we approach it from, we will initially be in the position of 

one of the blind men trying to describe the elephant”. (DYER, 2006: p.12) 

As obras de que falo são War – The Lethal Custom, de Gwynne Dyer (2006); On 

Killing, de Dave Grossman (1995) e Uma História da Guerra, de John Keegan (2006). Os três 

deles buscam explorar a guerra por diferentes caminhos e dinâmicas: Dyer escreve uma obra 

que é quase um manual, atravessando as eras e discutindo a guerra a partir de questões políticas, 

econômicas e das narrativas dos combatentes e dirigentes. Grossman nos apresenta um livro 
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não sobre a guerra em si, mas sobre aquilo que considera ser o ato fundamental que caracteriza 

todo e qualquer conflito armado humano: o ato de matar5. Já Keegan traz um livro em que 

discute os fundamentais fatores culturais que se expressam e moldam o guerrear, em oposição 

a uma História Militar tradicional que se preocupa com disposições táticas, topografia, política 

de gabinete e diplomacia, e ignora a condição humana que encharca tudo aquilo que fazemos, 

incluindo a guerra. 

O fazer da guerra é uma atividade cultural e social como qualquer outra. A ela atribui-

se significados, processos, metodologias e padrões de moral delineados que podem servir de 

representações de certos aspectos de uma sociedade ou povo. As formas com que uma 

sociedade faz a guerra e dá combate, seja de modo organizado, do qual participam exércitos 

bem definidos, seja uma guerra de insurreição, guerrilha ou guerra civil, podem ser entendidas 

como representações do imaginário, mentalidade, cultura e aspirações desta sociedade. A 

atividade guerreira influencia a gente que a pratica, e frequentemente é influenciada de volta 

por ela. É uma estrutura histórica mutável, um ethos. 

Keegan define esse largo conjunto de fatores como ethos guerreiro. (KEEGAN, 2006) 

Este conceito será fundamental para este trabalho pois é através dele que poderemos enquadrar 

as mentalidades do líder militar e cavaleiro medieval com o modo com que faz a guerra. Mais 

do que isso, ethos guerreiro nos permitirá acessar um dado importante da Natureza da Guerra: 

que sociedades distintas em tempos e lugares diferentes farão guerras diferentes. Ora, se a 

guerra pode ser assim tão distinta6 em sua estruturação, definir o conceito e sua Natureza 

dependerá de encontrar o essencial dele. 

A Natureza da Guerra, então, partirá da natureza do ato que a define como tal: matar. 

Mais importante do que isso, matar quando fazê-lo é mais do que esperado, é correto. Eis aqui 

uma dinâmica poderosa atuando no campo de batalha. O soldado é encorajado, pela sua própria 

sociedade e pelas autoridades que lhe são caras, a fazer aquilo que, em qualquer outra situação, 

é um crime. Homicídio. O ato que em sociedade é considerado dos mais hediondos, e com 

razão, pois que fere fundamentalmente os objetivos da vida social, é nada mais do que ordinário 

na guerra e na batalha. Isso gera um efeito tão inconveniente para os generais quanto nos é 

óbvio: os combatentes, que nada mais são que pessoas normais, têm uma enorme dificuldade 

em despir-se de um dos principais princípios da vida civil, o não matarás. E mesmo quando 

atravessam essa barreira (e obviamente o fazem, senão não haveria guerra), precisam lidar com 

o horror, o trauma e a memória da morte que causaram. 

                                                
5 E Dyer concorda com essa noção, Cf. DYER, p. 9 
6 Cf. Keegan e as descrições das guerras pré-colombianas, guerras primitivas e outros exemplos interessantes.  
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Volto a afirmar, é perigoso assumir que o combate e a relação do homem com a morte 

em batalha é a mesma na idade média do que é nos últimos dois séculos, o principal recorte de 

estudos de Grossman. Porém, é um referencial teórico relevante para nos ajudar a compreender 

motivações possíveis (e fortes) que guiavam o guerreiro medieval e faziam do campo de batalha 

um reino de caos e medo - como, inclusive, algumas fontes nos relatam. 

Esse é um dos motivos pelos quais classes guerreiras emergem em tantas sociedades. 

Além de oferecer o treinamento logístico, estratégico e as condições físicas para obter vantagens 

no campo de batalha – como o manuseio das armas e o domínio de artes marciais – ser parte de 

um estrato social que vê na violência e morte partes integrantes de sua identidade os torna mais 

aptos a tomar a decisão de atacar e matar o inimigo no campo de batalha. Um matador precisa 

ser treinado desde a infância para fazê-lo com desenvoltura. Mas ainda assim, poucos são 

aqueles que o farão sem remorso ou consequência. 

Defino a Guerra, assim, como um conflito armado envolvendo múltiplas pessoas, em 

que grupos rivais se utilizam da violência para cumprir seus objetivos. A aplicação dessa 

violência não hesita em matar os oponentes para chegar a seu fim. Os grupos envolvidos podem 

ser facções, grupamentos urbanos ou familiares, grupos religiosos ou (o mais usual) 

organizações políticas – províncias, reinos, cidades, Estados. Ademais, para que o conflito se 

caracterize como guerra é preciso que os dois lados dele se armem e usem forças armadas – 

senão estaríamos falando de invasões, pilhagens ou outros tipos de violência. Ninguém 

chamaria, por exemplo, os raids escandinavos nas vilas e igrejas da latinidade durante os 

séculos IX e X de guerras. Guerra implica confronto. Este não precisa ser acirrado ou mesmo 

justo, mas precisa ocorrer. Tampouco é necessário que as duas forças se digladiem em batalhas 

(outro conceito importante). A própria Guerra dos Cem Anos é caracterizada por chevauchées, 

campanhas militares inglesas pensadas para pilhar tudo em seu caminho, causando o máximo 

de dano o possível – frequentemente sem encontros com as hostes francesas, além de pequenas 

escaramuças. (AYTON, 1999: p. 17) 

A Guerra tem início e fim e tanto pode ter um vencedor e perdedor, ou ser inconclusiva. 

Nem sempre estar em guerra será acompanhado por declarações de guerra, tratados de paz ou 

outros assuntos de diplomacia. Início e fim do conflito terá mais a ver com a ocorrência de 

Hostilidades, os atos de guerra – a ausência de paz não é a mesma coisa que Guerra. 

Além destes guidelines essenciais, cada sociedade e tempo trarão suas próprias 

características e definições da Guerra, de acordo com seus ethos guerreiros, culturas, 

economias e organização social. É partindo daqui, enfim definido o conceito, que analisaremos 
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o nosso recorte temporal: os meados do século XIV e a primeira década da Guerra dos Cem 

anos, na Inglaterra e na França. 

 

2.3 - A GUERRA NO CONTEXTO MEDIEVAL 

 

A guerra medieval se diferencia em muitas maneiras do guerrear contemporâneo. 

Além do óbvio - de que não existem armas de fogo (ou que ainda não são eficazes), que se 

lutava no corpo-a-corpo e a cavalo - há alguns elementos fundamentais para se compreender, 

em termos gerais, a guerra medieval. 

Em primeiro lugar, não há exércitos profissionais. O custo do treinamento, alimentação 

e pagamento de soldados em tempo integral e números grandes o bastante é muito maior do que 

a frágil burocracia medieval, mesmo aquela do século XIV, cada vez mais pujante, consegue 

absorver. Lembrando que a responsabilidade pela administração do Reino e realização das 

guerras ‘públicas’ (por assim dizer, voltaremos ao assunto) cai sobre o rei e suas finanças 

pessoais. Não havia um Estado para captar impostos, por exemplo; esse pretexto cabia 

diretamente ao monarca. Em 1340, o custo para manter uma hoste de aproximadamente 23 mil 

homens durante dois meses de cerco em Tournai custou cerca de £60 000, só em pagamentos 

de soldo. Em comparação, a receita anual de Eduardo III no início de seu reino era de não mais 

que £40 000 (ROGERS, 1999: p. 148). Para fechar a conta os monarcas e administradores 

medievais se utilizavam de toda sorte de manobra financeira - empréstimos, taxas e impostos 

excepcionais, confisco forçado de bens - e ainda assim frequentemente terminavam quase 

falidos ao fim de uma campanha. 

Desta maneira, ao invés de manter custosos exércitos durante o ano inteiro, a liderança 

marcial medieval erguia hostes apenas para as campanhas, que duravam poucos meses. 

Incapazes de arcar com o treinamento constante de soldados profissionais, terminavam por 

empregar de um lado milícias semi-treinadas a pé, de outro os serviços da nobreza e pequena 

aristocracia como cavaleiros de elite. Estes últimos, por mais que não fossem estritamente 

soldados profissionais, viviam imersos em um padrão de moral e valores, um ethos, em que o 

aspecto marcial era fortemente valorizado. Eram, portanto, profundamente aptos e competentes 

nas artes da guerra - o manejo das armas e armadura, o controle sobre o cavalo, a força física e 

aptidão psicológica para o combate armado - graças a um constante treinamento que tomavam 

à suas próprias custas e talvez até com certo prazer. A figura do cavaleiro medieval, a sociedade 

cavaleiresca, é um dos temas principais deste trabalho. Para fazer jus a essa importância 
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trataremos deles em um capítulo à parte. É importante frisar que a utilização das hostes não se 

trata apenas de uma questão de economia e logística, mas da adaptação do empreendimento 

militar aos valores e predominância da elite guerreira nobiliárquica. 

Continuando no raciocínio anterior, temos então hostes de uma mescla de tropas semi-

profissionais e milicianas, de tamanhos modestos e que funcionavam apenas enquanto duravam 

as campanhas. O grosso dos combatentes em uma hoste costumava ser o dos infantes de 

extração baixa, mas a coluna dorsal da formação eram os milites - bem armados, treinados e 

alimentados (o que faz uma profunda diferença em termos de aptidão física e porte), eram os 

responsáveis não apenas pelo combate mais duro, mas pela liderança da campanha. A 

organização de uma hoste, em meados do século XIV, girava em torno deles. Isso se relaciona 

com os laços políticos e pessoais de vassalidade que interligavam os nobres e reis: parte das 

obrigações (de fato, um privilégio) da nobreza era a de auxiliar seus senhores, aliados e 

suseranos em tempos de guerra com o serviço militar de si e seus seguidores. Na prática, o 

apoio destes homens dependia muito da influência e carisma do rei, que além do mais deveria 

arcar com o pagamento de soldos e outras garantias aos guerreiros contratados. 

Um efeito colateral desta estrutura militar bastante descentralizada é que os milites 

frequentemente guerreavam entre si, travando guerras ‘particulares’ - em oposição à guerra 

‘pública’, aquela que o rei e o reino como um todo, como entidade mais ou menos teórica, 

armavam.(KEEN, 1999: p. 3) Sumption nos escreverá sobre momentos, na Guerra dos Cem 

Anos, em que essas guerras ‘particulares’ se mesclam e imiscuem na grande guerra ‘pública’: 

especificamente no caso da Bretanha, em 1342, quando as facções que lutavam pelo controle 

do ducado durante uma crise dinástica tomam os lados de cada reino, Inglaterra e França, no 

conflito maior, com o objetivo de angariar apoio para sua disputa local. Escreve: “public war 

was only lightly superimposed on so many private wars.” (SUMPTION, 1990: p. 379).  

Tampouco havia escolha. Devido a um processo já antigo de fortificação e construção 

de castelos que funcionavam como enclaves da nobreza medieval em suas terras, era não apenas 

muito difícil mas extremamente custoso livrar-se de vassalos ou rivais problemáticos. A 

tecnologia bélica do período fazia do cerco um empreendimento duro e longo, em que poucos 

homens poderiam deter muitas vezes o seu número em sítios que duravam meses a 

fio.(ROGERS, 1999: p. 137) Até meados do século seguinte, quando as armas à base de pólvora 

começam a alterar o status quo, os castelos e fortalezas tornavam o aspecto defensivo da guerra 

imensamente mais forte e eficaz que o ofensivo.  

Trocando em miúdos: é mais fácil e barato defender um castelo do que atacá-lo. Parece 

contraditório então que o objetivo traditional da campanha militar medieval, ao menos até 
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meados do século XIV e início do XV, seja o do sítio e conquista de castelos e praças-fortes. 

De fato, uma preocupação muito corrente entre os líderes militares de sangue nobre era a 

tomada dessas fortalezas, que por sua vez significaria o controle do território à sua volta. O 

objetivo era tanto a conquista territorial quanto o enfraquecimento do oponente, que teria de 

retomar a fortaleza para poder operar novamente na região. O resultado desse tipo de estratégia 

era, frequentemente, uma dinâmica em que as mesmas regiões e fortalezas trocavam de mão 

repetidamente por anos a fio, levando a conflitos inconclusivos. 

Há autores contemporâneos a esse contexto que percebem essa ineficiência: vejamos 

o exemplo trazido por Rogers, de Pierre Dubois, cronista francês que tece ferrenhas críticas à 

guerra de cerco em um trabalho dedicado a Filipe, o Belo: “ 'A castle can hardly be taken within 

a year,' explained Dubois, 'and even if it does fall, it means more expenses for the king's purse 

and for his subjects than the conquest is worth.” (ROGERS, 1999: p. 136).  

O segundo pilar da guerra medieval era o da batalha campal. É muito mais rara que os 

cercos, mesmo porque ela exige pelo menos dois participantes dispostos e mais ou menos 

pareados - ora, quando um oponente fosse muito mais forte, bastava recolher-se aos castelos e 

retomar a guerra de cercos. Não obstante, uma batalha decisiva, seja uma que elimina boa parte 

das forças militares do oponente, ou que os desbarata e desmobiliza por tempo o bastante para 

seguir a campanha, era muito efetiva para alcançar uma vitória moral. Uma vitória em batalha 

também acompanhava os lucros do butim: tomada de armas, armaduras e cavalos, pilhagem 

dos corpos, captura de prisioneiros como reféns, a serem trocados por resgates posteriormente. 

Tudo isso fazia da batalha um empreendimento muito atraente para o cavaleiro medieval. Porém 

essas recompensas são acompanhadas pelo elevado risco de se ser o derrotado, pondo muito 

dos bens - e as próprias vidas - dos guerreiros em risco. O resultado dessa dinâmica acaba sendo 

bem simples: as grandes batalhas são extremamente raras. Crécy, por exemplo, é apenas a 

terceira grande batalha lutada nesses 10 primeiros anos de guerra - sendo que uma das outras 

duas, a de Sluys em 1340, foi um embate naval. Entretanto, essa mesma e pungente hesitação 

em dar batalha (AYTON, 1999, p. 12) era acompanhada pela concepção de que a batalha 

campal representa o ponto culminante e definitivo da campanha, o episódio que, de acordo com 

Contamine: “although limited in area and concentrated in time, was the object of all fears, 

expectations and hopes” (CONTAMINE, 228-8. In: AYTON, 2005, p. 12). 

O terceiro grande pilar da guerra medieval, que alcança uma importância especial 

durante a Guerra dos Cem Anos, é o da pilhagem e invasão do território inimigo. O raciocínio 

por trás dessa política de devastação - o que os contemporâneos à guerra chamariam de 

chevauchées, campanhas de pilhagem - é o de enfraquecer a própria base econômica e política 
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dos territórios, o campo, vilas e cidades indefesos ou mal defendidos.  Rogers e Ayton 

defenderão que essa estratégia também busca resolver a tensão entre batalha e cerco, ofensiva 

e defensiva, pressionando as hostes oponentes a abandonarem suas fortalezas para fazer batalha 

aos invasores. Ela seria empregada por Eduardo III - inclusive na campanha de Crécy - com o 

intuito de combater Filipe VI no campo. (ROGERS, 1999: p. 145-6. AYTON, 2005: p. 105) 

Estas características que expusemos acima são aspectos estruturais da guerra medieval, 

de acordo com a historiografia corrente, que são prevalentes na medievalidade ocidental latina. 

Porém, a partir de meados do século XIV, inicia-se um processo de inovações e avanços bélicos 

que culminará, numa longa duração, na formação dos exércitos profissionais e modo de 

guerrear da modernidade (ROGERS, 1999: p. 243). Parte do objetivo desta pesquisa é mostrar 

como Crécy é fundamental no desenrolar desse processo. Para chegar lá, no entanto, devemos 

antes explorar o campo dos valores, da ética e da cultura dos guerreiros contemporâneos e 

envolvidos nesse processo, seja liderando-o, opondo-se a ele ou apenas o acompanhando pelas 

tangentes: o ethos do cavaleiro e nobre na medievalidade e início da Guerra dos Cem Anos. 

2.4 - OS CAVALEIROS 

 

Já escrevemos nos capítulos anteriores sobre como a cultura e valores de uma certa 

sociedade são fundamentais na composição do ethos guerreiro, conceito que emprestamos de 

Keegan, que definirá tanto quanto noções mais práticas e pragmáticas o modo com que se faz 

a guerra em recortes geográficos e temporais distintos. Exploramos brevemente aspectos da 

política, economia e guerra medievais, o que já nos traz algumas informações importantes: de 

como os cavaleiros são membros de uma nobreza de caráter hereditário; que estão em um lugar 

de destaque na política e economia dos reinos, através dos laços feudo-vassálicos e de senhoria 

que os interligam com os reis e entre si; que são também a ordem responsável pelo fazer da 

guerra, de acordo com a lógica e discurso da trifuncionalidade, a dos bellatores. A partir dessa 

base, que não voltaremos a discutir, construiremos um retrato da nobreza cavaleiresca de 

meados do século XIV. 

Primeiro devemos desafiar a seguinte pergunta: Haveria, de fato, uma cultura militar que 

perpassava as lideranças guerreiras medievais no ocidente latino? João Gouveia Monteiro 

afirma que sim, e que essa cultura será guiada por certos princípios e ensinamentos. Escreve: 

 

Essa sabedoria bélica resultava da experiência acumulada ao longo dos séculos por 

inúmeras gerações de guerreiros de várias proveniências e encontrava-se reunida em 
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fontes literárias muito diversas, às quais, pelo menos nos círculos mais próximos da 

corte régia, era possível ter acesso. (MONTEIRO, 1997: p. 195) 

 

O argumento é que há uma literatura cara a esses nobres, que influencia o modo que 

pensam e guerreiam. (KEEN, 1999. KAUEPER, 2007. MONTEIRO, 1997.) O contexto do 

artigo de Monteiro é no reino de Portugal na metade do quatrocentos, mas muitas das obras que 

circulam neste contexto são provenientes dos séculos anteriores e de espaços mais ao leste e 

norte, como no exemplo do Regimine Principium, escrito em 1285 por Gil de Roma e dedicado 

a Filipe, o Belo, de França. Assim, considerando a distância de Portugal a esses centros e a 

dificuldade, demora e elevado preço de se traduzir e copiar obras literárias em um período em 

que este processo era artesanal e manuscrito, é razoável aplicar a tese de Monteiro ao contexto 

do início da Guerra dos Cem Anos, pensando que essas obras - e similares - teriam circulado 

em França nas décadas de 1330 e 1340 (MONTEIRO, 1997: p. 204-5). 

Monteiro nos apresenta algumas modalidades principais de literatura influentes para a 

composição da tal “sabedoria bélica” da nobreza medieval: As matérias da antiguidade, textos 

provenientes de autores clássicos e tardo-antigos como Vegécio, César e Suetônio; os tratados 

de direito bélico, como a obra do frei Gil de Roma que já citamos; as novelas cavaleirescas e 

romances de aventura; as crônicas reais e nobiliárquicas. (MONTEIRO, 1997: p. 197) 

Falaremos um pouco de cada uma. 

As obras da Antiguidade, frequentemente fragmentadas e traduzidas, eram geralmente 

representadas pelas histórias e tratados militares antigos. Serviam muito de inspiração e mesmo 

guia para autores militares e guerreiros. A obra de maior influência e circulação nesse meio era 

a Epitoma De Re Militaris, de Vegécio. De acordo com Monteiro: 

 

(...) estamos perante uma compilação, onde Vegécio reuniu o que de mais importante 

havia sido produzido pelos grandes estrategos militares romanos do passado. (...) O 

objectivo de Vegécio era oferecer ao poder imperial uma gama de soluções que 

permitissem colmatar as dramáticas deficiências de recrutamento, treino, organização, 

estratégia e equipamento evidenciadas pelos exércitos romanos dos finais do século 

IV. (MONTEIRO, 1997: p. 200) 

 

Mas a principal fonte de circulação das informações contidas nestes textos não partia 

deles propriamente, mas sim de autores medievais que as incorporavam às suas próprias obras. 

O próprio livro do frei Gil de Roma7 traz o terceiro capítulo de Vegécio, sobre questões de 

estratégia, logística, organização e táticas, copiado quase inteiramente, de maneira resumida. 

                                                
7 Que, aliás, foi oferecido ao avô de Filipe VI, rei de França no contexto de Crécy, argumentando a 
favor da penetração de Vegécio na corte francesa do fim do século XIII e início do XIV. 
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Entre essas obras estão os tratados de direito militar, como o Arbre des Battailes (Árvore das 

Batalhas) de Honouré Bouvet. (MONTEIRO, 1997: p. 205) 

Este autor também copia e se inspira nos escritos de Vegécio, mas o que nos interessa 

mais na obra é a sua quarta parte, que trata, segundo Monteiro: 

 

um vastíssimo leque de questões práticas que a ocorrência das batalhas podia suscitar 

(desde a legitimidade das declarações de guerra à disciplina dos soldados, passando 

pelo pagamento dos soldos, pelo tratamento dos prisioneiros, pelo valor dos resgates, 

pelo exercício da legítima defesa, pelas regras a que deveriam obedecer os duelos 

judiciais e o porte das cotas de armas e dos pendões, etc.) (MONTEIRO, 1997: p. 215-

6) 

 

Era, efetivamente, um “enquadramento ético-jurídico das atividades guerreiras” 

(MONTEIRO, idem), ao qual muitos dos cavaleiros subscrevem, e que está intimamente 

relacionado às convenções da guerra medieval8. Falamos de hábitos e regras, como a tomada 

de prisioneiros durante o combate, a quantidade de tempo que uma guarnição poderia resistir a 

um cerco antes de se render honrosamente, as estações apropriadas para uma campanha militar, 

que são frequentes no campo militar do medievo -- com o porém de que se aplicam apenas ao 

trato militar entre membros dessa nobreza, mesmo em campos opostos. Não se dava ao infante 

camponês ou vilão os mesmos privilégios de rendição e resgate trocado entre cavaleiros, por 

exemplo. Estes eram mortos sem muita cerimônia. 

Uma terceira fonte dessa tradição cavaleiresca na literatura era a dos romances de 

aventura, geralmente inspirados nas histórias dos cavaleiros do Rei Arthur ou de Carlos Magno, 

que mais do que fonte de entretenimento eram também valiosas fontes de informação 

(MONTEIRO, p. 213). São histórias fantásticas, em que grandes heróis e vilões, que 

representavam de maneira idealizada os valores da cavalaria, se punham em aventuras que 

testam sua coragem, honra e engenhosidade diante das mais diversas adversidades. Trata-se de 

histórias exemplares que constroem o imaginário dos cavaleiros9, do mesmo modo que certas 

parábolas eclesiásticas, as exempla, dirigem a mentalidade da população no que tange a sua 

experiência religiosa durante a medievalidade. 

As crônicas reais e pessoais são muito relacionados à essas histórias, que carregam um 

ar parte fantástico e parte histórico - pensemos que muitas delas eram sobre os Paladinos 

(fictícios) de Carlos Magno (personagem histórico). São as histórias de líderes militares reais, 

                                                
8 É um processo de retroalimentação: Bouvet escreve e idealiza regras que já faziam parte do ideário 

cavaleiresco, colocando no papel algumas práticas já correntes e, por isso mesmo, aumentando sua legitimidade 

e sua ocorrência nos campos de batalha reais. 
9 E também dos clérigos e cronistas, que não têm acesso à experiência real da guerra para escrever sobre o 

assunto. Dependem dessas fontes literárias. 
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encomendadas por eles mesmos ou suas famílias, falando de sua trajetória pessoal. Há uma 

interessante dinâmica impregnando essas obras, de acordo com Martin de Riquer: 

 

‘o que na realidade ocorre é que a novela cavaleiresca’ (…) ‘reflecte uma autêntica 

realidade social, sem a desfigurar, nem exagerar, e que as crônicas particulares do 

século XV narram os feitos históricos levados a cabo por cavaleiros que logo se 

converteram em modelos vivos para os novelistas. Mas estes cavaleiros reais e 

históricos estavam, por sua vez, intoxicados de literatura, e actuavam de acordo com 

o que haviam lido nos livros de cavalaria. É um círculo vicioso, que nos conduz a 

uma espécie de processo de osmose (RIQUER, p.12. In: MONTEIRO, p. 215) 

 

A continuidade lógica desse raciocínio, de que cavaleiros e nobres reais se tornam 

exemplos vivos a serem lembrados e celebrados pelos seus descendentes e pares, é que os 

cavaleiros que lêem sobre aqueles personagens buscam o mesmo status, emulando os valores e 

feitos dos grandes guerreiros e líderes e contratando seus próprios cronistas para escrever suas 

histórias. Assim entendemos a inspiração e continuidade a toda uma gama de valores 

tradicionais ligados à cavalaria que essas obras literárias instigam: a coragem, destreza, 

honestidade e lealdade, piedade religiosa, engenhosidade e honra. (KEEN, 1999: p. 3) 

Todas elas se aplicam igualmente à suas vidas sociais, espirituais e pessoais como ao 

campo de batalha. Desses conceitos, devemos explicar melhor a questão da engenhosidade10 e 

da honra. A primeira trata da inteligência e sagacidade aplicadas a resolver os problemas e 

desafios, inclusive os marciais, com que o cavaleiro se depare. É uma virtude a ser admirada, a 

capacidade de superar um oponente através da engenhosidade. Porém, ela deve ser temperada 

pela honra. Com honra, falamos do respeito a todos esses valores com um cuidado especial para 

a dignidade e atribuições da sociedade cavaleiresca como um todo. É como um termômetro do 

quão fiel se é a esse padrão de moral. Ou seja, deve-se possuir e empregar engenhosidade, mas 

empregá-la de maneira que não convém a um cavaleiro, ou que fere a algum outro princípio 

moral, é desonroso. A medida em que se tempera essas atitudes em relação às outras virtudes 

cavaleirescas, na busca por satisfazer as demandas da honra e fugir da desonra, varia de acordo 

com a personalidade do cavaleiro, sua extração, os valores de seus pares etc.  

A dinâmica entre engenhosidade (e, portanto, um certo pragmatismo) e a satisfação da 

honra é muito presente e relevante nos conflitos dos séculos XIV e XV: para alguns cavaleiros 

lutar à pé junto a infantes plebeus ou vilãos é uma desonra a sua prerrogativa e privilégio de 

guerrear à cavalo; para outros, é apenas um modo engenhoso de se prevalecer em situações nas 

quais lutar montado não convém. Há cavaleiros para quem recuar durante uma batalha é uma 

                                                
10 Em nossa bibliografia na língua inglesa, aparece com o termo Prowess. KAUEPER, KEEN, et alli. 
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desonra à virtude da coragem; para outros, é proteger a sua vida e propriedade para lutar - e 

vencer - em outro dia. De certa maneira podemos considerar que a honra serve como um 

elemento legitimador das atitudes dos nobres e cavaleiros, a ser interpretada de acordo com os 

desejos de cada um - dentro de certos limites, é claro - sem que eles deixem de pertencer a essa 

sociedade cultural e política. 

Fátima Regina Fernandes descreve o conflito geracional, em Portugal do fim do século 

XIV, próximo à batalha de Aljubarrota em 1385, entre uma nobreza de sangue, mais tradicional 

e ligada a estruturas de poder já consolidadas, e outra nobreza de Serviço, que ascende e galga 

posições através de sua atuação eficiente (FERNANDES, 2011: pp. 59-60). Essas duas 

modalidades, por assim dizer, de nobre são exemplificadas pelo Infante D. Diniz, membro da 

casa real portuguesa, líder militar e político que subscreve a métodos mais tradicionais de 

guerra, principalmente o cerco, e o Condestável Nuno Álvares Pereira, mais audaz e inovador, 

perseguindo estratégias de raids, pilhagens e invasões mais rápidas e eficientes (FERNANDES, 

Idem). Esse mesmo conflito pode ser observado nas décadas de 1330 e 1340, culminando em 

Crécy, na oposição entre o modo de guerrear inglês e francês. Há um experimentalismo e 

disposição a inovar que os guerreiros e líderes ingleses apresentam fortemente, assim como os 

franceses carregam, de maneira geral, uma certa recalcitrância em termos militares. Há muitos 

paralelos entre as hostilidades de Portugal e Espanha e as de Inglaterra e França: Tanto Portugal 

e Inglaterra (que são aliadas, inclusive, na Guerra dos Cem Anos) são reinos menores e menos 

prósperos em combate acirrado contra um vizinho maior e mais rico. Não surpreende que 

empreguem estratégias similares em sua inovação e engenhosidade11 (AYTON, 1999: p. 18). 

Partindo dessa breve contextualização do Código de Cavalaria, baseando-me ainda em 

Fernandes, Monteiro, Ayton, DeVries, Keen e Rogers, poderemos tomar a Sociedade 

Cavaleiresca como uma comunidade que excede os limites dos reinos. (AYTON, 2005: p. 5) 

São guerreiros e nobres que, apesar de constantes conflitos nos mais diversos níveis - guerras 

entre rivais regionais, entre reinos diferentes ou mesmo entre ligas de reinos - ainda se 

consideram pares uns dos outros. Tanto que, enquanto não há guerras12, homens que seriam 

inimigos no campo de batalha encontram-se e disputam em torneios de habilidade marcial ou 

em grandes caçadas e outras empreitadas de entretenimento, proeza marcial e hospitalidade 

(AYTON, 1999: pp. 35-37).  

                                                
11 Também devemos considerar o como há líderes e soldados ingleses auxiliando o esforço de guerra português: 

Aljubarrota é lutada nos mesmos moldes táticos que Crécy. 
12 Ou mesmo durante campanhas: vide o episódio narrado pela Chronique Anonimalle, sobre uma justa durante a 

passagem do Somme em Blanquetaque na campanha de 1346. In: Ayton, 2005, p. 97. 
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No caso da Inglaterra e França no século XIV há ainda mais uma aproximação, além 

dos valores em comum, que já abordamos na contextualização dos dois reinos: o caráter 

francófono da nobreza inglesa e a quantidade de propriedades e feudos que esta possuía em 

regiões pertencentes ao reino de França. No início da Guerra dos Cem Anos essas duas nobrezas 

eram muito próximas e ligadas por diversos laços de amizade e mesmo casamento - ora, a mãe 

de Eduardo III é Isabella de França, filha de Filipe, o Belo. Não obstante, durante esses 

primeiros anos de guerra notamos uma clara diferença de modus operandi, táticas e estratégias 

entre as forças militares de cada reino. Segue, assim, os próximos passo deste trabalho: que 

diferenças eram essas? Como se relacionam com os valores cavaleirescos? De que maneira a  

Campanha e Batalha de Crécy são relevantes nesse ensejo? 
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3 CRÉCY – CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 

 

A primeira fase da guerra, na década de conflito que culmina em Crécy e Calais, é 

caracterizada por campanhas inconclusivas, em que hostes inglesas lideradas pelo Rei e outros 

nobres invadem o território francês realizando poucas conquistas e breves escaramuças, 

enquanto as tropas francesas realizam ataques e sítios na região da Gasconha. 

A inconclusividade destes primeiros atos de guerra influencia em muito os 

acontecimentos em Crécy. (AYTON, 2005: p. 13) O autor Clifford Rogers, a quem Ayton faz 

referência, argumenta que todo o objetivo de Eduardo III na campanha de 1346 era o de engajar 

a hoste francesa em batalha campal. (AYTON, 2005) Este argumento baseia-se tanto nas 

necessidades práticas da administração de uma guerra quanto em noções mais ligadas ao ethos 

guerreiro de Eduardo III. 

Em primeiro lugar, devemos lembrar que fazer guerra neste contexto era extremamente 

caro. De fato, Eduardo III encontra-se em graves apuros financeiros após as últimas campanhas, 

nas quais investira grandes somas com destacamentos de aliados germânicos e flamencos. Os 

cofres reais encontram-se quase vazios, dependendo de generosas somas tomadas a juros de 

banqueiros Italianos e de taxações emergenciais sobre a exportação de lã de carneiro 

(SUMPTION, 1990). Era necessário tornar a guerra lucrativa (ou no mínimo, que não gerasse 

prejuízo). Mais do que isso, era necessário mostrar resultados, dado que o apoio do Parlamento 

- e portanto da nobreza - era essencial para qualquer empreendimento real, ainda mais uma 

guerra. 

Essa busca por resultados está muito fortemente ligada aos valores cavaleirescos: não 

convinha a um Rei, cavaleiro e líder militar que suas campanhas militares não obtivessem 

resultados. Era importante, dentro destes ideais, que a guerra fosse um exercício das 

capacidades marciais dos bellatores; que lhes trouxesse glória, riquezas; que lhes permitisse a 

realização de proezas. Uma campanha militar sem grandes batalhas, vitórias ou butim não 

correspondia às expectativas da nobreza que dela participava e permitia que ela ocorresse 

(AYTON, 1999). 

Analogamente, ao mesmo tempo em que Eduardo III buscava o sucesso ofensivo nos 

empreendimentos militares, Filipe VI adotara uma estratégia defensiva que se baseava em negar 

o sucesso de seu rival. Nas campanhas inglesas de 1339 e 1342, o reino de França emprega suas 

forças militares em operações de defesa de fortalezas e contenção de danos dos invasores. Há 

um esforço programado em evitar encontrar a hoste inglesa em batalha, enquanto o real 

empenho militar se emprega em sitiar e conquistar posses territoriais inglesas no continente. 
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Porém, ao mesmo tempo em que impede seu rival de conquistar quaisquer avanços 

reais em seus objetivos, essa cautela estratégica também gera atritos com seus vassalos e pares. 

Primeiro, porque a política militar de Filipe VI acabava permitindo que muitas localidades e 

mansos senhoriais fossem pilhados e destruídos pelos invasores; segundo, porque permitir que 

os oponentes desfilassem pela França ilesos, apesar de profundamente pragmático e eficaz em 

seu objetivo de frustrar as aspirações inglesas, feria o ethos guerreiro da sociedade cavaleiresca 

francesa. Não era honroso ser invadido e recusar-se a lutar.13 É o conflito entre engenhosidade 

e honra de que falamos anteriormente. Assim, Filipe VI caía na mesma armadilha da falta de 

resultados (como eram esperados pela nobreza francesa) no empreendimento da guerra que seu 

rival Eduardo III enfrentava.  

É neste contexto que o argumento de Rogers e Ayton se firma: sem outras esperanças 

de sucesso na guerra, empreendida contra um reino muito maior e mais próspero (apesar de 

dividido internamente), Eduardo III teria buscado uma estratégia de lutar e vencer em batalhas 

campais contra Filipe VI. O objetivo da campanha de Crécy, depois desses anos inconclusivos, 

era o de forçar o inimigo a engajar os ingleses em uma grande batalha na qual estes estariam 

em vantagem, apesar da inferioridade numérica. (AYTON, 2005: p. 29) Aqui voltamos a nos 

reportar às inovações táticas e estratégicas que as lideranças militares inglesas haviam 

desenvolvido no decorrer dos últimos 50 anos. Ayton argumenta que os ingleses tinham 

confiança na sua capacidade de arrancar uma vitória contra os números avassaladores das hostes 

francesas através das mesmas estratégias que os dera enorme sucesso nos conflitos na Escócia: 

uma formação defensiva, baseada na utilização de cavaleiros à pé apoiados por arqueiros e 

lanceiros, usando o terreno a seu favor. (AYTON, 2005: p. 105. PRESTON, 2005: pp. 155-6)  

Considerando os acontecimentos da campanha, como nos são relatados pelas fontes e 

aceitos pela historiografia corrente, o argumento é razoável: em Agosto de 1346 Eduardo III 

posta-se, com suas forças militares, a poucos quilômetros de Paris por vários dias, esperando 

que seus oponentes aceitem seu desafio à batalha. Quando não recebe resposta, começa a se 

deslocar para o nordeste, naquilo que se tornaria uma espetacular perseguição, que culmina em 

Crécy, onde Eduardo III se prepara para defender-se novamente contra Filipe VI. O rei inglês 

só se posta à batalha quando em terreno favorável, em seus termos (fora de Paris e em Crécy). 

Quando em desvantagem, opta por deslocar-se (fugir) até conseguir novamente a vantagem de 

que precisa. Apesar das crônicas que nos narram quase uma odisséia, repleta de atos de bravura 

e improvisos fortuitos, parece-nos que há um planejamento estratégico sagaz por trás da 

                                                
13 Ainda mais quando Eduardo III fizera questão de enviar cartas com convites à batalha e esperar por dias a fio 

em campos abertos, insultando a coragem de Filipe VI quando se recusa a engajar. Cf. SUMPTION. 
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campanha inglesa, assim como afirma Ayton. Porém, não consideramos essa discussão pivotal 

para nosso trabalho, além de nos ajudar a argumentar a favor da atualização tática, estratégica 

e de valores militares pela qual passava a sociedade militar (e cavaleiresca) Inglesa neste 

período. 

A campanha se inicia no verão de 1346, quando a força expedicionária inglesa aporta 

na Normandia. A organização dessa força, descrita em detalhes por Andrew Ayton e Phillip 

Preston, consiste em poucos milhares de milites, a nobreza armada e montada, e um contingente 

similar (provavelmente maior) de arqueiros e lanceiros plebeus (camponeses e vilãos). Era uma 

força relativamente pequena, não mais que 15 mil homens, além de um verdadeiro séquito de 

funcionários, clérigos, pajens, cortesãs e esposas que sempre acompanhava este tipo de hoste. 

O comando militar caía diretamente sobre o Rei e seu conselho, e organizado de maneira 

descentralizada, de acordo com as relações vassálicas que uniam os guerreiros: cabia ao 

suserano o comando de seus vassalos e dependentes, e cada nobre em campanha possuía seu 

próprio séquito, que variava de meia dúzia de homens a centenas deles. Estes nobres e 

cavaleiros, apesar de nominalmente obrigados a servir militarmente ao rei, eram empregados 

em um sistema de retinue, no qual eram pagos quase à maneira de uma unidade mercenária e 

semi-profissionalizada. Cada senhor contribuía com uma retinue, pela qual assinava um 

contrato de serviço militar, e era recompensado de acordo com o número da tropa - usando este 

dinheiro para pagar os seus soldos. O uso deste sistema resulta em tropas com nível maior de 

experiência e entrosamento, pois que já fazem parte de uma pequena unidade militar que sempre 

sai em campanha com o mesmo senhor. As retinues costumam agregar homens que já se 

conhecem e se relacionam fora do campo de batalha, com o diferencial de que são pagos (e bem 

pagos) para prestar seus serviços, de maneira oficial e bem organizada. 

Em comparação, a França utiliza um sistema feudal de conscrição, no qual cada 

localidade tem a obrigação de oferecer uma parcela de sua população masculina para as 

campanhas14. Os senhores e cavaleiros também possuíam uma obrigação similar. A grande 

diferença com o sistema que as tropas inglesas utilizavam, porém, está na capacidade 

organizacional e burocrática da hoste que se forma. Não havia muito controle sobre o número, 

qualidade ou composição desta hoste. Era aquilo que a influência política do rei e de seus 

aliados podia agregar naquele momento.15 Ainda assim, conseguia-se erguer hostes de 40 ou 50 

                                                
14 Serviço que pode ser convertido em taxas para boa parte dos centros urbanos - o que resulta em uma 

baixíssima participação da pujante população francesa nas guerras, que pagavam para livrar-se do dever. 
15 Considerando, ainda, as divisões internas na França e como muitas regiões não se comprometem com a guerra 

até que ela os afete, era muito difícil prever e contar com um dado número de soldados em qualquer momento. 
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mil homens, dos quais ao menos 10 mil serviam como cavaleiros montados e bem armados, 

como foi o caso da hoste utilizada em Crécy. É uma tropa menos eficiente e organizada que a 

inglesa, mas muito superior em números totais e quantidade de milites servindo. 

Continuando a narrativa: a tropa inglesa move-se pelo interior da Normandia, pilhando 

e cercando algumas localidades pouco defendidas. No decorrer dos próximos dois meses, 

aproximam-se de Paris, onde se postam por alguns dias, preparados para a batalha (como já 

narramos). Quando o desafio não é aceito, Eduardo III leva seus homens em direção nordeste, 

atravessando o Sena, com a hoste de Filipe VI em seus calcanhares. Precisam conquistar e 

reparar uma ponte para atravessar o rio - utilizando, aliás, um corpo de carpinteiros e pedreiros 

trazidos especificamente para este propósito. Se movimentam em direção à Flandres, onde 

Eduardo III possui aliados das cidades flamencas preparando-se para participar da campanha. 

Algumas de nossas fontes e a historiografia corrente relatam que Filipe VI persegue seu rival, 

esperando que o objetivo deste seria o de se encontrar com esses novos aliados e sobrepujar as 

tropas francesas em campanha.  

Os próximos dias são tensos, nessa narrativa. A tropa de Eduardo III precisa atravessar o 

rio Somme, mas todas as pontes e vaus encontram-se destruídas ou ocupados por milhares de 

soldados inimigos, guardando a passagem. Conseguem a travessia no vau de Blanquetaque, um 

caminho que é descrito como pouco conhecido e que se acreditava de difícil passagem - e por 

isso, defendido por forças menores. Os ingleses atravessam este vau em grande peso, 

prevalecendo sobre os defensores. Assim que chegam ao outro lado, a hoste principal francesa, 

sob Filipe VI, chega ao outro lado. As duas hostes passam a tarde em um impasse, cada qual a 

um lado do rio. É neste momento que um episódio interessante supostamente ocorre: um 

cavaleiro francês cavalga até o meio da passagem, desafiando algum oponente inglês para uma 

justa. O duelo é aceite, e este par de cavaleiros se digladiam em boa fé, trocando cumprimentos 

e (supostamente) tornando-se amigos para o resto da vida. As campanhas desse período são 

repletas desse tipo de episódio que, mesmo que não verdadeiros, nos mostram o quanto a 

sociedade cavaleiresca, mesmo que de reinos rivais e em guerra, continua a se identificar e agir 

como um grande grupo social em toda a Cristandade. Continuam a ser pares, mesmo em guerra. 

Após a travessia, Eduardo III e seus seguidores atravessam a floresta de Crécy, 

adentrando no condado de Ponthieu. Decorrentes 3 dias de marcha forçada, tomam posição 

sobre uma colina, entre a floresta e um riacho, onde aguardam a hoste de Filipe VI para o 

combate. Passemos à descrição da batalha, enfim. 
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3.1 A BATALHA DE CRÉCY 

 

Baseamos nossa interpretação dos eventos em duas principais fontes historiográficas: 

o terceiro capítulo do excelente The Battle of Crécy, 1346 (2005), escrito por Michael Prestwich 

e ainda a monumental obra de Jonathan Sumption Hundred Years War: Trial by Battle. O nosso 

intuito neste texto que segue é realizar uma contextualização da batalha que nos permita partir 

para a análise das fontes - que, como veremos, tratam de um detalhe relativamente pequeno de 

todos os eventos do dia 3 de Setembro de 1346. De certa maneira também apresentaremos o 

estado da arte no que diz respeito à Batalha de Crécy, de acordo com a historiografia mais 

corrente. 

Prestwich resume algumas das principais dificuldades da descrição de uma batalha 

medieval:  

 

Medieval battles present particular problems. Even contemporaries would have found 

it impossible to gain a full picture of events that were inevitably confused and 

confusing. Individual participants will have had vivid stories to tell about their part in 

a conflict, but will not have been in a good position to know what happened overall. 

Communications on the battlefield were difficult, and commanders must have found 

it impossible to know what was happening in all sectors. To make matters worse, the 

chroniclers who wrote about the events were rarely present, and were unlikely to have 

military experience. (PRESTWICH, 2005: p. 139) 

 

De fato, sem acesso a um ponto de vista panorâmico, era impossível ter conhecimento 

de todos os fatos que ocorrem em uma grande batalha. Mesmo testemunhas oculares, homens 

presentes na batalha que seguramente fornecem muitas das informações a nossos cronistas, não 

possuíam condições de interpretar a batalha além de sua participação imediata. Isso explica as 

diversas narrativas do embate que chegam a nós. O fato de várias delas serem radicalmente 

incompatíveis não quer dizer, necessariamente, que uma delas está errada. Um milite inglês 

lutando na linha de frente, ao lado do jovem Príncipe, terá uma compreensão distinta dos 

acontecimentos do que, digamos, um besteiro mercenário genovês, alvejado pelos arqueiros 

ingleses e depois atacado pelos cavaleiros franceses. 

Assim, não tratamos de certezas, tampouco de experiências totalizantes. Trata-se do 

consenso daquilo que provavelmente ocorreu naquele fatídico dia, a partir daquilo que 

conhecemos, nossas fontes e as interpretações de outros estudiosos. 

Reitero que não temos a preocupação, neste trabalho, de realizar uma análise militar 

da batalha como se fazia tradicionalmente. Nos importa pouco a topologia exata do local, os 
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números precisos ou a lista dos nobres em cada lado. Também devemos nos reportar aos 

interesses dos escritores de nossas fontes, como escreve Prestwich: 

 

A further problem is that medieval audiences did not want to know the same things 

as modern historians. Questions of strategy and tactics had little fascination for 

them. This helps to explain why newsletters written by those on campaign leave so 

much unanswered. (PRESTWICH, p.139 - grifo meu) 

 

A citação trata especificamente das Newsletters, cartas de notícias reportando os 

acontecimentos para o resto do reino, mas se aplica igualmente aos cronistas. Não há menção 

alguma à topologia ou topografia local além do necessário para preparar o palco em que a 

história acontece16. De maneira similar, não nos descrevem a disposição das tropas, a não ser 

quando essas informações se reportam a onde estão os principais personagens durante o 

conflito.  

Dito tudo isso, eis a batalha: 

A tropa inglesa aguarda a ofensiva francesa. Estão em formação defensiva. Já é o início 

da tarde quando a hoste francesa chega ao campo. São milhares de cavaleiros montados e 

portando armadura, além de muitos mais homens à pé, armados de lanças. O tamanho da força 

é tão significativo que partes dela continuaram a chegar no local horas depois do início das 

hostilidades. (PRESTWICH, 2005) Um conselho de guerra é chamado pelo Rei de França para 

decidir o próximo curso de ação. Os principais cavaleiros e líderes militares da hoste se reúnem 

aqui, sob a tenda do rei. Diversas de nossas fontes falam sobre uma discussão nessa reunião: 

atacar aos ingleses imediatamente ou aguardar até o próximo dia? Não fica claro quais são os 

partidários de cada lado. Na nossa análise de fonte veremos exatamente isso, fontes que 

colocam Filipe VI como um líder exaltado, furioso, que quer atacar o mais rápido o possível; 

em outras, Filipe VI acovardado, tímido, preferindo aguardar uma oportunidade melhor. O 

resultado do conselho, porém, é certo: o ataque deve prosseguir. Essa decisão se reporta, de 

acordo com Sumption, com as pressões que Filipe VI sofria de seus comandantes e vassalos 

para reagir violentamente às invasões inglesas, após quase uma década de estratégia defensiva 

(como já escrevemos mais acima). Talvez o rei de França quisesse ainda aguardar mais um dia, 

o que combinaria com a veia de cautela que ele demonstrara nas campanhas anteriores. Mas, 

uma vez que suas forças se encontram comprometidas com o combate, ele deveria ser feito 

imediatamente - de novo, agindo de acordo com o ethos guerreiro de sua sociedade. 

                                                
16 Falarão, portanto, de que havia uma floresta, e que era próximo de Ponthieu. Mas não veremos análises do 

aclive, condição do solo, clima, etc. 
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A Oriflamme é erguida: o estandarte real de França, em dourado, vermelho e azul. 

Mais do que símbolo do rei, sua utilização antes da batalha tem um significado: far-se-á guerre 

mortale. Não será admitida a tomada de prisioneiros e a luta será até a morte. Há diversas 

interpretações para essa decisão. Pode ser resultado de uma inflamação de ânimos real, após 

uma década de invasões inglesas mais ou menos impunes; os invasores finalmente seriam 

punidos, tornados um exemplo. Uma visão mais pragmática desses líderes pensará em instituir 

a guerra mortal como uma maneira de assegurar de que seus subordinados tratarão de lutar de 

fato e derrotar o oponente, ao invés de interromper o combate para tomar prisioneiros e enviá-

los para o fundo das linhas17, sabendo que muitos deles iam confiantes na capacidade da força 

militar francesa de desbaratar os ingleses sem muito esforço. (SUMPTION, 1990. 

PRESTWICH, 2005) Parece-me que é razoável supor que ambos os raciocínios estiveram 

presentes nesta decisão, que é bastante contrária ao modo mais tradicional de fazer a guerra, 

onde a tomada de prisioneiros é uma das principais fontes de lucro e butim para os cavaleiros. 

Eduardo III posta sua hoste no topo de uma colina, protegido nos flancos pela floresta 

de Crécy e um riacho. A eles também é ordenada que se faça guerra mortal: a coesão das tropas 

é o fator principal desta decisão. Trata-se de uma luta pela sobrevivência. A disposição da força 

inglesa é fonte de muita discussão entre os estudiosos de Crécy. Sumption, por exemplo, 

escreve sobre uma formação de batalha baseada em um wagenburg, um círculo de carroças18 

disposto ao redor da tropa, com uma abertura na frente. Eles teriam utilizado este círculo como 

fortificação improvisada para quebrar a carga da cavalaria francesa, empregando arqueiros e 

canhões19 que os alvejavam da segurança das carroças. Essa narrativa se baseia muito em 

algumas fontes, a principal delas escrita por Villani, em 1348, que descreve a batalha desta 

forma. Já Prestwich utiliza uma descrição mais inspirada em autores como Froissart e Le Bel, 

que descrevem uma formação mais tradicional, com os armiger ingleses desmontados, juntos 

à infantaria de baixa extração, apoiados por grandes números de arqueiros imiscuídos nas linhas 

e posicionados nos flancos, para alvejar os inimigos que se aproximassem. Prestwich, inclusive, 

faz referência à questão do wagenburg de Sumption. O fato de que fontes como Froissart não 

descrevem esta formação não é indicação de que ela não tenha ocorrido. Voltamos a nos referir 

à questão da dificuldade de se estabelecer uma narrativa completa a partir de pontos de vista 

específicos de um evento tão multifatorial. É provável que o wagenburg tenha sido formado em 

                                                
17 um verdadeiro pesadelo logístico, inclusive.  
18 a hoste era acompanhada por centenas de carroças, carros e animais e carga, por motivos logísticos. 
19 Crécy é uma das primeiras batalhas campais em que observamos a utilização de Canhões de pólvora (cf. 

SUMPTION, PRESTWICH) 
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algum ponto da formação, talvez na retaguarda, para proteger os suprimentos e não-

combatentes, enquanto as linhas de frente postaram-se à maneira tradicional. Eduardo III, em 

sua carta de notícias, não nos dá detalhe algum sobre esses assuntos. Apenas que lutaram em 

campo aberto. (Edward III, Letter to Thomas Lucy. In: DEVRIES e LIVINGSTON, 2015. Pp. 

55-9) A discussão da formação não nos importa tanto, exceto enquanto demonstração da 

iniciativa inglesa em inovar e testar táticas diferentes. 

Enquanto isso, a liderança militar francesa envia um destacamento de mercenários 

genoveses adiante, para iniciar o combate. Estes homens eram armados com bestas, potentes 

armas à distância capazes de enormes danos, ainda mais aos arqueiros ingleses, que não usavam 

armaduras pesadas. Equipados também com pavises, grandes escudos de madeira que eram 

usados para proteger os besteiros das flechas inimigas, essas tropas eram veteranas e semi-

profissionais, e não compactuavam com os valores cavaleirescos de seus empregadores. De 

acordo com Prestwich: “These italians [os mercenários genoveses] were professional troops, 

doubtless infuriated by the antics of the French cavalry.” (PRESTWICH, 2005: p. 149) Porém, 

devido a um erro logístico, eles são enviados à frente sem os pavises: incapazes de se 

defenderem, são dizimados pelas flechas inglesas20. Sofrendo com fortes baixas, batem em 

retirada. Os cavaleiros franceses, furiosos com essa demonstração de covardia, investem contra 

seus próprios aliados. Nas palavras de Froissart: “The king of France was told that the Genoese 

had been defeated and that they were now greatly obstructing his army. King Philippe then said: 

‘Kill them! Kill these bastards! They are worth nothing in battle.’” (Froissart, Chronicles 

[Abridged version]. In: DEVRIES e LIVINGSTON, 2015: pp. 277-297) 

Essa linha de ação, além de desmoralizar o exército, desorganiza completamente a 

coesão da carga de cavalaria, que para o máximo de efetividade deveria ser feita em sincronia, 

para desbaratar os inimigos rapidamente. Os arqueiros ingleses, portando o arco longo - 

poderosa arma de tiro, considerada por muitos estudiosos como uma enorme vantagem tática, 

pela força de penetração de armadura, distância efetiva de tiro e velocidade de disparo - mantém 

uma constante chuva de flechas sobre o caos nas linhas francesas, que sequer havia chegado ao 

inimigo. Homens e cavalos são alvejados e derrubados; cavaleiros derrubados de suas montarias 

sufocam, pisoteados. Quando finalmente chegam à linha de frente inglesa no topo da colina, 

exaustos e despidos de qualquer ímpeto, são rechaçados por um oponente organizado, 

firmemente plantado ao solo. 

                                                
20 Froissart também adiciona mais um detalhe narrativo: chovera logo antes da batalha, tornando o cordame das 

bestas úmido, tirando a potência das armas. Por isso, o tiro genovês nem chegava à linha de Eduardo III! 
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Assim continua a batalha, até o anoitecer: os cavaleiros franceses investem, são 

rechaçados; recuam e se organizam para novamente atacar. Os montes de cadáveres tornam-se 

como uma muralha maldita, atrapalhando a investida tanto quanto o terreno, cuidadosamente 

escolhido por Eduardo III e seus generais. A tropa inglesa simplesmente aguarda, 

defensivamente, e derrota carga após carga, até que os franceses batem em retirada. Filipe VI 

foge do campo. O que resta da hoste se esfacela e foge na noite. 

Prestwich descreve o campo de batalha com uma eloquência imaginativa sagaz: 

 

What the sources cannot bring out, for all the efforts of the chroniclers, is what the 

fighting was really like. This demands a leap of imagination. The noise of battle was 

terrifying, with drums and trumpets, the hiss of arrows in flight, the neighing of 

frightened horses, the clash of metal on metal, and the unexpected bangs from the 

English guns. The smell of fear, of frightened men and panicking animals, must have 

pervaded the field. Banners and coats of arms provided visual splendour as the 

engagement began, but in the dying light as the fight went on the colours would have 

become less and less evident. The dusk must have made the appalling scene of the 

fighting look even worse, bringing additional fear and confusion. 

This was not a gentlemanly fight, dominated by the conventions of chivalric 

culture. There was horrific carnage, and heaps of dead and dying men marked 

the killing ground of the battlefield. We should wonder at the bravery of men 

who submitted willingly to such horrors (PRESTWICH, 2005: p. 157. grifo meu) 

 

É uma excelente descrição do horror da batalha. E mais: que ela é muito diferente, em 

sua crua realidade, daquilo que os valores do cavaleiro medieval o ensinam; não há tanta honra 

e cavalheirismo na batalha real. A violência real, sem estribos, da guerre mortalle, fugia e ainda 

hoje foge às expectativas do guerreiro: a guerra é um ambiente de trauma, morte e medo. 

Na manhã seguinte, Eduardo III envia heraldos para identificar e contar os mortos no 

campo. Nos diz Froissart: “That night they reported which armorial bearings they had found. 

On their list they had eleven princes, eithty bannerets, 1200 knights bachelor and about 16000 

other men.” (Froissart, Chronicles [Abridged version]. In: DEVRIES e LIVINGSTON, 2015: 

p. 295) É uma derrota retumbante e sem precedentes. Como nos escrevem muitos de nossos 

cronistas, a Flor da Cristandade é derrotada e morta no campo de Crécy. Essa quantidade de 

baixas, e de mortes de grandes senhores do reino, é um verdadeiro desastre. De acordo com 

Prestwich, “The French casualties were a body-blow to French chivalry” (PRESTWICH, p. 

151). Mais do que apenas derrotados, são derrotados por uma força militar muito menor, vinda 

de um reino menos rico e sem qualquer reputação marcial. É uma verdadeira humilhação. 

A pergunta que não cala: como? Como foi possível que uma hoste do calibre, qualidade 

e tamanho daquela erguida por Filipe VI, composta por dezenas de milhares de homens, entre 

os quais uma boa parcela era da elite guerreira francesa, fosse tão retumbantemente derrotada 

por uma tropa expedicionária de uma fração de seu tamanho? Este assunto é intensamente 
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discutido, desde os cronistas contemporâneos à batalha, até a atualidade. As narrativas da vitória 

(ou derrota) oferecida pelos cronistas passa muito por intervenção divina. Thomas 

Bradwardine, capelão real de Eduardo III, discursa em sermão no dia seguinte à vitória: Havia 

sido a Vontade de Deus. Ele teria recompensado os ingleses por sua virtude, ou punido os 

franceses pela iniquidade.  Como nos escreve Ayton, a respeito de uma das fontes francesas: 

 

The author of the Grandes chroniques, writing at Saint-Denis soon after the battle, 

considered the outcome, including the heavy casualties sustained by Philip VI’s 

army, to be divine punishment for the sins of the French – their pride, greed and 

vanity. In his opinion, it was small wonder that God had wished to correct ‘les excès 

des François par son flael le roy d’Angleterre’. (AYTON, 2005b: p. 287) 

 

A Grandes Chroniques chega a atribuir a derrota a costumes e vestimentas novos que 

a nobreza adotara: 

 

God allowed that to happen as something that we deserved because of our sins, even 

though it is not for us to judge. But we tell you what we saw because the pride was so 

great in France and especially in the nobles and some other, that is to say the pride of 

the lords and in the envy for riches, and in the dishonesty of clothing and of diverse 

styles which are common in the kingdom of France. Because they have robes so 

short that they come up to the ass and when they bend to serve a lord, and as 

they are so tight they encourage those who see this to despoil them” (Grandes 

Chroniques. In: DEVRIES e LIVINGSTON, 2015: p. 133. Grifo meu). 

 

 É uma referência ao pecado da vaidade. Já Jean le Bel e, em medida um pouco menor, 

Jean Froissart, constroem uma narrativa que opõe Eduardo III – viril, corajoso, jovem e audaz 

– e Filipe VI – envelhecido, pusilânime, amedrontado e sem iniciativa. O resultado da batalha 

nada mais é do que a resolução natural de um conflito entre tal homem virtuoso e seu oponente 

iníquo. (AYTON, 2005)   

A discussão historiográfica, mais recente, também buscou respostas. A questão da 

superioridade tecnológica foi muito utilizada para tentar explicar o resultado da batalha: seja 

pelo uso de canhões, ou de melhores armaduras, ou (o principal) pelo arco-longo, tão 

habilmente manuseado pelos arqueiros ingleses, Eduardo III teria conseguido uma vantagem 

decisiva. 

O impacto dos canhões é marginal. Eram ainda muito primitivos neste período, úteis 

para o cerco. Geravam mais dano moral pelo barulho, luz e fumaça que as explosões de pólvora 

causavam do que qualquer outra coisa. De acordo com Prestwich: “What the use of guns shows 

more than anything else is the willingness of the English to experiment and innovate.” 

(PRESTWICH, 2005: p.155) 
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Já o arco longo teve de fato um papel importante na batalha, mas não devemos cair na 

tentação de utilizá-lo como um tipo de elixir explicativo para os sucessos ingleses na Guerra 

dos Cem Anos. É uma arma de tiro potente e eficaz, mas não mais do que as bestas genovesas, 

por exemplo.21 O historiador George Raudzens, em artigo sobre o tema do determinismo 

tecnológico na guerra, afirma que a existência de armas mais avançadas não é fonte de real 

vantagem. Escreve: “Scholarly writers more often emphasize the context in which such 

technology must fit and recognize weapons as parts of a system of armaments and institutions 

rather than as isolated devices.” (RAUDZENS, 1990: p.404) Diante do contexto da batalha e 

do período, concordamos com este argumento. O arco-longo em si importa muito menos do que 

o modo com que ele é utilizado, os sistemas táticos, estratégicos e logísticos que o mantém. 

Poderíamos afirmar que estas características são justamente aquelas que tornam uma tropa 

militar mais efetiva. O fato de que usam estes sistemas, que possibilitam o uso de tecnologias, 

é muito mais importante para a vitória em batalha do que a tecnologia em si. Tanto que a hoste 

francesa, munida das bestas genovesas, não foi capaz de se utilizar apropriadamente delas. 

Seguramente também não saberiam tirar vantagem do arco-longo. Raudzen, novamente: “It was 

not so much the guns, but the systems which used them and the ways they were used.” 

(RAUDZENS, 1990: p.414) 

 Sobre as armaduras, escreve Prestwich: 

 

There are no further technological explanations. There is nothing to suggest that 

English armour was superior. (...) There was more plate worn, and lighter battle 

helmets, bascinets, had replaced the old great helms. These were curved, the better to 

deflect blows, and with movable visors and better eye-holes were far more convenient 

to war in the confusion of the melee. (PRESTWICH, 2005: p.155) 

 

Portanto, não nos fundaremos em vantagens tecnológicas para julgar o resultado da 

batalha.  

O consenso historiográfico atual aponta para um movimento de inovação e avanços 

em termos de logística, organização, tática e estratégia por parte dos comandantes ingleses. Já 

falamos sobre este assunto quando abordamos o sistema de retinues em oposição à conscrição 

feudal francesa. 

Este é o grande argumento de nossa pesquisa: No contexto de meados do Séc. XIV, na 

cristandade latina, há um processo de transição de valores e estratégias militares. Observamos 

aqui uma atualização do modo de guerrear, tal qual aquela que Fernandes observa, nas décadas 

                                                
21 A besta é tão efetiva e fácil de se usar que foi proibida por bula papal durante o século XII (PRESTWICH, 

p.154) 
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seguintes, em Portugal. Há a ascensão de uma nobreza de serviço, principalmente na Inglaterra, 

que faz sua fortuna através do contato íntimo e constante com os empreendimentos reais, 

galgando posições pela confiança que conquistam com o monarca. De uma lista de 54 

comandantes militares que haveriam participado das campanhas de 1334 na Escócia, ao menos 

26 deles lutam na campanha de Crécy, mais de uma década depois (PRESTWICH. 2005: p. 

155). Portanto, falamos sobre uma classe militar e política formidavelmente coesa e experiente, 

nos padrões medievais. Comparando com o sistema francês, em que os senhores e cavaleiros 

lutavam tanto entre si e com o rei quanto com invasores, nos fica claro qual força militar tem 

maior preparo e efetividade em campo. Dentro desse processo de transição e atualização, 

caracterizado pela ascensão da infantaria cada vez mais profissionalizada e a queda da cavalaria 

pesada de elite, a Inglaterra sob Eduardo III está na vanguarda. A França de Filipe VI, em 

comparação, tem dificuldade de se atualizar. Os motivos encontram-se nas mesmas 

características dos reinos que já expomos: A França é um reino em que a sociedade cavaleiresca 

tem uma posição arraigada e força maior que a normal, impulsionados por rivalidades locais e 

forte independentismo provincial. Estes homens são extremamente ciosos de suas prerrogativas 

e privilégios, entre eles o de guerrear à maneira tradicional, de acordo com os valores caros a 

eles. Não surpreende que eles resistam a uma nova empresa militar em que o status do cavaleiro 

cai para um segundo plano, e os infantes e arqueiros de baixa extração, mas bem treinados, 

passam a se tornar a espinha dorsal das hostes militares. 

Crécy, tal como Courtrai em 130222, é um evento importante pois nos indica um ponto de 

viragem desse processo de transição entre maneiras distintas de fazer a guerra. Demonstra um 

tipo de guerra mais eficaz para aquele contexto do que o tradicional.  

 A vitória inglesa tem um profundo impacto sobre a sociedade política da época. A 

campanha continuará, culminando no cerco a Calais, mas é no embate no condado de Ponthieu, 

próximo a floresta de Crécy, que a campanha é vencida. Este sucesso firmará uma estratégia de 

invasão e batalha campal que será reutilizada e reaproveitada pelas lideranças inglesas durante 

muitas décadas. Crécy é a primeira de uma série de grandes batalhas que vai impactar uma 

geração de guerreiros, cavaleiros, nobres e cronistas, ajudando a moldar o fazer da guerra 

medieval em um período de transição, e dando forma a um conflito entre Inglaterra e França 

que durará ainda mais um século. 

Muitos personagens históricos distintos participam de Crécy. Ambas as hostes inglesa 

e francesa são compostas por guerreiros das mais diversas extrações, aliados, vassalos e 

                                                
22 Batalha em que a hoste francesa, empregando cavalaria pesada, é derrotada por uma tropa militar urbana, 

composta em sua totalidade por milicianos burgueses a pé, vindos das cidades de Flandres.  
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parceiros. Temos a presença de tropas galesas entre os ingleses; cavaleiros franceses vassalos 

de Eduardo III (como o Conde de Hainault, que financia a crônica de Froissart, posteriormente); 

os mercenários genoveses sob Filipe VI; Por fim, temos a presença de cavaleiros germânicos, 

de diversos principados do Sacro Império Germânico, lutando sob os dois estandartes. Tanto 

Eduardo III quanto Filipe VI buscaram uma política de aproximação com o Sacro Império - o 

que rendeu uma relevante força militar a Eduardo III em 1339, mas que se revelou um 

empreendimento custoso demais. A natureza personalista das relações feudo-vassálicas 

medievais permite que ambos os reis tragam cavaleiros germânicos em sua empresa militar, 

guerreiros que, apesar de serem todos vassalos do Imperador, de Jure, lutam em lados 

diferentes, sem problema algum. Filipe VI conta com um maior contingente destes homens, 

fruto de sua aliança com o Rei João da Boêmia e de seu filho Carlos, Sacro Imperador-eleito 

(mas ainda não coroado).  

João da Boêmia é um dos principais personagens da batalha, pois que é morto no 

mélêe. A morte de um Rei em batalha é coisa rara, mais uma característica impactante de Crécy. 

Não apenas isso, mas João era respeitadíssimo como cavaleiro, participante de torneios e 

comandante. Já idoso e cego, não se furta de ingressar na campanha militar de Filipe VI e 

participar ativamente na batalha. A maneira de sua morte em combate não é nada menos que 

espetacular, tampouco: já no início da noite, quando percebe que a batalha está perdida, pede a 

seus companheiros e vassalos que o levem até o corpo-a-corpo. Froissart, por exemplo, escreve 

que o rei da Boêmia faz este pedido com o objetivo de desferir ao menos um golpe de espada, 

para então poder retirar-se honrosamente; Já outras crônicas (as quais estudaremos em detalhe) 

revelam que o desejo do rei é morrer honrosamente em batalha. De qualquer maneira, ele é 

levado junto a seus companheiros até a linha de frente, onde é morto. Esse fato não passa batido 

a Eduardo III, quando descobre João entre os mortos no campo, de acordo com Prestwich:  

 

The death of the king of Bohemia was mourned in a solemn ceremony, conducted by 

Thomas Hatfield, bishop of Durnham. The death of a king was not to be treated as a 

triumph, and Edward’s grief at the fate of a fellow-monarch was surely genuine” 

(PRESTWICH, 2005: p. 152) 

 

Como veremos a seguir, as fontes selecionadas para análise tratam de João da Boêmia 

como protagonista de atitudes cavaleirescas que correspondem, em nossa opinião, a estados 

diferentes de adesão ao emergente modelo novo de organização militar.  

Tratemos, portanto, da tipologia das fontes que temos sobre a batalha e da análise 

propriamente dita. 
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4 CRÉCY E OS CRONISTAS 

 

Antes de sermos capazes de realizar uma análise bem fundamentada das fontes 

selecionadas para este trabalho, é necessário inclinar-se sobre um cuidadoso labor de 

contextualização das principais fontes sobre o evento em questão. Já discutimos, brevemente, 

algumas das diferentes explicações para o resultado da batalha e os temas presentes em 

diferentes fontes, contudo há ainda uma enorme riqueza documental a ser explorada – em 

escopo tímido, mas, esperamos, eficaz.  

Nossas fontes são as crônicas medievais. São textos narrativos, geralmente de autoria 

de clérigos ou de homens letrados leigos, que tem o intuito de contar a história de certos 

acontecimentos, seguindo uma temática. É muito comum observarmos crônicas que 

acompanham a trajetória de reinos, cidades ou personagens (que são geralmente os 

financiadores dos escritos). A maior parte das crônicas que falam dos acontecimentos em Crécy 

não tem a batalha como tema principal. Abordam-na de passagem. Fontes narrativas 

diferenciam-se de fontes administrativas, como relatórios financeiros ou outras burocracias, e 

exigem um trabalho diferenciado de análise contextual. 

A principal bibliografia consultada para esta parte vem de Ayton & Preston, The Battle 

of Crécy – 1346, no 9º capítulo do livro, intitulado Crécy and the Chroniclers, de autoria do 

próprio Ayton.  Iniciaremos esta parte do texto com a seguinte citação de Ayton:  

 

Each of the fourteenth-century accounts of Crécy are different to a greater or lesser 

degree, serving different purposes, offering different interpretations. To create a 

composite from passages of such varied provenance would be like making up a jigsaw 

picture by fitting together the pieces from a number of different, incomplete puzzles. 

The result is unlikely to be a valid representation of anything. (AYTON, 2005: p. 350) 

 

Esta frase, que conclui o capítulo, parece perfeita para começarmos o nosso. Ayton 

fala sobre como a leitura das crônicas medievais como fontes deve ser consistente com seu 

propósito, e sensível às circunstâncias que lhes originaram. Analisar nossas fontes depende de 

um extenso trabalho de interpretação e relação dos conteúdos a partir dos dados que possuímos 

acerca de seus autores, as fontes de que dispunham, onde estavam, quando escreviam. Pescar 

detalhes de certas obras, buscando um retrato livre de inconsistências esvazia o valor contextual 

e o sentido de nossas fontes. 

É fato que há contradições constantes nos relatos de Crécy. Além de alguns detalhes 

que já introduzimos, há ainda dificuldades em compreender a terminologia utilizada, que 

poderia ser clara no século XIV, entre os leitores das obras, mas hoje nos são ambíguas. Por 
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exemplo, a expressão que Froissart usa para descrever o posicionamento dos arqueiros ingleses: 

a maniere d’une yerce23. Não há consenso algum do que essa palavra francesa (que pode ser 

interpretada como ouriço ou candelabro) quer dizer no contexto da batalha. Simplesmente nos 

falta o contexto para definir o significado dessa expressão do jargão militar do século XIV. 

DeVries e Livingston comentam sobre o verbete da palavra no Oxford English Dictionary e no 

Dictionnaire du Moyen Français: 

 

 “(...) in military terms the herse is ‘a form of battle array.’ The citation for this final 

definition in both dictionaries is Froissart’s account of Crécy; its vagueness is a direct 

reflection of a continuing debate about his military usage, which began in 1895” 

(DEVRIES & LIVINGSTON, 2015. Pp. 470-1)   

 

Ademais temos uma enorme variedade de incidentes individuais, caracterizações, 

detalhes. Nas palavras do Duque de Wellington, comandante inglês nas guerras napoleônicas: 

“To write the history of a battle is as difficult as it is to write the history of a ball.” (CURRY. 

In: AYTON, 2005: p. 293) Mesmo os contemporâneos aos acontecimentos também possuíam 

o senso de não capturar plenamente eventos de tamanha complexidade. Ayton utiliza o exemplo 

da crônica do abade flamenco da cidade de Tournai, Giles le Muisit, a Chronicon Maius, para 

oferecer um retrato da frustração que os cronistas medievais seguramente sentiam ao buscar 

informações completas e confiáveis:  

 

“Since the outcome of war is dubious, and since battle is harsh, and everyone fighting 

tends to conquer rather than be conquered24, and those fighting cannot consider 

anything going on away from them, men are unable to judge well even those things 

that are happening to them. Yet afterwards the events must be judged.” (Le Muisit, 

Chronicon Maius. In: DEVRIES et LIVINGSTON, 2015, p. 127) 

 

Le Muisit, então, opta por utilizar os testemunhos de cavaleiros “confiáveis” (AYTON, 

2005: p. 291) para escrever sua crônica25, admitindo as lacunas de seus dados. Nem todos os 

nossos cronistas são tão sinceros em suas obras, mas seguramente todos eles sofriam com essas 

mesmas agruras na coleta de informações. Uma das estratégias mais correntes era a de se utilizar 

outras crônicas escritas como base, o que permite à historiografia realizar um estudo das 

                                                
23 Também aparece nas grafias herce e herse. FROISSART, linhas 380-385. In: DEVRIES & 
LIVINGSTON, 2015, p. 268. 
24 No original, “intendit plus vincere quam vinci”, ou seja, ninguém gosta de soar como o vencido ao 
invés do vencedor. O tradutor para o inglês optou por “conquistado” e “conquistador”, que não dá o 
mesmo sentido.  
25 Na qual, aliás, a derrota francesa é bem menos impressionante do que muitas outras fontes 
indicam. Na sua crônica, a hoste francesa perde bem menos homens e retira-se apenas porque 
escurece, para se reorganizar. Os ingleses teriam gabado vitória por serem os últimos no campo.  
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relações entre as fontes, estabelecendo algumas principais “árvores genealógicas”, por assim 

dizer, das crônicas medievais sobre Crécy. Estabelecidas as características e dificuldades do 

trabalho com as crônicas, falaremos mais sobre elas, a partir do estudo de Ayton. 

Ayton constrói uma análise detalhada das principais crônicas sobre Crécy, elencando 

as principais interpretações narrativas do evento e suas origens. O primeiro grupo de fontes de 

que trata são aquelas que se originam na Inglaterra. 

As principais fontes inglesas são a de Geoffrey le Baker, a crônica Anonimalle e a 

crônica de Adam Murimuth. Estas fontes são fortemente influenciadas por documentação 

epistolar escrita logo depois da batalha: as cartas de notícia, com a função de despachos 

administrativos, escritas por Richard Wynkeley e Michael Northburg, clérigos presentes na 

batalha. Ayton nos escreve: “the English newsletters from the Crécy campaign were to be 

highly influential with those in England who wrote about the battle during the mid to late 

fourteenth century.”  (AYTON, 2005: p. 295) Essas crônicas, por sua vez, influenciam outras 

narrativas mais tardias, mas muito influentes na Inglaterra durante os séculos seguintes. A 

exemplo, a Brut, uma crônica da Inglaterra desde Guilherme, o Conquistador, que foi escrita, 

reescrita e continuada a cada reinado. Ayton escreve: “Given that 120 medieval copies of the 

English Brut have survived, a great many people will have read or heard the story of Crécy as 

recorded by this chronicle.” (AYTON, 2005: p. 306). 

Este grupo de crônicas não é muito detalhado a respeito de como ocorreu a luta ou os 

motivos do resultado, por dependerem fortemente dos tais despachos, fontes documentais que 

tinham o objetivo de relatar a vitória, não explica-la. Assim, são fontes que não nos falam sobre 

sequência de eventos durante o conflito. A batalha narrada por este grupo soa como um conflito 

muito mais aristocrático, mais cavaleiresco, do que em outros lugares. A importância do 

terreno, dos arqueiros e das táticas é minimizada, criando uma história em que os milites 

ingleses teriam vencido através da proeza e força de armas, e não pela engenhosidade ou 

inovação tática. Este detalhe é relevante, pois revela uma tendência de se adequar os 

acontecimentos aos moldes narrativos e culturais na discussão que já travamos, inspirada por 

Monteiro. Pode demonstrar, igualmente, a resistência a admitir oficialmente o uso de técnicas 

que, nessa literatura quase idealizada, não representa os valores ideais do ethos guerreiro dos 

cavaleiros ingleses.  

Há um segundo grupo de fontes sobre a batalha que é caracterizado por alguns detalhes 

na descrição: a existência de um carrino ou wagenburg (o círculo de carroças que já 

descrevemos) e uma maior mobilidade inglesa durante a luta. É a crônica do florentino Giovani 

Villani, produzida entre 1346 e 1347 (pois que morre de peste nesse ano); e a Historia Rolfensis, 
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escrita por autor anônimo no mesmo período. Ambas trazem alguns detalhes interessantes sobre 

pássaros negros (corvos) que teriam surgido antes do início da batalha, além de outras 

semelhanças narrativas, dando a crer que possuem uma certa afinidade entre si – talvez ambos 

os autores tenham se inspirado em documentos similares em circulação na Europa de então, 

provavelmente algumas das mesmas Newsletters inglesas do grupo anterior. Villani e a 

Rolfensis descrevem uma batalha mais fluida, diferente da ação defensiva e estática que é mais 

comumente narrada, em que os milites ingleses teriam tomado a iniciativa e, em momentos-

chave da batalha, remontado em seus cavalos de guerra e realizado uma carga contra seus 

inimigos. 

Trata-se de uma “versão alternativa” dos eventos, que ecoa em muitas outras 

narrativas. O próprio Sumption, na obra historiográfica que utilizamos bastante aqui, incorpora 

tanto o carrino quanto a carga final inglesa na sua descrição da batalha. Entretanto, Ayton faz 

a seguinte ressalva sobre Villani:  

 

That said, we must admit the possibility that Crécy has been unconsciously 

reinterpreted according to the norms of Italian warfare. For example, when he tells us 

that the Prince of Wales’s men mounted their warhorses before advancing from the 

carrino it may be because it would be inconceivable for Italian knights, willingly, to 

fight on foot. (AYTON, p. 323) 

 

O terceiro grupo de crônicas são aqueles escritos provenientes de autores franceses, 

como Giles le Muisit e a Crônica de Normandia. Essas narram a história do ponto de vista 

francês, dando menos ênfase à formação e tática inglesas. As narrativas seguem as decisões 

francesas, tratando de explicar a derrota como fruto da desorganização da hoste francesa, seus 

vícios de orgulho e inveja, e não pela superioridade bélica inglesa. Essas crônicas iniciam uma 

tradição de documentos históricos do fim da medievalidade e da modernidade, como o 

Chronographia regum Francorum (a história oficial dos Reis de França) (DEVRIES & 

LIVINGSTON, 2015: p. 386)  

Nessas narrativas o aspecto da arquearia e das táticas inovadoras inglesas é mais 

abordada: parecem justificar a derrota com críticas aos estratagemas desonrosos de Eduardo III. 

Nas palavras de Giles de le Muisit:  

 

On this day, all France was in such confusion as she had never suffered before, 

inflicted by the king of England, which is still remembered today. Because through 

few men and men of no value, that is to say the archers, were killed the king of 

Bohemia, the son of the late Emperor Henry; the count d’Alençon, brother of the king 
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of France; (…)26 On that place of Crécy, the flower of the chivalry of France fell. 

(LE MUISIT. In: DEVRIES & LIVINGSTON, p. 133. Grifos meus.)  

 

Essa interpretação procura esvaziar a vitória inglesa de sentido, entregando-a a esses 

homens de pouco valor, os arqueiros – enquanto as fontes inglesas, como já vimos, tentam 

minimizar a participação desses elementos mais inovadores e menos tradicionais.  

O último importante grupo de crônicas são aquelas produzidas nos países baixos por 

Jean le Bel e Jean Froissart, nas décadas seguintes à Crécy. Estas duas são muito íntimas, pois 

Froissart se baseia muito no texto de le Bel, seu antecessor na criação de uma crônica para seu 

patrocinador, Sir Jean de Hainault. Muitas das passagens em Froissart são copiadas, ipsis literis, 

do texto de le Bel. (AYTON, 2005) 

Jean le Bel, que escreve em 1358, produz seu texto a partir de testemunhos de homens 

que participaram do conflito, dos dois lados. Seu próprio mecenas, Jean de Hainault, havia 

lutado no lado francês. Le Bel o teria entrevistado, junto com seus companheiros de batalha que 

ainda o serviam; além disso, também teria utilizado cavaleiros ingleses e alemães como fontes. 

A crônica de le Bel possui um eixo narrativo e temático muito claro. É uma história 

sobre os dois reis em conflito: Eduardo III e Filipe VI. Esse eixo temático é forte a ponto de 

definir a estrutura e o conteúdo da crônica. De acordo com Ayton: “Edward III is the central 

chivalric figure of his chronicle: a valiant and noble king, whose wisdom, conduct, generosity 

and reliance on good counsel put him head and shoulders above his Valois rival.” (AYTON, 

p.324) Assim, há muitos detalhes e escolhas narrativas que refletem esse objetivo: compara a 

disciplina da tropa de Eduardo III, que proíbe assassinatos e pilhagens com sucesso, com a 

indisciplina da hoste de Filipe VI, que não consegue controla-los a ponto de iniciarem a carga 

sem que o houvesse ordenado; Enquanto Filipe VI foge da batalha, abandonando seus homens, 

Eduardo III teria socializado e encorajado os soldados, a pé, no meio da luta. Todas essas 

características nos trazem uma história que, ao mesmo tempo em que é concisa, clara e direta 

em sua temática, também deve ser lida com cautela, pois que realiza uma curadoria cuidadosa 

de suas fontes em busca daquilo que combina com a sua “estória de Dois Reis”. 

Froissart, por sua vez, realiza uma continuação da crônica de le Bel, mas abandona 

essa narrativa em dois eixos. Há uma reorganização e expansão do trabalho anterior, com 

alterações pontuais em certos detalhes, mas ainda fortes semelhanças. Algumas versões 

diferentes dessa crônica sobreviveram: manuscritos mais antigos, como o MSS A e B ou o MS 

de Amiens, dos anos 1360; o MS de Roma, datando pelo menos de 1399, mais tardio. Froissart 

                                                
26 Le Muisit elenca, então todos os principais nobres mortos em Crécy. 
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trabalhou em sua crônica por muitas décadas. Algumas mudanças são feitas entre cada verrsão, 

contudo continuam com a mesmo conteúdo, em essência. Froissart, de acordo com Ayton, foi 

uma das fontes mais utilizada pela historiografia para discutir as primeiras décadas da Guerra 

dos Cem Anos e a batalha de Crécy. Muito se referencia a escrita bem ordenada e inspirada de 

Froissart, além de seu ponto de vista “independente” ou “neutro” (pois não estava filiado 

diretamente a nenhum dos lados na batalha). Contudo, sabemos que o cronista escreveu sob o 

patrocínio de Sir Jean de Hainault, que apesar de ter lutado sob Filipe VI em Crécy, passa a 

circular em torno da corte inglesa nas próximas décadas. Portanto não podemos dizer que o 

trabalho é neutro, dado que é dedicado a um homem intimamente envolvido com a política do 

contexto. Ainda assim, Froissart trabalha com fontes de extrações diversas e, por isso mesmo, 

sua crônica tem uma riqueza de detalhes e perspectivas que muito atrai os historiadores e 

interessados nos eventos de Crécy. (AYTON, 2005. DEVRIES e LIVINGSTON 2015) 

Por essa razão, a narrativa de Froissart possui uma característica “híbrida” entre os 

tipos de fonte que citamos: fala dos atos de bravura cavalheiresca dos dois lados; descreve a 

ação e importância da arquearia inglesa na batalha; narra a desorganização da hoste francesa. 

A temática da narrativa soa muito menos como uma tomada de lados (como o fazem as fontes 

de extração inglesa e francesa27), mas critica abertamente tanto o lado francês por sua 

temeridade, quanto os ingleses pela inclemência. A batalha para Froissart não é nem triunfo 

nem derrota: é um desastre humano. Ele lamenta a morte de tantos nobres e cavaleiros franceses 

não tanto por ser partidário da França no conflito, mas por identificar neles parte integrante da 

classe cavaleiresca para a qual ele dedicava seu livro. O próprio Eduardo III teria realizado 

enterros dignos aos principais senhores franceses e, como já citamos, seu luto era certamente 

genuíno.  Como nos escreve Ayton: “As much as with the key events of the battle, the 

interpretation of the aftermath is strongly influenced by the mindset of the chronicler.” 

(AYTON, 2005: p. 289) Assim, a mentalidade de todos os cronistas, incluindo Froissart e, 

paralelamente, aquela de seu público alvo28, é muito importante para a escrita e interpretação 

das fontes. 

Com todas as principais fontes sobre o conflito apropriadamente apresentadas, tal 

como no texto de Ayton, passemos adiante para a análise e interpretação das fontes que 

selecionamos para este trabalho. 

                                                
27 O que é natural, considerando que foram escritas utilizando apenas fontes de seus respectivos reinos, dado que 

Inglaterra e França continuaram em conflito por várias décadas, impedindo a comunicação e circulação de 

documentos franceses na Inglaterra e vice-versa. 
28 Os cavaleiros, cujo ethos acima definimos. 
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4.1 ANÁLISE DAS FONTES 

 

Na seleção e leitura das muitas fontes medievais que abordam a batalha de Crécy, 

deparamo-nos com a forte presença de um personagem em específico: João de Luxemburgo, 

rei da Boêmia. Isso se deve não apenas ao fato de que este personagem, um rei, morrera na 

batalha, mas pela maneira de sua morte. Já descrevemos os momentos finais do rei cego, 

desferindo uma última carga aos inimigos, à maneira que lhe cabia como cavaleiro. De fato, 

João da Boêmia é apresentado pelos cronistas como um dos maiores cavaleiros do século, um 

homem que capturava todas as principais virtudes de um milite. Essa exaltação de suas virtudes 

e caráter relaciona-se com uma das categorias de texto típico da cultura cavaleiresca definida 

por Monteiro, a das crônicas reais e pessoais. João da Boêmia é um exemplo daquele modelo 

vivo que inspira os novelistas e cronistas. (MONTEIRO, 1997: p. 215)  

Sua morte é capturada em um poema, escrito logo depois da batalha por um poeta 

provavelmente integrante no exército francês, do séquito de Jean de Hainaut, senhor de 

Beaumont29.  O autor compõe uma obra memorial, com o intuito de espalhar a notícia da morte, 

para circular nos ambientes eclesiásticos e monásticos para que eles integrassem o 

homenageado em suas preces. Escreve: 

 

For the magnanimous king has died, 

Who gave freely without taking back, 

Who led such a noble life 

That all glory was captured in Him. 

(Colins de Beaumont, On the Crécy Dead. In: DEVRIES e LIVINSGTON, 2015: pp. 

27-51) 

 

Portanto, estamos falando de um cavaleiro que pela sua própria virtude, coragem e 

honra30, representa muito habilmente o cerne de sua ordem. O respeito e admiração que ele 

inspirara em todos os seus pares (inclusive Eduardo III, que o enterra com honrarias) é inegável. 

Por esse motivo, sua presença nas fontes é muito representativa dos ideais dos bellatores como 

um todo. A sua personagem nessas fontes representa, mais do que a figura histórica, a visão do 

cronista do Cavaleiro Perfeito. João da Boêmia, nesse sentido, pode ser comparado com 

Guilherme Marechal, o grande cavaleiro do séc. XI, protagonista do célebre ensaio de Le Goff. 

Quando um personagem apresentado com tal autoridade e virtude toma uma decisão 

em uma narrativa medieval imersa nesses valores, podemos interpretá-la como a decisão 

                                                
29 Cf. DEVRIES e LIVINGSTON, pp. 340-342. 
30 Como nos são apresentadas pelas nossas fontes. 
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‘correta’, a que melhor combina com visão do cronista dos valores cavaleirescos. Vamos às 

fontes propriamente ditas 

Selecionamos fragmentos de duas crônicas para a nossa análise. Ambas tratam de um 

evento em específico na narrativa da batalha de Crécy que representa o principal ponto de virada 

e talvez ato definidor do desastre (ou triunfo) que se seguiu: O momento em que a hoste francesa 

decide atacar a força inglesa, sem aguardar pelo resto dos suprimentos e tropas, realizando uma 

ofensiva frontal contra um oponente preparado, em terreno de escolha dele. Em ambas as fontes, 

como veremos, João de Boêmia tem íntima relação com a decisão de iniciar a ofensiva. Todavia, 

em cada uma delas toma um papel distinto, mas igualmente consistente com sua posição como 

grande cavaleiro (do ponto de vista de cada autor). 

Apresentaremos as duas crônicas, realizando uma análise externa e interna de cada 

uma, para em seguida compararmos as duas interpretações dos eventos, realizando nossos 

comentários a respeito. 

A primeira delas é a Crônica do Anonimo Romano, escrita no final da década de 1350, 

em italiano. Essa fonte descreve os eventos ocorridos entre 1327 e 1357, focando na história da 

cidade de Roma neste período e na biografia de Cola de Rienzo, demagogo que havia tomado 

o controle de Roma em meados do século XIV. De acordo com Capponi: 

 

Although primarily focused on Rome, events that the anonymous author perceived to 

affect Rome were also recorded. Among these is a very detailed description of the 

Battle of Crécy, provided to the author apparently by an eyewitness to the battle. 

(CAPPONI, 2015: p. 371) 

 

Essa fonte, italiana, tem proximidades com aquele grupo de narrativas que descrevem 

uma versão ‘alternativa’ da batalha, principalmente pela presença do carrino ou wagenburg 

formado pelas carroças inglesas em torno de sua hoste e de um contra-ataque montado dos 

cavaleiros ingleses. Portanto, é uma fonte que tem relações com os newsletters ingleses e a 

narrativa de Giovanni Villani. Niccoló Capponi, em seu artigo The Italian Perspective on 

Crécy31, escreve como as crônicas italianas transitam entre apoio e oposição à França. Isso se 

relaciona com o antigo conflito faccional entre os grupos Guelfo e Gibelino, que desde o século 

XIII se digladiavam no campo político (e frequentemente também através da violência), em 

uma disputa entre a influência Papal e Imperial. Com o passar dos anos, diversas invasões 

francesas e imperiais ao território italiano, e o processo da transição da sede do papado de Roma 

para Avignon, sob a influência e escrutínio íntimo dos reis de França, a rivalidade entre Guelfos 

                                                
31 In: DEVRIES e LIVINGSTON. Pp. 478-484 
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e Gibelinos passou também a indicar posicionamentos mais ou menos favoráveis àquele reino. 

O Papa e a França haviam se tornado mais e mais próximos. De acordo com Capponi:  

 

So it was by the 1340s the once consistent tenets of Guelphism and Ghibellinism, 

though still factional rallying banners, had begun to blend into the needs of local 

politics, which in turn evolved according to international twists and turns. (CAPPONI, 

2015: p. 477) 

 

Desta forma, as fontes de origem italiana trazem um interesse claro pelos grandes 

eventos continentais, como a batalha de Crécy, apesar de serem produzidas em um ambiente 

distante deles. O Anonimo Romano, de acordo com Capponi, aproxima-se mais do campo 

francês e imperial da batalha. Teria conseguido suas principais fontes sobre a batalha entre os 

membros do séquito de Carlos IV (ou talvez ele próprio), quanto este fora coroado Imperador 

em Roma nos anos de 1354-55. Também parece utilizar testemunhos de guerreiros que lutaram 

sob Eduardo III, pela sua descrição precisa das táticas inglesas. Escreve Capponi:  

 

The author also tries to give everyone their due, if leaning towards the 

French/Bohemian side. Philippe VI is the legitimate king of France, although Edward 

III does have a valid (if secondary) claim to the French throne. The English win 

because of their superior tactics and drill, the French doomed by their haughty 

rashness and their leaders’ infighting. (CAPPONI, 2015: p.482) 

 

Capponi interpreta que a crônica do Anonimo vê em Carlos IV uma figura política 

capaz de proteger e unir a cidade de Roma. Isso é baseado na história de Cola de Rienzo, que 

teria buscado a proteção imperial em 1350 mas falhado. O Anonimo, provavelmente apoiador 

do demagogo “hoped the emperor would implement the buono stato Cola had theorized but 

failed to realize.” (CAPPONI, p. 483) Isso pode explicar um foco preciso e elogioso que a 

crônica faz ao papel de João de Boêmia (novamente, pai de Carlos IV) na batalha. O Rei Cego 

parece ser o único homem razoável em toda a comitiva francesa, como veremos. 

Não traremos a crônica da batalha completa, para não fugir do escopo de nossa 

discussão. Contudo, eis aqui uma breve descrição de como o Anonimo narra a batalha, fazendo 

referência aos principais acontecimentos de que conhecemos32:  o avanço dos mercenários 

genoveses e sua derrota; (Linhas 129-137) O ataque dos cavaleiros franceses sobre seus aliados, 

convencidos da covardia ou traição dos besteiros; (linhas 138-143) a ação decisiva dos 

arqueiros ingleses, fazendo muitos danos e desorganizando os inimigos; (linhas 181-185) por 

fim, a derradeira carga gloriosa de João da Boêmia, amarrado pelas correntes de sua armadura 

                                                
32 Cf. DEVRIES e LIVINGSTON. Item 46: pp. 165-177 
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a seus companheiros, para que guiassem seu senhor, que perdia a visão, ao inimigo. (linhas 210-

225) 

Vamos aos fragmentos que selecionamos desta crônica: 

 

“On Saturday, 3 September33, the king of Bohemia went to the field from Paris and 

stopped a short distance from the English. the king had problems with his eyesight 

and could not see well, like a chicken. The first thing he asked was King Edward’s 

formation and, learning how it was arrayed, said: “We are the losers. It will be 

impossible to defeat the English without suffering great damage ourselves.” Then he 

asked about the weather and was told that above the English the sky was clean as a 

sapphire, while over the French it threatened rain. Then he said. “The battle is not for 

us, but for them.” So he sent a messenger to King Philippe in Paris with these words: 

“King Philippe, should it please your highness, we should not seek contact, since it is 

without gain and not devoid of damage. I say it better if we stay put, and when the 

king of England is forced to depart, we will attack him from the rear and have him 

at our mercy.” King Philippe was much troubled and, among other things said: “If 

the best captain in the world shows such fear, nothing is left for me but to drown 

in the Seine.” These words the messengers did not hide from the king of Bohemia, 

who said: “He shall see that I harbor no fear, although I believe fighting to be his 

folly rather than bravery.” (Anonimo Romano: Cronica. In: DEVRIES e 

LIVINGSTONE,  p. 171. Linhas 106-123. Grifos meus) 

 

Este primeiro fragmento mostra João da Boêmia como um velho cego (“como uma 

galinha”) mas experiente, que ao ouvir sobre a posição dos ingleses declara a batalha perdida 

e exorta Filipe VI a esperar para atacar quando a hoste inglesa recuar. Mas, fundamentalmente, 

isso não indica que ele não tenha honra ou coragem, pois quando recebe a ordem de atacar o 

faz sem temer, mesmo sabendo que isso resultaria na derrota. 

É essencial notar, como já dissemos, que esse diálogo faz do rei da Boêmia o único 

personagem em toda a crônica, do lado francês, que é capaz de enxergar o perigo que as táticas 

inglesas representam, mesmo cego. Sua grande virtude, aqui, é a engenhosidade de perceber o 

estratagema inglês e a sensatez de buscar impedir o ataque. A engenhosidade se manifesta 

novamente quando ele sugere aguardar que os ingleses se retirassem para ataca-los pelas costas. 

Trata-se de um comandante militar inteligente e sagaz, que não tem medo de empregar seus 

próprios estratagemas para alcançar resultados. Porém, Filipe VI, talvez sabendo que a ofensiva 

era inexorável34, apenas se lamenta. É neste momento que o personagem de João da Boêmia 

revela a força de sua honra. Mesmo sabendo que o ataque seria infrutífero, um sinal de 

temeridade e não bravura, declara que não tem medo e travará combate se necessário. Esta é a 

honra que tempera a engenhosidade, como estabelecemos anteriormente. O ethos demonstrado 

por João de Boêmia (e, portanto, como o cronista busca representa-lo) é pontuado por esse 

                                                
33 Observamos aqui um erro clerical. A batalha ocorreu no Sábado dia 26 de agosto de 1346. 
34 E neste momento a crônica realiza uma crítica velada mas direta à desorganização e arrogância da 
hoste francesa, confiante na sua superioridade numérica. 
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equilíbrio entre as diferentes atribuições da classe militar cavalheiresca. A engenhosidade e 

sensatez, procurando resultados, é a que tem a maior força na personalidade de João. Entretanto, 

não a ponto de torna-lo desonroso. 

Esse diálogo é uma reinterpretação daquele conselho dos senhores de França, na 

disputa entre a cautela e o ataque imediato, colocando João da Boêmia como principal 

representante do primeiro grupo. Sabemos que este tipo de decisão, ainda mais em um ambiente 

feudal, repleto de ligações personalistas e interdependência suserano-vassalo, era tomado pelos 

líderes da empresa militar como um grupo. A supressão deste processo pelo Anonimo Romano 

revela suas preocupações em relação à narrativa da batalha. Talvez não tivesse interesse no 

processo decisório dos conselhos militares, tampouco em quem estava envolvido neles. Ou, 

mais provavelmente, suas fontes, mais próximas do séquito Boêmio, não ofereceram 

informações sobre este conselho, mas apenas da troca de mensagens entre João e Filipe VI. Isto 

dá a João um protagonismo que talvez não tivera na realidade, mas combina com o retrato 

positivo do monarca que o cronista procura, inspirado pelos testemunhos dos cavaleiros que o 

conheciam. 

Feito este primeiro retrato de nosso Rei da Boêmia, eis aqui um segundo, um pouco 

distinto: 

 

“The aforesaid king of England had finally taken himself to a place of safety 

between the valleys and the forests, in order to await their arrival. And he took this 

position because he had a smaller army: for the French had ten or more men for 

every one of those in the army of the English king. Turning towards this, the king of 

France said to his captains: “Let us not engage in battle with our adversary, as 

long as they go back to their lands safe and sound.” To this the king of Bohemia 

by no means wanted to give consent. Later, when the army had come together, the 

king of Bohemia with his son, the Roman emperor-elect, powerfully took control 

of the gathering battle lines.” [aqui fica subentendido que ele usa esse controle 

para atacar] (...) “When the nobles of the kingdom of Bohemia saw the dangers to 

his life approaching, they advised the king that he should withdraw form the battle 

with them, to which he responded that he refused to commit such a slander 

against his renown, not to blacken his honor for such a reason, but he ordered 

them to lead him where the great attack, the vigor of war, and the crash of arms was. 

To which one of the nobles of the realm of Bohemia answered: we shall lead you to 

that place from which most of us, and you, will not return.” (Francisco de Praga – 

Cronica. In: DEVRIES e LIVINGSTON, pp. 155-7. Linhas 16-32. Grifos meus) 

 

Este é um excerto da crônica de Francisco de Praga, clérigo germânico, escrita entre 

1353 e 1354. De acordo com Livingston:  

 

 Francis of Prague recomposed a Latin chronicle that he has written over a decade 

earlier into a second version intended for Emperor Charles IV. In doing so, he updated 

his work, likely utilizing works that he had encountered on a trip to Italy around the 

year 1350. (DEVRIES e LIVINGSTON, 2015: p. 369) 
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Por ser uma crônica dedicada a Carlos IV, sacro imperador e filho de João da Boêmia, 

esta crônica também faz parte do grupo de narrativas das crônicas pessoais ou dinásticas. Por 

isso mesmo, busca muito fortemente exaltar os feitos de seus personagens principais na batalha, 

entre eles João da Boêmia e o próprio Carlos IV, antes de sua coroação.  

A narrativa da batalha nesta crônica é pouco detalhada. Não fala de estratégias, 

formações ou táticas. Tampouco descreve, tal como vemos em Froissart e no Anonimo, eventos 

importantes no decorrer da luta35. Descreve apenas que a hoste inglesa encontrava-se em terreno 

defensivo, por sua inferioridade numérica, e que houve muita mortandade causada por flechas. 

Quando a narrativa chega ao corpo-a-corpo, escreve apenas o seguinte: “But because the 

outcome of battles is known to be frequently uncertain, with a great number of them struck 

down and killed by arrows, a large part of the French turned their backs in flight”. (Francis of 

Prague – Chronicle. In: DEVRIES e LIVINGSTON, p. 155.) O autor não busca explicar o 

resultado da batalha, mas apenas assume a incerteza que envolve eventos desse tipo. Somando 

com o foco nas mortes causadas pelos arqueiros, temos uma crônica que se assemelha às 

crônicas de origem francesa, tal como as Grandes Chroniques, que não dão mérito pela vitória 

aos guerreiros ingleses e denunciam o uso de estratégias desonrosas, dando importância à ação 

dos arqueiros. A ausência de detalhes mais claros indica que o autor se baseou em outras obras, 

provavelmente não utilizando testemunhos de cavaleiros, que costumam oferecer uma visão 

mais vívida de sua vocação, que se manifesta nas fontes. 

O foco principal da história está nas ações do séquito e do próprio João da Boêmia. 

Francisco de Praga, assim como o Anonimo Romano, constrói o personagem de João como o 

de um grande cavaleiro e virtuoso rei. Chega a adicionar versos fúnebres dedicados ao rei, ao 

fim da narrativa da batalha: 

 

What sorrow! – John the king of Bohemia, who was like a great one, 

Strong and just, gentle brave and robust, 

Ruling generously ever with astute wisdom. 

The king without equal ruled for thirty-six years, 

And he ruled well, and he gave peace to the land. 

(Francis of Prague – Chronicle. Linhas 44-47) 

 

Assim como para o Anonimo Romano, o João da Boêmia de Francisco de Praga é uma 

representação viva dos valores cavaleirescos. A maneira com que estes valores se manifestam 

na narrativa, todavia, é bastante distinta. 

                                                
35 Como a carga francesa sobre os mercenários genoveses, ou o próprio mêlée. 
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Nesta crônica, Filipe VI é o personagem que sugere a cautela. Diferencia-se da cautela 

de João na Crônica do Anonimo pois que lá ele sugere que se protele o ataque para investir 

posteriormente, com mais vantagens; na narrativa de Francisco de Praga, Filipe VI insiste em 

uma retirada total, para que voltem são e salvos para casa. Há no subtexto uma certa acusação 

de covardia e fraqueza, que é ainda fortalecida quando João da Boêmia recusa-se a fugir, 

tomando o controle da hoste e dando início ao combate. Há uma oposição entre Filipe VI e João 

da Boêmia para o cronista: o primeiro é fraco e covarde, a ponto de permitir que um rei mais 

forte e corajoso ignore sua autoridade e comande as tropas ele mesmo; O elogio a João da 

Boêmia é construído com essa oposição entre fraco-forte, covarde-corajoso, honrado-

desonroso. 

Quando, porém, a batalha vira-se contra a hoste francesa, João recusa-se novamente a 

retirar-se, afirmando, de acordo com cronista, que não permitiria tamanha ofensa a seu renome 

e sua honra. Prefere ser guiado até o mais grosso do combate, onde morre coberto de glórias. 

Aplicando novamente a dinâmica engenhosidade-honra a este personagem, 

percebemos que ele é construído com um maior peso a esta última. A tolerância a estratagemas 

e táticas que se desviem do código de conduta tradicional da cavalaria é muito menor do que a 

descrita pelo Anonimo de Roma.  

Observamos, assim, dois retratos distintos da participação de João da Boêmia na 

batalha de Crécy. No da crônica do Anonimo Romano, é um cavaleiro mais sensato e sagaz, 

pois que percebe que a derrota era certa imediatamente; cauteloso e engenhoso, quando sugere 

que aguardem para que a hoste inglesa se retire para ataca-la pelas costas; por fim, leal e 

honrado (de uma maneira um tanto fatalista) quando recebe as ordens, de que discorda, de 

conduzir o ataque mesmo assim. Dentro do ethos guerreiro em que as virtudes de coragem, 

piedade, lealdade e engenhosidade são temperadas pela dinâmica honra-desonra, este retrato do 

rei João representa a visão mais pragmática e inovadora de cavaleiro, tal como entre muitos dos 

nobres do campo inglês. Subscreve a todos aqueles ideais, e ainda se considera um cavaleiro, 

mas é plenamente capaz de temperar estes valores com uma dose de pragmatismo e 

engenhosidade. Já na crônica de Francisco de Praga, João da Boêmia representa um cavaleiro 

muito mais tradicional. Diante de seu inimigo, recusa qualquer plano de ação que não seja a 

ofensiva direta. Quando discorda da posição real, ignora suas ordens e dá combate mesmo 

assim, pois que sua honra e coragem – agir de acordo com o que se espera de um cavaleiro e de 

um rei – são mais importantes do que manter a lealdade a uma ordem inadequada a seus valores. 

Seria certamente impensável, para este João, empreender um ataque pelas costas tal como sua 

contraparte na crônica do Anonimo sugere. Sequer pensa na possibilidade. Observamos, aqui, 
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um cavaleiro que é receptáculo de ideais menos atualizados, em termos de guerra e combate: 

importa menos a ele a vitória do que lutar da maneira correta, como é seu pretexto; sua coragem 

é exacerbada a ponto da temeridade, e sua honra é facilmente ferida por qualquer atitude que 

fira minimamente seu ethos guerreiro.  

Realizada a comparação entre as duas representações deste cavaleiro, resta a pergunta: 

qual a importância dessa distinção? O que ela representa para nossa pesquisa? 

Constatar a existência dessa contradição na participação do mesmo personagem em 

crônicas distintas nos ajuda a perceber o processo de transição e transformação dos valores e 

práticas guerreiras como um todo. João da Boêmia representa, como personagem grandioso e 

virtuoso na visão desses cronistas, dois posicionamentos distintos no processo de transformação 

e atualização dos modos guerreiros do cavaleiro medieval: a oposição entre o inovador e o 

tradicional. Os valores cavaleirescos estão em ebulição, com novos modos de agir e de guerrear 

entrando em voga, enquanto outros mais antigos lentamente apagam-se. Quando João da 

Boêmia, o cavaleiro ideal, veste-se com estes dois modos de agir, entendemos que os dois tipos 

de cavaleiro existem e são legítimos, neste momento de transformação. 

Observamos mais do que um processo de atualização da guerra e de seus valores, mas 

uma crise de identidade da ordem dos bellatores. Os milites mais inovadores, como entre os 

ingleses, não se consideram menos integrantes de sua ordem do que seus rivais franceses, mais 

tradicionais. De fato, ambos são impregnados dos mesmos valores: honra, coragem, piedade. O 

cerne da questão é de que maneira tomam este ideário e o aplicam à realidade. De que maneira 

cada uma dessas virtudes é interpretada quando aplicadas à guerra real, que é diferente por 

natureza dos romances e tratados militares. 

É exatamente por isso que nossos cronistas, partindo de contextos distintos, 

representam o cavaleiro ideal de modos diferentes. Muito daquilo que acompanha o ethos do 

cavaleiro medieval tem se diferenciado, com a ascensão de novos modelos, e as taxas de adesão 

(ou rejeição) a esses modelos são diferentes. O resultado da batalha de Crécy é muito 

sintomático desta diferença na adesão: a hoste inglesa, que aceita as mudanças mais 

prontamente, está mais adequada ao contexto, em termos de tecnologia, organização e valores, 

do que a hoste francesa, que se prende a uma maneira de guerra tradicional, que deriva de 

contextos diferentes. Por isso os ingleses levam vantagem, da qual se aproveitam plenamente, 

vencendo a batalha.   

É muito importante frisar, nesta fase da reflexão, que não se trata de um tipo de 

“determinismo de ethos”. Não acreditamos que é apenas através dos valores mais atualizados 

e condizentes com as características do contexto que se vence uma guerra. O que observamos 
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aqui é um fator importante, sim, mas que faz parte de uma miríade de outros processos e 

características que influenciam o guerrear. Certamente há vantagens na adesão inglesa a 

modelos de hoste mais profissionalizada, baseada no combate a pé; entretanto, este nem sempre 

prevalece no campo de batalha. 

Não saberemos qual das interpretações da personalidade de João da Boêmia é a mais 

acurada. No fundo, isso não nos importa. Como personagem, o rei cego é mais do que uma 

pessoa. É um receptáculo dos valores cavaleirescos tal como interpretados pelo cronista. Ele 

nos mostra como, em períodos de transformação tal como aquele que se expressa tão fortemente 

em Crécy, os mesmos conceitos, valores e ideais podem sofrer metamorfoses sem perder sua 

legitimidade, aparecendo de maneiras concorrentes e incompatíveis, contudo não 

contraditórias.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscamos, no decorrer desta pesquisa, uma interpretação mais ampla e atualizada de 

uma batalha medieval. A História Militar é um tema imensamente complexo, que pode e deve 

ser temperado e complementado pelos mais diversos campos de estudo.(FERNÁNDEZ, 2009. 

p. 17) Em minha trajetória na Universidade observei uma resistência ao tema da guerra, que é 

muito relacionado à uma História mais tradicional, pré-Annales. Um dos objetivos desta 

pesquisa é demonstrar como este campo de estudo tem se atualizado, e como podemos realizar 

interessantes e relevantes reflexões pensando a guerra e as batalhas. Não se trata apenas de falar 

sobre armas, tecnologia, táticas, estratégia e logística. Esses temas também fazem parte do 

estudo da Guerra, certamente. Não obstante, buscamos ir muito além deles. 

Nessa busca diagnosticamos, em um período de transição da guerra durante meados 

do século XIV, uma concorrente transformação nos ideais de uma ordem. A guerra, como 

atividade sine qua non dos cavaleiros, é fundamental na construção e manutenção dos ideais 

dessa ordem. Sabendo que a nobreza é composta pelos cavaleiros, e que lideram a política leiga 

medieval, entender como se transformam seus ideais e valores, seu ethos, toma um valor ainda 

maior. No processo de transição dos ideais da cavalaria para se adequarem aos novos contextos 

do século XIV, constatamos que há retratos narrativos inconsistentes das características da 

Cavalaria: há diversas formas legítimas de representar um Cavaleiro Ideal, que por sua vez são 

sintomáticas das diferentes relações de cada contexto regional com o processo paulatino de 

transformação da guerra. 

Jacques Le Goff interpreta o século XIV como um momento de crise para a 

Cristandade: crise econômica, social, das mentalidades e do próprio feudalismo36. O boom 

populacional e expansão das cidades nos séculos anteriores estão esgotados, com a curva 

demográfica tendendo novamente ao recuo; a expansão territorial se estabiliza, assim como o 

aumento das terras aráveis, que chegam próximas ao limite; em 1348, dois anos depois de 

Crécy, a Peste se espalha pelo continente e intensifica este processo de crise com uma enorme 

taxa de mortalidade. A partir desta visão, mais focada nos esgotamentos dos modelos anteriores, 

Le Goff coloca a Guerra dos Cem Anos como uma reação das lideranças da feudalidade, a elite 

nobiliárquica guerreira, a essa crise. Escreve: 

 

Sem dúvida, enfim, ao serem atacados pela crise os senhores feudais recorreram à 

solução mais fácil encontrada por todas as classes. Dominantes ameaçadas: a guerra. 

                                                
36 Cf. Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval (2005) e La Baja Edad Media (2002). 
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O exemplo mais notável é a Guerra dos Cem Anos, na qual a nobreza inglesa e 

francesa procuraram encontrar a solução para suas dificuldades. Mas, como sempre, 

a guerra acelerou o processo e gerou uma economia e uma sociedade novas além das 

mortes e das ruínas - motivo pelo qual não convém exagerar este aspecto. (LE GOFF, 

2002: p.102) 

 

De fato, há uma busca intensa dessa ordem por redefinir sua identidade e valor nesse 

contexto. Precisam buscar novas fontes de renda, reestruturar as relações políticas que mantém. 

Podemos aliar nossa interpretação de uma transformação na identidade e valores dos cavaleiros 

a essa noção de adequação a uma crise: também procuram reinventar sua função, inclusive no 

campo da guerra. Não se trata apenas de reafirmar-se como ordem dominante através de sua 

principal função, a guerreira, mas de reafirmar sua própria identidade como ordem. 

A crise do século XIV é também uma crise da Cultura Cavaleiresca. A ascensão da 

infantaria plebeia bem organizada, capaz de vencer ao cavaleiro montado, coloca em questão a 

superioridade dos milites37; as novas tecnologias bélicas, como a pólvora e o arco-longo, 

derrotam os bellatores antes mesmo que consigam chegar ao corpo-a-corpo. Os torneios, justas 

e outras atividades caras aos cavaleiros, que antes serviam de treinamento de suas funções na 

guerra, representam cada vez mesmo suas atividades militares reais (AYTON, 1999). A 

literatura cavaleiresca se assemelha cada vez menos à realidade do combate.  

Entretanto, a ordem guerreira não apenas reage a essas transformações. Muitos de seus 

membros tomam a iniciativa. O próprio Eduardo III se mostra um líder empreendedor, em 

muitos sentidos. Suas estratégias fiscais, políticas e militares são mais do que adaptativas. São 

inovadoras. É necessário entender a ordem dos bellatores como força motriz dessas 

transformações, também. Certamente, muitos de seus membros apenas reagem, enquanto outros 

sequer admitem que há algo de diferente. As diferentes atitudes dos cavaleiros na batalha de 

Crécy mostram muito disso. Pensar-se-ia que muitos dos cavaleiros franceses, insistindo na 

carga montada, lutavam um conflito de séculos passados. Já os guerreiros ingleses parecem se 

adaptar mais facilmente a um tipo diferente de batalha. Não se trata apenas de uma taxa de 

adesão a novos modelos, mas a própria compreensão da existência e natureza de 

transformações. Para muitos indivíduos, decerto, o contexto do século XIV era de crise; mas 

para muitos outros, um de oportunidades. 

Há outra reflexão fundamental que parte do trabalho, enfim: o quanto, nos longos e 

concorrentes processos históricos, às vezes as transformações se travestem de continuidades. A 

transformação e a mudança, marcas indeléveis da passagem do tempo, são muito mais difíceis 

                                                
37 Como é muito evidente nas batalhas de Courtrai (1302) e Bannockburn (1314), em que a cavalaria 
pesada de elite é derrotada por milícias. Cf. STONE (2004) e LE GOFF (2002). 
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de se observar e diagnosticar do que podem parecer. Da mesma forma, as impressões de 

estagnação e conservadorismo podem ser igualmente falaciosas. O estudo desse período de 

transição dos valores militares durante meados do século XIV nos auxilia a entender os limites 

da noção de hegemonia de valores: a humanidade, em sua vasta multitude, é frequentemente 

mais complexa do que nos damos conta. Não há ethos ou formas de pensar e agir que sejam 

hegemônicos de fato. A cada interpretação e reiteração de preceitos, o ethos se transforma, 

mesmo que não nos apercebamos disso. Mesmo quando integrantes de certos sistemas, os 

valores de uma pessoa são intensamente impregnados de sua individualidade. 

Mas o fato é que precisamos simplificar e agrupar para alcançar um grão de 

entendimento. Precisamos identificar padrões. O desafio é construir essa difícil aproximação 

da realidade (ainda mais uma realidade histórica) com o máximo de rigor e cientificidade o 

possível. 

Esperamos que este trabalho se preste bem a esse esforço. 
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