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I. Introdução 

          Embora tangenciando e perpassando duas áreas do saber sobejamente consolidadas no 

cenário acadêmico brasileiro, História e Literatura, e indissociavelmente ligada à área de Letras 

devido a sua corporalidade presentificada pela escrita, a Medievística Germanística ainda 

apresenta-se como um vasto campo do conhecimento, ou de longe mencionado em algum 

compêndio de História Medieval de procedência europeia e traduzida ao vernáculo, ou 

desconhecido do público acadêmico em geral. Talvez, no que diga respeito ao segundo motivo, 

seja importante afirmar que uma pretensa dificuldade de operacionalização do idioma alemão 

prejudique o contato com esta visão diferenciada do fenômeno medieval em terras gemanófonas. 

          Este pequeno Dossiê não pretende, de forma alguma, esmiuçar as características da 

Medievística Germanística enquanto saber aglutinador, inter e transdisciplinar, acerca do 

medievo e sua realização no campo da escrita em língua alemã. Tenciona-se, isso sim, apresentar 

aos interessados, de forma sucinta e preferentemente introdutória a definição deste discurso 

científico e comentários críticos acerca de algumas das principais obras que estão à disposição do 

público acadêmico brasileiro. 

          É mister, contudo, salientar que a imensa maioria das obras a serem abordadas neste artigo 

estão escritas em alemão e somente alguns trabalhos mais recentes, a partir da década de 90 do 

século passado começaram a se ocupar mais cientificamente com este saber e seus temas 

correlatos. 

II. Por uma definição de Medievística Germanística 

          Antes de mais anda, o que é Medievística Germanística? Para tal questão propomos a 

seguinte resposta: 

Entendemos os termos em alemão Germanistische Mediävistik como a 

ciência que tem por finalidade estudar uma determinada língua e a literatura 
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compilada nesta língua durante a Idade Média e que as considera não como um 

fenômeno isolado, mas as contextualiza em uma época com sua cultura e 

civilização específicas. A Medievística Germanística em alemão, como 

propomos, prende-se aos estudos de Kulturwissenschaft, ou Cultural 

Studies (apud BRANDT, 1999: 15-16; BACHMANN-MEDICK, 1996: 7-64) 

          Como se pode depreender a partir da citação acima, a Medievística Germanística funde 

ema seu modus operandi o conhecimento historiográfico e a expertise linguístico-literária, o 

que a torna uma ferramenta utilíssima no campo de uma apreensão qualititativa e 

quantitativamente melhor do objeto estudado. Cabe aqui, à guisa de exemplificação, um aporte à 

questão da cultura de corte caval(h)eiresca dos séculos XII e XIII, consoante o mote do amor 

cortês. Seus portadores eram, em especial, cavaleiros e ministeriais oriundos da nobreza, que 

gradativamente ganharam importância e prestígio e a quem a cultura do trovadorismo1 era 

endereçada. Deste modo, as cortes ofereciam aos trovadores a oportunidade de criar um plano 

ficcional ideal, no qual aquelas traziam como expressão modelar para a composição dos textos a 

veneração da mulher enquanto frouwe e herrîn.2 Ao mesmo tempo os trobadours entretiam as 

cortes com histórias de aventuras. Fala-se, neste caso, da épica cortes. 

          Quando nos ocupamos com a questão de como teria sido possível, que tenha se formado 

no círculo dos bellatores uma consciência literária e de classe, precisamos, como germanistas, de 

sólidos pontos de apoio na historiografia em língua alemã sobre a Baixa Idade Média 

germanófona. As fontes literárias e em especial os epos podem e devem ser considerados, 

também em sua essência, como testemunhos importantes de uma época em mudança. Não s 

epode  finalizar a discussão, contudo, se tal prática se coaduna com um jogo ou de um ideal 

pedagógico desejado, apenas para citar as opiniões de Bumke (1999), Althoff (1997) e Wenzel 

(1974). 

          A historiografia coloca à disposição do pesquisador resultados outros, os quais podem lhe 

proporcionar um olhar „mais realista“ sobre as condições de vida em um dado momento 

histórico. Os cavaleiros da alta nobreza e os ministeriais3 sentiam-se especialmente como 

coparticipantes das histórias heróicas dos épico arturianos, já que estas eram bem apropriadas 

para um melhor simbolismo dos ideais de cortesia. Ao  serviço à dama, efetivamente estimulado 

pela Igreja no trovadorismo, associou-se gradativamente nos romances uma autorrepresentação 

                                                           
1 Em alemão, o termo para „trovadorismo“ é Minnesang. 
2 Frouwe designa a dama cortes, enquanto herrîn conceitua a senhora, inacessível ao caval(h)eiro.  
3 Sobre a diferenciação entre Ritter (caval(h)eiro) e Ministerialen (ministeriais) cf. BUMKE, Ministerialität und 
Ritterdichtung. 
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aberta e idealizada da cultura cavaleiresca da corte e da ostentação de poder em alguns pequenos 

círculos da alta nobreza. Uma autoconsciência e fausto participavam também na elaboração 

literária de um ideal de vida. As aventiuren através de florestas misteriosas, reinos mágicos, o 

confronto com criaturas diversas, as lutas e justas por minnecliche frouwen4 e contra 

contendores com ou sem as virtudes caval(h)eirescas eram presumivelmente lidas em algumas 

cortes determinadas e com isso tornavam-se conhecidas. Nestes pequenos círculos desenvolveu-

se, por conseguinte, este jogo literário de entretenimento, que possuía simultaneamente um 

caráter modelar. Uma das tarefas da literatura caval(h)eiresca e cortes de então é, conforme 

nosso ponto de vista, o disciplinar de um estamento de guerreiros e sua reformulação em 

caval(h)eiros cristãos da corte.  

          Todas estas nossas afirmações, até então, inserem-se perfeitamente dentro daquilo que 

entendemos como Medievística Germanística, expressão por nós vertida do alemão 

Germanistische Mediävistik e que caracteriza uma ciência que há algumas décadas trabalha 

conjuntamente o social e o literário dentro do universo da Idade Média. 

 Tomemos como exemplo um confronto crítico entre a cultura cortes e caval(h)eiresca do 

Império Alemão nos séculos XII e XIII e seu reflexo na literatura, i.e., no epos Iwein, de 

Hartmann von Aue, mais tarde parcialmentre exemplificado. Em nossa opinião, ambos os 

discursos, o historiográfico e o literário, completam-se na tentativa de trazer à luz uma 

determinada conjuntura social em um plano espaço-temporal. Eis aqui a funcionalidade da 

Medievística Germanística: poder permitir ao pesquisador de língua ou literatura, com base em 

fontes e em trabalho conjunto com a Historiografia, depreender, tão realisticamente quanto 

possível, uma visão particular ou social de mundo em uma determinada época. Tanto o 

historiador quanto o cientista da Literatura encontram pontos de contato de variada espécie, que 

podem ser considerados, conforme a sua categoria, como um sentimento de vida secular, 

oriundo e difundido por alguns círculos corteses de grandes cavaleiros e ministeriais.5 

          Contudo, ao se partir rumo a tal empreendimento acadêmico de reavivamento de estudos 

medievístico-germanísticos, deparamo-nos com uma quase que total escassez de trabalhos nesta 

área em nosso país. Uma verificação rápida das disciplinas ministradas nos currículos 

universitários brasileiros que se destinam ao estudo das primeiras fases de formação da língua e 

das literaturas de língua alemã, bem como ao pouquíssimo ou quase nulo espaço dedicado à 

                                                           
4 Termos em médio-alto-alemão que significam „damas dignas de serem cortejadas“. 
5 Também digno de nota é o viés da História Comparada (THEML & BUSTAMANTE: 2004), que se preste muito 
bem à criação de campos de experimentação comuns. 
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formação e as especificidades dos reinos germânicos até o século XIII demonstra que, em sua 

grande maioria, os cursos de graduação em Português-Alemão e em História apresentam de 

maneira bastante sucinta (ou não apresentam) um curso específico destinado a tal finalidade. Isso 

pode ser corroborado, de outro modo, no tocante às Letras, através da bibliografia em língua 

portuguesa dos compêndios sobre história da literatura em língua alemã, cuja maior parte destina 

muito poucas folhas ao tema6, razão pela qual aceitamos o convite da Revista Plêthos para 

discorrer acerca deste tema. 

III. Bibliografia sobre Medievística Germanística em língua 

portuguesa no Brasil - primeira fase: estudos linguístico-

filológicos 

          Caso se investigue a produção bibliográfica em língua portuguesa no Brasil que contenha 

explicitamente em seu título as palavras “Medievística Germanística” encontramos ao longo dos 

últimos dois decênios três nomes de pesquisadores, autores de artigos: Álvaro Alfredo Bragança 

Júnior, Daniele Gallindo Gonçalves e Marcus Baccega.7 No entanto, se levarmos em 

consideração o fato de que os estudos linguísticos precederam de certa maneira os trabalhos 

historiográficos sobre o medievo, vemos que a história de uma “proto-medievística” no Brasil se 

inicia nos anos 60. Nesse primeiro momento, como mencionado, o foco central do estudo 

assenta-se em bases linguísticas, razão pela qual a obra de Erwin Theodor Rosenthal, A língua 

alemã, de publicação única em 1963. Os quatro primeiros capítulos tratam eminentemente da 

história diacrônica do idioma, com a análise sucinta dos períodos formadores da língua alemã. 

          Em 1973 saiu a lume pela editora portuguesa Fundação Calouste Gulbenkian a tradução 

da obra de Peter von Polenz História da língua alemã a cargo de Jaime Ferreira da Silva e 

António Almeida. Do capítulo primeiro ao terceiro discutem-se, a partir de premissas 

linguísticas, o desenvolvimento do alemão tendo como ponto de partida o germânico e os 

contatos linguístico-culturais com Roma, chegando aos séculos XV e XVI com a afirmação de 

um novo modelo de língua alemã influenciado sobremaneira pela imprensa e pela tradução 

luterana da Bíblia. 

          Dez anos depois, Heinrich Bunse, professor de Filologia Românica na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, publica sua obra capital, Iniciação à filologia germânica, que, 

                                                           
6 Indexamos as principais obras, em nosso ver, na Bibliografia. 
7 Consulta a partir de sitiografia encontrada no Google em 18/07/2012. Lellya Alves Barbosa publicou o trabalho. 
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embora não trate exclusivamente da língua teutônica, pois dá uma abrangência significativa às 

línguas germânicas europeias, além do iídische e do afrikaans, contextualiza o alemão em fases 

históricas, enfatizando características morfológicas, sintáticas e semânticas. 

          Em 1996, em coautoria com Roberto Ferreira da Rocha, Álvaro Bragança publicou Notas 

para responder à pergunta: o que é Filologia Germânica?, em que o germanista e o 

anglicista ampliaram o debate sobre a importância daquela área do conhecimento para a 

formação dos futuros professores de inglês e de alemão, valorizando a história da língua como 

ponte de acesso à cultura em seu todo. 

          Em uma forma comparativa, Álvaro Bragança publicou em 2002 um artigo intitulado 

Iniciação à filologia germânica – breve história do inglês e do alemão, em que discorre 

sobre os elementos constitutivos dos dois idiomas, privilegiando o viés da analogia entre os 

períodos formadores das respectivas línguas, com exemplificação de aspectos especialmente 

diacrônicos das mesmas.8   

          No século XXI, contudo, após a análise de uma documentação bibliográfica mais acurada 

e que se centrava em uma perspectiva mais historiográfica, trazendo ao público interessado a 

contribuição da História Medieval aliada à Literatura – em nosso entender pilar básico 

constituinte da Medievística Germanística -. Pelo que será exposto a seguir verificar-se-á uma 

quantidade maior de contribuições à área. 

IV. Bibliografia sobre Medievística Germanística em língua 

portuguesa no Brasil9 

          Surge em 2004 o artigo de Álvaro Bragança Literatura e história enquanto discursos 

sobre o real no baixo medievo germanófono: algumas palavras10. Tema central do autor é 

apresentar a Medievística Germanística como área de interseção entre a História e a Literatura, 

em que são trabalhados os casos das obras de Hartmann von Aue (+/- 1160-1170 – c. 1210-

1220) Der arme Heinrich (O pobre Henrique) e poemas sentenciosos – Spruchgedichte -, de 

Walther von der Vogelweide ( +/- 1170 – c. 1230). 

                                                           
8 Cf. in: http://www.filologia.org.br/vicnlf/anais/caderno02-01.html 
9 Para facilitar o acesso aos interessados serão indexados majoritariamente os trabalhos publicados on line. Não é 
nosso intento angariar louvores próprios pela nossa produção. São apresentados aqui, contudo, os trabalhos que, ao 
nosso ver, são os mais significativos nos debates entre Medievística como área de intersecção dos discursos 
historiográfico, linguístico e literário acerca do medievo germanófono. 
10 Cf. in: http://www.letras.ufrj.br/liedh/media/docs/art_alvaro7.pdf 
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          Do mesmo ano saiu a lume o artigo Medievalidade: ponte da Filologia para a Pós-

Modernidade11, no qual o mesmo autor demonstra a importância do conhecimento e aplicação 

dos métodos filológicos para a análise de textos literários a partir da historiografia. 

          A palavra literária como fonte histórica - as Spruchdichtungen de Walther von der 

Vogelweide como micro-retrato social do século XIII: uma proposta de análise é outra 

contribuição do citado autor12, que problematiza as poesias sentenciosas como fontes preciosas 

para o estudo da sociedade do Sacro Império em fins do século XII e primeiras décadas do 

seguinte, no que documento e testemunho confluem para uma observação mais ampla do 

período pertinente. 

          Álvaro Bragança apresenta em 2007 o capítulo Literatura e História na Idade Média 

em alemão - inflexões e reflexões13, ocupando-se com o espaço do medievo germanófono em 

que os textos literários fornecem os subsídios para a investigação historiográfica. Nesse mesmo 

ano publica o artigo Filologia e Medievística germânicas - considerações metodológico-

práticas14, demonstrando a intrínseca relação dessas duas áreas do saber para o estudo do 

medievo. 

          Em 2009, o pesquisador da UFRJ publica um estudo-síntese História e Literatura - 

introdução ao estudo da medievística germanística no Brasil15, trabalhando, em perspectiva 

complementar e medievista, com fontes escritas em antigo-alto-alemão – fórmulas de 

encantamento pagãs, pagão-cristãs e cristãs, e com poemas do trovador Walther von der 

Vogelweide oriundos de diferentes fases poéticas do trovadorismo alemão – o Minnesang -. 

          Dois anos depois, as fórmulas de encantamento constituem o cerne da pesquisa do citado 

autor e é publicado o capítulo Práticas religiosas germânicas à luz da literatura: natureza, 

Asgard e céu16. Neste texto é problematizada a tríade ritual – religiosidade – fórmulas de 

encantamento no mundo germânico altomedieval e centro medieval, sendo apresentados e 

contextualizados historiográfica e literariamente excertos em antigo-alto-alemão e antigo-inglês. 

                                                           
11 Cf. in: http://www.filologia.org.br/viisenefil/05.htm 
12 In: LUPI, João e Arno Dal Ri Júnior (2005), Humanismo medieval – caminhos e descaminhos, Ijuí, Editora Unijuí, p. 43-
54. 
13 In: KESTLER, Izabela Maria Furtado et ali (2007), Cânones e dissidências, Rio de Janeiro, UFRJ, Faculdade de Letras, 
p. 282-294.  
14 In: Anais da I Semana de Filologia na USP (2007), São Paulo, USP, Serviço de Divulgação e Informação, FFLCH, p. 
11-27. 
15 In: ZIERER, Adriana e Carlos Alberto Ximenes (2009), História Antiga e Medieval - Cultura e Ensino, São Luís, 
Editora da UEMA, p. 43-55. 
16 Cf. in: http://www.letras.ufrj.br/liedh/media/docs/art_alvaro9.pdf  



114 

 

 
Plêthos, 2, 2, 2012 

www.historia.uff.br/revistaplethos 
ISSN: 2236-5028 

          Uma pesquisadora séria na área de Medievística Germanística é Danielle Gallindo 

Gonçalves, que tem se debruçado sobre o tema por um decênio. Para o cômputo das principais 

contribuições à área no campo brasileiro cita-se o seu primeiro artigo Convenção social e 

representação literária: a mulher na literatura em alemão da Baixa Idade Média: um 

exemplo em Der arme Heinrich, de Hartmann von Aue17, em que se discute a figura 

feminina retratada no romance do ministerial à luz do conhecimento historiográfico sobre seu 

papel social e sua representação literária. 

          Um segundo artigo seu, Wolfram von Eschenbach e sua obra Parzival: 

questionamentos acerca da apropriação do texto literário pela historiografia18, já 

demonstra pelo título o imbricamento possível das duas principais ciências co-partícipes da 

Medievística.         

           Uma contribuição de peso da autora encontra-se em seu trabalho Novas Perspectivas 

Teóricas: os estudos de gênero na medievística germanística19. Aqui, neste artigo teórico, 

aliam-se os estudos de gênero ao medievo germanófono, tendo como base os textos literários. 

          Em 2010 sai a lume o artigo Corpos que falam, Corpos que calam: um estudo 

comparativo das personagens Rymenhild, de King Horn, e a Donzela, de Armer 

Heinrich, de Hartmann von Aue20, em que o estudo do corpo é presentificado na personagem 

feminina em obras do medievo inglês e alemão. 

          No ano de 2011 Daniele Gallindo publicou o artigo Der Heiligen Leben (Vidas de 

Santos): Poder e Espaço nas Legendas de Margaretha von Antiochien e Barbara21, uma 

comparação entre os campos do poder e espacial nas obras citadas. 

          Em língua alemã, a autora publicou também em 2011 sua tese de doutoramento, "mit 

wachen und mit gebete, mit almuosen und mit vasten". Die Kasteiung des Fleisches in 

den Werken Hartmanns von Aue und Wolframs von Eschenbach22, um livro que, sob a 

ótica comparativa, sumariza suas reflexões historiográficas sobre corpo e carne na literatura 

medieval em alemão dentro de uma perspectiva medievista. 

                                                           
17 In: Atas da IV Semana de Estudos medievais da UFRJ (2001), Rio de Janeiro, PEM/UFRJ.  
18 In: Atas da V Semana de Estudos medievais da UFRJ (2003), Rio de Janeiro, PEM/UFRJ. 
19 In: Anais do VI Encontro Internacional de Estudos Medievais (2007), Medievalismo: Leituras Contemporâneas, 
Londrina, ABREM/UEL/UEM,  2, p. 97-107. 
20 In: Revista de história comparada (UFRJ) (2010), 4, p. 72-94. 
21 - In: Signum, v. 12, p. 66-80, 2011. 
22 - In: Bamberg: University of Bamberg Press, 2011. 298 p. Em português, "mit wachen und mit gebete, mit 
almuosen und mit vasten". A mortificação da carne nas obras de Hartmann von Aue e Wolfram von Eschenbach. 
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          Álvaro Bragança, em 2011, escreve o artigo intitulado Deutschsprachige Literatur des 

Mittelalters - Beispiel sprachlicher und semantischer Behandlung unter einer 

kulturwissenschaftlichen Perspektive23, - Literatura em alemão da Idade Média – exemplo de 

tratamento linguístico e semântico sob uma perspectiva culturalista - que aponta para o viés dos Estudos 

Culturais, concebendo-se cultura como parte definidora da manifestações escritas da 

Medievística e outro elo de ligação entre História e Literatura Medieval. 

          Marcus Baccega encerra o rol de articulistas que tematizam campos da Medievística 

Germanística ao ocupar-se, por exemplo, em 2011 com a matéria da Bretanha no artigo A 

matéria arturiana entre os alemães: poderes e venturas retóricas de um mito tensionado24. 

Seu ensaio discute as questões discursivas presentes nas apropriações do “mito” Arthur em 

romances produzidos no Sacro Império entre os séculos XII e XII. 

          A matéria da Bretanha no Sacro Império Romano-Germânico: uma leitura de suas 

especificidades25 é uma contribuição de 2012 do pesquisador na temática com que se ocupa, ao 

percorrer um vasto campo de autores germanófonos do Baixo Medievo, introdutores e 

propagadores do mundo maravilhoso do Graal. 

          Também de 2012 é o artigo publicado na Revista Brathair Irreparabile, tempus fugit: 

Centelha da eternidade e tempo do mundo em A Demanda Do Santo Gral de 

Heidelberg26, em que a cultura medieval de base latina virgiliana se lê no Códice 147 da 

Bibliotheca Palatina Germaniae de Heidelberg, c. 1290, reutilizado na proposta da 

tradução/adaptação da tradição graaliana para o médio-alto-alemão. 

V. Bibliografia sobre Medievística Germanística em língua alemã - 

alguns títulos introdutórios importantes 

          É evidente que não cabe nos limites deste dossiê tratar pormenorizadamente acerca da 

bibliografia em língua alemã sobre a Medievística Germanística. Pensando, pois, em um 

direcionamento mais preciso aos interessados na questão, resolvemos nos deter em quatro 

títulos, os quais, em nosso entendimento, permitem um primeiro contato com a disciplina, de 

forma concisa, porém de acordo com a erudição alemã. 

                                                           
23 - In: VOROTILINA, Elena (2011), Materialien zur internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Petrosawodsk, 
Verlag der Petrosawodsker Staatlichen Universität, p. 170-178. 
24 - In: http://revistaale.dominiotemporario.com/doc/Aletheia_012011.pdf 
25 - In: http://editora.fflch.usp.br/sites/editora.fflch.usp.br/files/379-391.pdf 
26 - In: http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/article/viewFile/721/657 
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          O Sachwörterbuch der Mediävistik, sob a organização de Peter Dinzelbacher, é um 

dicionário de termos técnicos do campo da Medievística, publicado em 1992 e que, até hoje, 

goza de alto respeito acadêmico. Com cerca de 3000 verbetes, a obra apresenta os principais 

termos ligados à área do conhecimento, interdisciplinar por natureza, como pode ser evidenciado 

por verbetes como Guelfen (guelfos), Lexikographie (lexicografia), Ordines (ordens, estamentos), 

Parodie (paródia), dentre outros. História, Literatura, Bizantinística, Romanística, todas 

centrando-se no medievo. 

          Em 1999, Rüdiger Brandt publica o Grundkurs germanistische 

Mediävistik/Literaturwissenschaft (Curso básico de Medievística Germanística/Ciência da 

Literatura), que deixa explícito já em seu título a relação intrínseca entre a ciência do medievo e a 

literatura. Embora em seus sete capítulos o autor abarque preferencialmente as delimitações de 

épocas e gêneros literários constantes do medievo de língua alemã, chama-nos a atenção o 

capítulo 2, cujo título em português seria A disciplina Medievística: funções e conteúdos (p.45-54). Ao 

falar da proximidade da disciplina com a Literatura medieval, Rüdiger assevera, contudo, que é 

indispensável o estudo da “ História Geral, da História da Arte, da História da Música, da História da 

Técnica e da Ciência, da História da Filosofia, da História da Religião...” para se levar a contento o 

estudo do medievo. 

          Hilkert Weddige, na quinta edição de sua Einführung in die germanistische 

Mediävistik (Introdução à Medievística Germanística), datada de 2003, também lida 

preferentemente com a literatura em língua alemã, porém introduz a contribuição do latim 

medieval e dedica o capítulo sexto da obra à sociedade feudal com trinta e uma páginas de análise 

histórica contextualizante. Importante destacar é o sub-capítulo 1.4, em que são arrolados 

testemunhos de Hans Robert Jauβ e de Richard Alewyn a favor da História da Literatura em 

tempos de Pós-Modernidade! 

          O último texto por nós considerado neste ensaio é a segunda edição refundida da obra de 

Thomas Bein Germanistische Mediävistk – eine Einführung (Medievística Germanística – 

uma introdução). Este livro, de 2005, presta-se muito bem ao seu caráter introdutório, isto é, 

funciona como ferramenta para os alunos iniciantes na ciência/disciplina. A obra é dividida em 

doze capítulos, embora os mesmos divididos em inúmeros curtos sub-capítulos, que versam 

desde aspectos pragmáticos do texto medieval até a Germanística Antiga na internet. O capítulo 

oitavo, inclusive, é dedicado às Indicações práticas aos iniciantes no estudo [da Medievística 

Germanística]. Tabelas sobre os principais fatos políticos e as obras literárias correspondentes ou 
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referentes àqueles, assim como sobre a pronúncia do médio-alto-alemão estão apensadas no final 

do volume.  

VI. Síntese 

          Somos de opinião, que talvez tenhamos falhado em não apontar outras obras, artigos ou 

capítulos que abordem aspectos da Medievística Germanística tratados no Brasil. Não o fizemos 

por desleixo, mas sim por desconhecimento. Sabemos, por outro lado, que o campo é recente e 

fecundo, já que a tradição historiográfica brasileira de pesquisa sobre o medievo ainda se assenta 

em grande parte nos modelos oriundos da historiografia francesa. A visão alemã sobre o 

medievo ainda é fragmentariamente conhecida em nossas plagas. A simples listagem de alguns 

artigos e livros fornece um quadro ainda acanhado da produção acadêmica de pesquisadores 

brasileiros nesta área. 

          Todavia, a Idade Média germânica e germanófona está presente em RPGs, no discursos 

cinematográfico, literário contemporâneo, juvenil e nos HQs. Cabe aos medievistas – ainda 

poucos – a hercúlea tarefa e, por que não dizer em moldes germânicos thórica [de Thor], 

descortinar aos estudiosos, historiadores, literatos e linguistas o medievo escondido, adaptado, 

readaptado dos heróis e personagens, reais e ficcionais, do mundo de língua alemã, mais 

historiograficamente pós-modernos do que ainda se supõe por desconhecimento da língua e sua 

literatura.  
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