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RESUMO
Queimada viva como herege, a jovem Joana d'Arc e sua singular história nos incitam a explorar as narrativas disponíveis
para uma melhor compreensão de seu protagonismo na história francesa e na história das mulheres. Como prova de sua
popularidade,  contam-se  20.000  estátuas  públicas  ao  redor  do  mundo e centenas de  biografias  publicadas.  Neste
sentido, dialogamos com a história cultural juntamente com conceito de representação para alcançar nosso objetivo que
é analisar a imagem de Joana d'Arc nos filmes Joana d'Arc (Joan of Arc) (1948) de Victor Fleming e Joana d’Arc (The
Messenger:  The Story of  Joan of Arc) (1999) de Luc Besson. Tais  produções são compreendidas enquanto fontes
historiográficas.  Nosso aporte teórico ocorre por meio da história cultural juntamente com as fontes documentais: Joana
d'Arc de Jules Michelet (2007) e o Julgamento de Joana d'Arc de Claude Bertin (1978). Ademais, discorremos sobre
alguns dados biográficos da vida de Joana assim como o contexto histórico de tais acontecimentos que possibilitam uma
análise mais concreta dos fatos.

PALAVRAS-CHAVE: Heresia; História das Mulheres; História Cultural; Misticismo. 

1 INTRODUÇÃO

Ao tecer narrativas sobre a heroína francesa Joana d’Arc, temos um campo fértil de análise
dotado  de  uma  rica  literatura  e  um  vasto  aporte  teórico-metodológico  que  oportunamente  nos
possibilita esta pesquisa.  Inúmeras outras crônicas francesas apresentam uma relação ainda mais
remota com a história de Joana, (GIES, 1982) entre elas a do historiador oficial de Carlos VII, Jean
Chartier, elaborada a partir das fontes secundárias, a biografia oficial de Carlos VII realizada por seu
conselheiro Thomas Basin, bispo de Lisieux, e a Chronique de la Pucelle, escrita na década de 1460
ou de 1470, que utiliza a crônica de Chartier, o Journal du siége, o registro da reabilitação e outras
fontes.

A  Donzela  de  Orleans,  como  é  conhecida,  presenteou  o  território  francês  com  seu
nascimento,  provavelmente  em  1412  na  vila  de  Domrémy,  situada  na  região  de  Lorena  no
departamento de Vosges,  no momento em que recrudescia a devastadora Guerra dos Cem Anos.
Suspensa por uma trégua e

Em 1395, a luta recomeçou em 1411 sob a forma de uma guerra civil entra duas facções,
borguinhões  ou  borgonheses  e  orleanistas  (posteriormente  denominados  armagnacs)  que
disputavam o controle do governo do rei Carlos VI, mentalmente doente (GIES, 1981).

Sua história  é  singular  e  seu caráter  heroico  pode ser  notado  nas  narrativas  que  dizem
respeito a Joana: “A pobre moça, com a carne pura e santa, com esse corpo delicado e terno,
embotou o ferro, quebrou a espada inimiga, cobriu com seu seio o seio da França” (MICHELET,
1995, p.12). A vida de Joana foi  protagonizada pelo cenário da Guerra dos Cem Anos, onde a
França  tentara  recuperar  seus  territórios  perdidos  para  a  Inglaterra.  A  Guerra  dos  Cem  Anos
começara em 1337 com uma disputa feudal superposta a uma querela dinástica. Apesar dessas
disputas serem novas, a rivalidade entre o rei francês e o inglês começaram em 1066, quando o
duque francês da Normandia conquistou a Inglaterra, tornando-se senhor de um domínio duplo, no
qual  era  soberano  independente  da  Inglaterra  ao  mesmo  tempo  que  continuava  prestando
homenagens feudais ao rei da França pela Normandia. (GIES, 1982). Tal conflito provocou muitas
mortes e destruiu boa parte do território francês. 
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Essa expressão que fala ao coração é pela primeira vez pronunciada. Pela primeira
vez, sente-se que a França é amada como uma pessoa. E ela assim se torna a partir
do dia que é amada. Até aquele momento era uma reunião de províncias, um vasto
caos de feudos, grande país, de idéia vaga. Entretanto, a partir desse dia, pela força
do coração, ela é uma pátria. (MICHELET, 1995, p.15).

A história de Joana D’Arc foi tomada como tema central de vários filmes produzidos no século
XX. Como personagem central de uma trama que envolveu Estado e instituições, Joana oscila, nas
tramas cinematográficas, entre a glória e a repulsa, entre a fogueira e o altar. Mas, em consonância
com  as  formas  de  apreensão  contemporâneas  de  apreensão  dos  papéis  femininos,  ela  é
frequentemente apresentada como uma mulher à frente de seu tempo, que ousou agir no sentido
contrário aos padrões de comportamento esperados das mulheres nos últimos séculos de Idade
Média. O século que precedeu o de Joana foi chamado de “época florescente de misticismo”, mas
todos os períodos anteriores tiveram seus místicos, sendo que uma grande proporção sempre foi
constituída de mulheres-  sibilas,  profetisas,  sacerdotisas.  Na idade média, as mulheres místicas
tinham carreiras notáveis, exercendo influencias sobre príncipes e sobre camponeses. Quatro delas,
em particular, são significativas em relação a Joana. Hildegarde de Bingen (1098- 1179) cujas visões
como as de Joana eram acompanhadas por luz – “um grande raio vindo do céu” – foi consultada por
papas, imperadores e reis a quem ela, em sua correspondia, dirigia-se como iguais [...] sendo assim,
Joana tinha ilustres predecessoras, mulheres que diziam receber inspiração direta de Deus. (GIES,
1982). Ela foi uma criança peculiar, não só criança como durante toda sua vida teve desejos nobres,
quando criança, amava todas as coisas,  segundo as testemunhas de sua idade. Amava até os
animais; os pássaros confiavam nela, a ponto de irem comer em sua mão. Amava suas amigas,
seus parentes, mas principalmente os pobres. Ora, o pobre dos pobres, a mais miserável pessoa e a
mais digna de piedade naquele momento era a França (MICHELET, 1995).

Joana,  tão  jovem e  inocente,  almejava  salvar  a  França.  Um desejo  insano  que  nem os
homens puderam realizar.

As  crianças  da  aldeia  trabalhavam,  mas  também  tinham  seus  divertimentos.
Brincavam  nos  campos  e  participavam  das  celebrações  dos  festivais.  Três  em
particular concentravam-se em torno da floresta de carvalhos (bois chenu) situada na
colina acima da aldeia, onde havia duas fontes - a fonte das rãs e a fonte das fadas –
e uma magnifica e velha faia, a Árvore das Damas, “bela como os lírios “nas palavras
do aldeão, e da qual se supunha que tivesse mais de duzentos anos. Muitas lendas
envolviam está arvore, onde um dia evidentemente se haviam realizado cerimonias
pagãs. Uma das madrinhas da Joana ouvira dizer que antigamente “damas que faziam
feitiços, chamadas fées (fadas), costumavam ficar sob a árvore mas, devido aos seus
pecados, diz-se, elas não vão mais la. A própria Joana ouvira outra de suas madrinhas
contar que realmente vira uma fada, e havia uma historia de que, tempos atrás, um
senhor de Bourlemont chamado Pierre Granier encontrara uma fada sob a arvore e se
apaixonara por ela (GIES, 1982, p. 36).

 Joana alimentou essa ideia por seis anos, não noticiou a ninguém até ter idade suficiente
para  sustentar  suas ideias.  Em 1425,  quando tinha treze anos,  Joana começou a ouvir  vozes,
identificadas por ela como as de São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina, que lhe falavam
sobre a “grande miséria do reino da França” e instaram para que ajudasse Carlos VII. Depois que os
ingleses começaram, no outono de 1428, o cerco de Orleães, no Loire, cidade estrategicamente
crucial, Joana dirigiu-se para a fortaleza real de Vaucouleurs, próxima a sua aldeia, e persuadiu
Robert de Baudricourt, capitão da guarnição real, a dar-lhe uma escolta que a levasse até o rei. Ao
chegar ao castelo real  de Chinon, no final  de 1429, Joana revelou sua missão libertar Orleães,
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coroar o rei em Reims e expulsar os ingleses da França [...].  (GIES, 1982). No início, a voz dizia
como se comportar, que deveria ser boa e ir à igreja. Mas depois começou a lhe dizer que ela devia
“ir para a França”. Apesar de Domremy fazer parte do reino da França, seu isolamento geográfico
era tal que, para Joana, ir a França significava rumar para a parte central do domínio, onde o rei
estava.

Aos 16 anos, Joana foi a Vaucouleurs, para pedir que Robert de Baudricourt, a cedesse uma
escolta até Chinon, entretanto, isso ocorreu depois de quase um ano. Então, Joana portou-se com
roupas masculinas para realizar a travessia por Borguinhões até Chinon onde se encontraria com
Carlos. A essa altura, Joana dispunha de certa popularidade contrastando com a desconfiança por
parte dos homens do reino. A originalidade da Donzela, o que fez o seu sucesso, não foi tanto a sua
bravura ou suas visões, foi o seu bom senso (MICHELET, 1995). Graças ao seu entusiasmo, essa
moça do povo vislumbrou o problema e soube resolvê-lo. O nó que os políticos e os incrédulos não
podiam desatar, ela cortou. Declarou, em nome de Deus, que Carlos VII era o herdeiro. 

Ao chegar no reinado, Joana argumentou para o rei os motivos que a levavam a precisar de
um exército para defender Orleans, todavia, foi interrogada por uma série de teólogos e autoridades
para averiguar suas intenções. O rei,  então convencido por Joana, a entregou uma espada e a
autorizou acompanhar as tropas francesas rumo a libertação da cidade de Orleans que tinha sido
invadida  pelos  ingleses  há  pelo  menos  oito  meses.  Juntamente  com os  4.000  homens  que  a
acompanhavam, os franceses finalmente derrotaram os ingleses e tomaram a cidade de Orleans.
Acredita-se que a presença de Joana empoderou e encorajou os soldados, resultando assim, na
vitória francesa.  Posteriormente, ao retomar a campanha militar, Joana tentou libertar a cidade de
Compiègne, onde foi capturada pelos borguinhões que eram aliados dos ingleses (MUSEE, 2016).

O processo contra Joana foi cheio de interrogatórios e tratamentos cruéis até sua execução,
em 30 de maio de 1431.

O material fornecido pelo registro do julgamento sobre a vida de Joana é fragmentário.
Entretanto,  esse registro é a única  fonte de informação sobre a natureza de suas
visões na medida em que ela nunca as descreveu para nenhuma das testemunhas
que depuseram no processo de reabilitação. Mais importante ainda, a autenticidade do
registro do julgamento, atestado pelos notários, dá a oportunidade única de observar
Joana e de ouvi-la falar, por mais distancia que a forma imponha (GIES, 1982, p. 17)

Ela foi condenada por heresia, com apenas 19 anos. Foi queimada em uma praça cheia de
pessoas que friamente conseguiram assistir tal barbárie. Suas cinzas foram jogadas em um rio para
que não se transformassem em alvo de idolatria (MUSEE, 2016). Deste feito muitas representações
surgiram, foi uma das personalidades históricas mais querida. Um dos livros mais conhecidos é o do
historiador  Francês,  Jules  Michelet  (1798-1874),  que  é  a  nossa  base  teórica  para  abordar  tais
questões. 

A jovem menina, de sua parte, criou por assim dizer, e realizou suas próprias ideias,
ela  fez  dela  seres,  ela  lhes  comunicava  do  tesouro  de  sua  vida  virginal,  uma
esplendida existência (...) A originalidade da Donzela, o que fez seu sucesso, não foi
tanto sua bravura ou suas visões, foi seu bom senso. Graças ao seu entusiasmo, essa
moça do povo vislumbrou-se o problema e soube resolvê-lo, O nó que os políticos e os
incrédulos não podiam desatar, ela cortou. Declarou, em nome de Deus, que Carlos
VII era o herdeiro. (MICHELET, 1995, p. 27)

Roland Barthes, em sua obra, Michelet, escreve sobre o Feminário de Jules Michelet (1991, p.
121):  “De uma maneira geral,  ‘este semimacho que chamamos de mulher na Europa’  ocupa no
feminário de Michelet um lugar monstruoso, por atentar contra a lei profunda do sangue feminino,
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que é o ritmo”. A partir das décadas de 70 e 80, ocorreu certa renovação da historiografia, inúmeros
pesquisadores  foram  instigados  a  pensar  o  cinema  como  uma  possível  fonte  de  investigação
histórica. Esta possibilidade é percebida na fala de Rossini (1999, p. 118):

No  nosso  mundo  moderno,  ou  pós-moderno  como  querem  alguns,  as  imagens
tornaram-se também nossa fonte de conhecimento histórico, assim como os vestígios
materiais de civilização passadas, os textos clássicos, as figuras medievais, os diários
pessoais e tantas outras fontes de que o historiador se serve para resgatar o passado
de suas sombras e trazê-lo de volta a luz.

Se analisarmos os filmes com enredos voltados para o passado, os filmes que podemos
chamar  de  “históricos”,  esses  filmes  são  considerados  documentos  de  uma  época,  fontes
documentais que nos permitem enfatizar os aspectos da vida dos seus criadores, tanto da época
que foi  retratada quando da época em que foi  criado.  Deste modo,  como representação desse
passado, salienta Cristiane Nova (1995, p. 227), um filme “nunca poderia conter a verdade plena de
um acontecimento histórico, mesmo se assim o desejasse o seu autor. Ainda que aborde fatos reais,
nunca abandonará a sua condição de representação e portanto, de algo que, no máximo apenas
representa o real e que não coincide com este”. Os filmes diligentes a assuntos relativos à Idade
Média têm enfatizado certos lugares comuns concernentes ao período:  a hegemonia cultural  da
Igreja  Cristã,  a  sedimentação  das  diferenças  sociais,  a  desigualdade  de  gêneros,  a  fome,  as
epidemias e as guerras. No que diz respeito às representações das mulheres no período medieval, a
iconografia   e  conceitos  dominantes  são aqueles  produzidos por  homens da Igreja,   que eram
celibatários em sua maioria e instigados, em seus ambientes de formação e atuação social, a pensar
a mulher como herdeira de Eva e agente de Satã, condenada por Deus ao sofrimento e ao domínio
masculino  como nos  mostra,  por  exemplo,  o  livro  Maleus  Maleficarium,  de  1486,  escrito  pelos
inquisidores Heinrich Kraemer e James Sprenger, que responsabilizam as mulheres pelas desgraças
ocorridas  naquela  época,  como pestes,  secas,  fome e  etc;  eles  escreveram essa  manual  com
instruções para reconhecer, punir e julgar essas mulheres, o último capítulo serve como base judicial
para pensarmos nos aspectos jurídicos da época, onde os inquisidores dizem como essas mulheres
devem ser julgadas, presas ou queimadas. Isso nos leva a pensar de que forma Joana d’Arc teria
sido tratada se fosse um homem, será que teria acabado na fogueira do mesmo jeito... é algo que
devemos nos questionar e refletir sobre essa representação nos filmes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Dividimos a abordagem metodológica em duas fases.  Na primeira fase na análise fílmica
daremos luz a dois importantes filmes sobre Joana D’Arc, dirigido por Victor Fleming, de 1948, e
Joana D’Arc de Luc Besson, de 1999.

Ambos foram analisados conforme proposta metodológica de Rose (2003). Na segunda fase,
analisamos o contexto da vida de Joana na versão historiográfica do francês Jules Michelet. Os
filmes  foram  analisados  levando  em  consideração  as  unidades  interpretativas:  a  narrativa
audiovisual e a narrativa textual. A análise do audiovisual pressupõe o entendimento de que o/a
pesquisador/a realizará escolhas e tomará decisões acerca dos procedimentos metodológicos, uma
vez que se trata de um objeto complexo, como afirma Rose (2000, p. 343), “um amálgama complexo
de sentidos, imagens, técnicas, composição de cenas, sequência de cenas e muito mais”. E esta
dimensão torna o nosso corpus de estudo ainda mais imbricado uma vez que se trata de um produto
fílmico. Para analisar os filmes, objeto deste estudo, utilizamos ferramentas analíticas propostas pela
análise de imagens em movimento (ROSE, 2002) e (CARRIÈRE, 2006).
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O primeiro filme sobre Joana D’Arc é de George Méliès (1861-1938), foi criado em 1900 e
intitulado “Jeanne D’Arc”. Esse foi o início de longa trajetória de produção fílmica sobre a vida da
heroína francesa. Depois disso temos a realização do filme “La passion de Jeanne D’Arc” lançado
em 1929 e restaurado em 1985, criado pelo cineasta dinamarquês Carl Theodor Dreyer (1889-1968).
Em 1962 é lançado “Le procès de Jeanne D’Arc”, um filme de Robert Bresson (1901-1999). 

O cinema como obra de arte figura entre uma das representações históricas mais discutidas
no campo historiográfica, seu papel se encontra como recriador das imagens do passado. Como um
sobrevoo de águia veloz chegamos então num tempo remoto, via arte, e recriamos aquele mundo:

Desta tensão e conflito entre o artista e seu tempo nasce a representação irreal e
ambígua de uma realidade histórica,  um convite à experiência e ao sentimento de
duração para pessoas de lugares e tempos diferentes. A obra de arte não é eterna
porque está além do tempo da história ou porque permaneceu materialmente, mas
porque aquela tensão presidiu sua feitura e é capaz, com sua aparição frente aos
nossos olhos,  de nos fazer  sentir  participantes  do sentimento da história  humana,
como eu e como nós, envolver-nos no tempo-duração. Essa experiência estética é
algo  possível  a  todos,  porém,  a  sua  qualidade,  seu  sentido  e  também  seus
significados são diferentes para cada pessoa e também produzidos socialmente pela
origem, poder econômico, educação, localização, cultura (ALMEIDA, 1996, p. 26).

Deste modo, a produção cinematográfica tornou-se imprescindível para realização não só de
nossa pesquisa como de tantas outras, servindo como uma fonte complexa a ser minuciosamente
analisada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Jeanne D’Arc (1948) de Victor Fleming (1889-1949), trata-se do último filme realizado pelo
diretor  norte-americano.  O  filme  teve  grande  repercussão  internacional  no  auge  do  império
cinematográfico de Hollywood e contou com a participação da atriz sueca Ingrid Bergman (1915-
1982). A atriz começou sua carreira no cinema em 1934. Em 1982, ano de sua morte, ainda realizou
um trabalho em uma série  para  a  TV norte-americana.  Como Joana D’Arc  ela  recebeu alguns
prêmios: melhor figurino colorido. Melhor foto colorida, foi indicada na categoria de melhor atriz. O
filme ainda conquistou o prêmio de produção para Walter Wanger um Oscar honorário.
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Figura 1: Joan Of Arc (1948) de Victor Fleming (1889-1949)
Fonte: https://br.pinterest.com/bobherndon/movie-posters/

A marca desta obra é a marca da transição do cinema em preto e branco para o cinema
colorido, trata-se de um longa-metragem (145 minutos) que recria a história da donzela de Orleans.
Na data que o filme se passa, Joana tem 17 anos, e foi interpretada pela estrela hollywoodiana
Ingrid  Bergman. No contexto,  Joana recebe uma mensagem divina que a dizia  para procurar  o
Delfim Carlos (José Ferrer) além de comandar um exército até a França objetivando a vitória de
Delfim, que finalmente foi coroado rei, passando a se chamar Carlos VII.

Figura 2: cena do filme de 1948
Fonte: http://articlesfilmesantigosclub.blogspot.com.br/2015_09_06_archive.html
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Durante a narrativa, Joana encontrara inúmeras dificuldades em seu horizonte, tanto com os
seus superiores tanto com seus colegas de campo de batalha, que muito resistiram a sua liderança
feminina, afinal, isso seria uma ameaça a virilidade. Eles resistem em seguir suas ordens. Ingrid
Bergman e Joana tem um fator em comum: não aparentam ser tão jovens. 

Figura 3: Joana e o exército
Fonte: http://criticaretro.blogspot.com.br/2015_08_01_archive.html

A voz de Ingrid nutre a narrativa com uma força sobrenatural nos momentos de dar ordens,
entretanto, possui uma doçura inigualável no olhar ao falar de Deus e dos santos que ouve. Em
1946,  Bergman  protagonizou  a  peça  Joan  of  Lorraine,  baseada  no  filme.  Porém,  tal  obra  é
metalinguística,  mostrando  como os  atores  de  uma montagem de  Joana  d’Arc  tem suas  vidas
transformadas pelos personagens que interpretam. 

O francês Luc Besson é diretor, produtor e roteirista de cinema. Em setembro de 2012 o
diretor frances inaugura sua obra: Cité du Cinéma em Saint Denis, na França.

Figura 4: Cartas do filme Joana d’Arc (1999) de Luc Besson (1959-)
Fonte: http://www.papodecinema.com.br/filmes/joana-darc
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No aniversário de 210 anos da Revolução Francesa, o cineasta franças Luc Besson uniu uma
seríe de informações e narrativas sobre Joana d’Arc para criar um filme sobre a jovem camponesa
que teve seu reconhecimento durante a Guerra dos Cem Anos, onde se cristalizou na mente e no
coração do povo francês. Além de se tornar um símbolo na historia das mulheres e na luta pela
liberdade francesa. O filme, além do protagonismo de Joana, retrata cenas importantes do cotidiano
medieval francês, menos romantizado que o usual.

É interessante ressaltar que na época das filmagens, Milla Juvovich era casada com Luc
Besson, o que pode ter influenciado sua escolha. Além do mais, tanto nessa narrativa visual quanto
no  outro  filme  analisado  (1948)  nenhuma  das  atrizes  escolhidas  para  representar  Joana  era
francesa.

Figura 5: Cena do filme de 1999
Fonte: http://www.papodecinema.com.br/filmes/joana-darc

A narrativa visual demonstra uma visão mais humana e real da jovem de origem camponesa
que acaba por se tornar uma líder. O filme tem sua gênese na infância de Joana, a partir se suas
visões e a escuta de vozes. Obviamente, as visões parecem inexplicáveis para Joana. Após uma
dessas premonições onde ela regressa a casa para encontrar o vilarejo onde vive completamente
em chamas após um ataque do exército inglês. Sua irmã a protege, e , mesmo se escondendo,
acaba por perder a vida. 

Joana presencia tudo,  tal  episódio jamais abandonará sua mente,  e  a partir  disso ela  se
transforma em uma nacionalista com sede de sangue e poderes sobrenaturais, e fortemente ligada
ao catolicismo. Características memoráveis, e posteriormente relacionadas com a questão de sua
sexualidade reprimida. O início do filme tem tons chocantes, a narrativa se desdobra quando o
Delfim recebe a mensagem de Joana. No manuscrito, ela fala sobre proteger o reino da ocupação
dos soldados ingleses, e então o monarca a visita e ela lhe conta suas visões secretas. Ele fica
visivelmente assustado e se prepara para a batalha.

Nas cenas posteriores, Joana está vestida para lutar, objetivando resgatar Orleans, ela não
teme sua  nova  missão de  comandar  um exército,  e  ela  consegue convencer  os  ingleses a  se
renderem. 

Quando Joana retorna, dirige-se a Reims para coroação do Delfim, porém, a relação entre
ambos já não se sustenta. Essa Joana sanguinária é também muito vingativa, porém, prefere uma
posição mais suave para tal momento. 

Posteriormente,  Joana  é  acusada  de  heresia  e  passa  por  um  processo  destrutivo  de
condenação,  chega  a  ser  acusada  por  bruxaria.  Nesse  momento,  o  filme  dá  mais  ênfase  aos
momentos passados e as questões intimas da personagem.
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O filme  obteve  críticas  satisfatórias,  com um alto  valor  investido.  Porém,  o  sucesso  nas
bilheterias não foi  agradável.  Não era o primeiro trabalho de Jovovich e Besson, que estiveram
juntos em 1997 em “The Fifith Element”.

O filme diverge da realidade em alguns pontos, como por exemplo, a história diz que as
visões de Joana iniciaram-se aos treze anos porém,  o  filme as  retrata  na  infância.  A  cena da
violação e da morte nunca aconteceram até onde se sabe. Porém, o filme atende as expectativas
quando tratado como fonte histórica.

Os aportes teóricos  e metodológicos escolhidos para  o desenvolvimento  dessa pesquisa,
permitiram analisar minuciosamente as fontes escolhidas. 

Para estudar Joana d’Arc é necessário ter base sobre a Guerra dos Cem Anos em seus
aspectos políticos, sociais e econômicos. Assim como compreender as questões que assolavam a
França naquele período. 

Uma  análise  sobre  o  paganismo  medieval  e  as  questões  místicas  da  época  também
possibilitam uma compreensão mais rica da narrativa, assim como ter breve conhecimento sobre as
questões médicas da época, em relação a saúde mental, as visões, para entender como a medicina
enxergava as visões de Joana. 

Os filmes possibilitam uma análise frutífera da narrativa, porém, não permitem uma análise
mais concreta se não estiverem acompanhados de um conhecimento prévio sobre a vida de Joana
fora das telas e a Idade Média. 

4 CONCLUSÕES

Perfazemos então, que os filmes colaboram para uma melhor compreensão da vida de Joana,
assim como da guerra dos cem anos.  Pudemos perceber  que as narrativas têm alguns pontos
diferentes  visto  que foram produzidas em épocas distintas,  a  primeira  não é  dotada de efeitos
especiais como a segunda e carece de algumas técnicas, o que não impede uma análise concreta
da obra. Agregando tais obras com a fonte documental de Michelet, tivemos um bom aporte teórico
que possibilitou tais analises. Os filmes também podem ser pensados como uma forma romântica de
representar a heroína francesa.

Posterior  a  análise  de  nosso  material  nos  aproximarmos  de  determinadas  respostas
possíveis.  Obtivemos à conclusão que na baixa Idade Média a figura de Joana D’Arc fora bem
recebida pelas camadas populares, os testemunhos nos atestam isso, enquanto que junto às elites
dominantes  ela  foi  configurada como rival  da  fé. Sua representação masculinizada nos permite
pensar  numa  ideia  acerca  da  guerra  e  dos  guerreiros  na  sociedade  medieval  assim  como  as
questões de gênero que permeiam nossa sociedade e tem ganhado destaque no meio acadêmico
nas últimas décadas, pensar Joana D’arc é também pensar nas questões de gênero e na história
das mulheres. 

 Se fizermos uma breve análise sobre Guerra dos Cem Anos relevando este fato como um 
dos mais importantes conflitos da história do ocidente cristão, nela a jovem donzela ocupou lugar de 
destacada atuação, sendo, portanto, objeto de interesse para aqueles que estudam a Guerra e as 
mulheres em contextos beligerantes. Joana não só foi acolhida pelas camadas mais pobres como as
representou. 
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