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RESUMO
Essa pesquisa teve como objetivo verificar o uso da tática da fuga fingida pelos Normandos na Batalha de Hastings de
1066. Para tanto, analisaram-se os debates promovidos acerca da impossibilidade e da possibilidade do uso desta
manobra  de  combate  em  campo  de  batalha  pela  análise  da  historiografia,  bem  como  a  análise  de  fontes
contemporâneas ao conflito em si. Assim, a pesquisa envolveu a análise comparativa das fontes concominada com o
debate transdisciplinar com a literatura, arte e a escola da história militar inglesa. Concluímos pela defesa do uso da fuga
fingida em campo de batalha por parte dos Normandos, como componente integral para a compreensão do sucesso
militar  destes  no  conflito,  opondo-se  à  visão  contrária  pois  esta  não  apresentaria  argumentos  necessários  para  a
explicação do sucesso militar Normando.

PALAVRAS-CHAVE: Guerra; Idade Média; Inglaterra.

1 INTRODUÇÃO

O estudo da Idade Média, frente aos não-historiadores, é comumente considerado como algo
de pouca serventia. Para os que não compreendem este período da história da humanidade, este é
considerado como uma época de involução,  retrocesso e  estagnação em todos os  campos do
conhecimento  humano.  Deveras,  o  uso  do  termo  “medieval”  ou  “medievalesco”  carrega
hodiernamente  uma  carga  negativa  na  narrativa  tanto  da  opinião  comum  como  de  grupos
formadores de opinião, como a imprensa (BASCHET, 2006, p. 23). 

Todavia, cada vez mais é demonstrado que o período medieval, contrário a ser involutivo e
estagnado,  apresenta  uma  parte  da  história  da  humanidade  onde  ocorreram  adaptações  e
desenvolvimento de novas técnicas, conforme a necessidade contextual. Essa percepção positiva do
medievo tem sido cada vez mais bem aceita (WOODS, 2008, p. 12), e demonstrável em várias áreas
do conhecimento humano.

Entre estas, debruçamo-nos sobre a história militar. Embora a sociedade Ocidental tenha se
modificado desde o século XI – período alvo da presente pesquisa – até o presente século XXI, o
uso da guerra como ferramenta ativa ou passiva continua indelevelmente presente, sem sinais de
que será permanentemente substituída por outra forma de resolução de conflitos. Embora ocasião
de  violência,  a  guerra  deve  ser  compreendida  também como  ferramenta  de  manutenção  e  de
mudança  de  poder  político,  bem  como  objeto  quanto  ao  qual  gravitam  narrativas  acerca  da
moralidade, ética e civilidade. 

Da mesma forma, embora o equipamento e as técnicas utilizadas militarmente tenham se
adaptado a novas tecnologias  e  materiais,  permanecem os agentes  humanos que conduzem a
guerra, com suas necessidades logísticas, materiais e psicológicas, como a alimentação, transporte,
informações e o uso de táticas em campo de batalha. Por este viés, a guerra também se considera
então  demonstrativa  das  capacidades  econômicas  de  produção  e  manutenção  dos  que  nela
participam, bem como do pensamento e das ideias dos envolvidos.

O uso de táticas militares em campo de batalha, tal qual o da fuga fingida na Batalha de
Hastings de 1066, demonstra a organização e adaptação militar que o homem medieval possuía,
contrário  a  uma  visão  de  um  exército  medieval  desorganizado  e  inferior  aos  exércitos  da
Antiguidade, visão esta defendida por historiadores do século XX (DEVRIES, 2011, p. 115-116).
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Embora os líderes medievais não tivessem a estrutura militar nem a quantidade de soldados ativos
semelhante  às  do  Império  Romano,  seu  uso  da  guerra  adaptou-se  às  tecnologias  e  técnicas
disponíveis, dentro de seu contexto demográfico e logístico. Dessa forma, compreendemos o uso
das  táticas  militares  tanto  como manutenção  como  adaptação  do  conhecimento  humano,  e  os
debates  para  se  determinar  sua  possibilidade  ou  não  são  necessários  para  verificarmos  este
desenvolvimento.

Temos, portanto, como objetivos:

1. Apresentar os debates acerca do uso da tática da fuga fingida;

2. Analisar as fontes contextuais acerca da possibilidade desta tática;

3. Propor pelo uso efetivo da fuga fingida, por parte do exército Normando, na Batalha de
Hastings de 1066;

4. Demonstrar que o uso desta é demonstrativo do desenvolvimento medieval.

2 AS FONTES E SUA ANÁLISE

2.1 A TAPEÇARIA DE BAYEUX

A primeira  fonte  utilizada  é  a  Tapeçaria  de  Bayeux,  uma fonte  imagética  criada  em um
bordado contendo cenas e uma narrativa sobre a conquista da Inglaterra do século XI pelo líder
normando  Guilherme  da  Normandia  (THORPE,  1973,  p.  57).  Criada  no  século  XI,  ela  foi
confeccionada com linho e lã, e possui aproximados 70 metros de comprimento por 0,5 metro de
largura.  O tecido  de  linho  utilizado  para  compor  a  estrutura  base  do  bordado  possui  uma  cor
amarelada suave e neutra, ideal como base sobre a qual as cenas e figuras foram adicionadas
posteriormente. Já estas foram criadas com o uso de linho e lã, tingidas de vermelho terracota,
castanho amarelado, amarelo, verde claro, verde escuro, verde-azulado, azul, azul escuro e cinza
(HICKS, 2007, p. 43-44), cores estas que se desbotaram com a ação do tempo. 

A narrativa desenvolvida pela Tapeçaria de Bayeux segue uma ordem cronológica, contendo
início, meio e fim, bem como conflito, ápice e resolução. O principal meio para a expressão desta
narrativa é o uso das imagens, as quais existem tanto em uma sequência central quanto em ambas
às margens superior e inferior. De maneira assistencial, as imagens são, por vezes, acompanhadas
de escritos em latim (às vezes anglicizados). A narrativa possui viés pró-normando, retratando os
eventos que levaram o duque Guilherme da Normandia a se tornar o rei Guilherme I da Inglaterra,
em oposição ao seu rival o rei Haroldo Godwinson da Inglaterra.

Sua datação no século XI é possível de ser estipulada tanto pelo tópico ao qual se dispõe
retratar, como pela arte utilizada para as formas, a filologia da escrita e o estudo comparativo com
outras  fontes  contemporâneas  as  quais  relatam os  eventos  de  maneira  estruturalmente  similar
àquela apresentada em sua narrativa. A fonte recebeu uma restauração no ano de 1842, quando
novos fios de lã tingida foram mecanicamente cozidos ao tecido original.  Atualmente a fonte se
encontra  no  Musée  de  la  Tapisserie  de  Bayeux,  protegido  por  um  vidro  especial  em  baixa
temperatura e pouca humidade (HICKS, 2007, p. 298). 

Em  relação  ao  patronato,  esta  fonte  foi  possivelmente  financiada  pelo  meio-irmão  de
Guilherme I, o Bispo Odo de Bayeux (BARTHELEMY, 2010, p. 249). Quanto à autoria, a dimensão e
natureza do trabalho favorecem a tese de que a Tapeçaria de Bayeux foi criada por uma oficina de
bordadeiras religiosas na Inglaterra anglo-saxônica após a conquista de Guilherme (THORPE, 1973,
p. 58). O público-alvo desta fonte consistia tanto de Guilherme e sua corte, enquanto um presente
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direto de Odo, como também os novos súditos anglo-saxões, que poderiam perceber a conquista da
Inglaterra como um desígnio divino ocasionado pelas ações de Haroldo (LEWIS, 1999, p. 22). Da
mesma forma, graças a seu formato, ela foi posteriormente vista e estudada por vários segmentos
da população,  pois  era exposta anualmente na Catedral  de Bayeux,  local  de reunião de vários
grupos sociais durante a Idade Média.

Utilizada como fonte para inúmeras pesquisas vista suas particularidades, a  Tapeçaria de
Bayeux foi  analisada  como  uma  narrativa  contemporânea  da  conquista  normanda,  como  obra
artística, como fonte material dos conhecimentos técnicos de tecelaria e química, e do transporte
mercantil de mercadorias na Idade Média (visto a importação de alguns de seus materiais). Todavia,
para o presente trabalho, analisamos ela como fonte para o estudo dos conhecimentos militares da
época, considerada a retratação das armas, armaduras, cavalos e táticas de batalha utilizadas pelos
exércitos do século XI, em sua seção onde mostra a Batalha de Hastings (Imagem 1).

Imagem 1: A investida da cavalaria normanda no início da Batalha de Hastings
Fonte: A Tapeçaria de Bayeux, In: GRAPE, 1994, p. 153-154

2.2 A CRÔNICA DE GUILHERME DE POITIERS

A segunda fonte se trata da Crônica de Guilherme de Poitiers, intitulada  Gesta Guillelmi of
William of Poitiers, ou História de Guilherme de Guilherme de Poitiers. Esta é uma fonte textual em
formato de crônica narrativa do ciclo romano. Ela apresenta os feitos de Guilherme I em um viés pró-
normando,  o  exalta  comparativamente  aos  líderes  da  Antiguidade,  bem  como  apresenta  as
motivações e justificações para a conquista normanda da Inglaterra.

Tal qual a Tapeçaria de Bayeux, sua datação no século XI é possível graças ao objeto de sua
narrativa, a filologia e temáticas utilizadas, e o estudo comparativo com outras fontes. Criado entre
1073 e 1074 (THORPE, 1973, p. 32), o manuscrito original se perdeu: o acesso à fonte é baseado
em uma cópia parcialmente destruída feita por André Duchesne no ano de 1619. A narrativa da fonte
se inicia no ano de 1035, seguindo uma ordem cronológica até o ano de 1067. 

Tanto o patronato quanto a autoria da Gesta Guillelmi são definidos, embora não constem da
própria obra: a menção ao autor nos provêm de uma outra fonte, a História Eclesiástica de Orderico
Vital (DAVIS apud POITIERS, 2006, p. xv), a qual menciona a Gesta Guillelmi como a Crônica de
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Guilherme de Poitiers. Guilherme de Poitiers foi o capelão do rei Guilherme I, um monge normando
nascido de uma família abastada em Préaux. Durante sua juventude ele foi treinado e atuou como
guerreiro, o que lhe confere um maior grau de conhecimento tanto teórico quanto prático da vida
militar, comparativamente a outros cronistas de sua época. Todavia, desistiu da vida militar e tornou-
se um religioso, servindo a seu suserano Guilherme I tanto na Normandia pré-conquista quanto na
Inglaterra  anglo-normanda  pós-1066.  Dessa  forma,  tal  qual  a  Tapeçaria  de  Bayeux,  essa  fonte
surgiu com o desejo ulterior de angariar benesses a seu criador, pois este a presenteou à Guilherme
da Normandia e seus descendentes.

Esta fonte estava presente na biblioteca real de Guilherme I,  sendo que eventuais cópias
pertenciam a parentes, amigos e outros nobres. Isso implica dizer que a fonte tinha o alcance dos
círculos próximos à figura real, bem como dos convidados destas pessoas, a maioria das quais eram
dos  estratos  superiores  da  sociedade  anglo-normanda  dos  séculos  XI  e  XII.  Como  ferramenta
propagandística  dentro  destes  círculos,  a  Crônica  de  Guilherme  de  Poitiers  demonstraria  não
apenas as capacidades políticas de Guilherme da Normandia,  como também suas capacidades
militares. 

Em sua maior parte, a obra foi pautada pela memória do autor e seu acesso a testemunhas
oculares, anos depois dos acontecimentos que levaram à coroação. Para a Batalha de Hastings, na
qual não estava presente, Guilherme de Poitiers se utilizou de testemunhas oculares, ainda menos
de uma década depois do ocorrido.  Porém,  a forma como apresentou as técnicas e táticas da
Batalha  de Hastings são coerentes  em relação ao nível  de  tecnologia  disponível  à  época,  dos
soldados normandos e anglo-saxões, e da análise comparativa com outras fontes. Dessa forma,
apesar de seu viés pró-normando, é possível ao historiador analisar os acontecimentos militares
pelo estudo desta fonte, tomadas as devidas precauções em relação ao viés.

3 DISCUSSÕES E RESULTADOS

3.1 O CONTEXTO E O DEBATE HISTORIOGRÁFICO

A Batalha de Hastings foi o desdobramento de um conflito político. Em janeiro de 1066, o rei
anglo-saxão Eduardo, o Confessor, morreu sem deixar descendentes diretos para o trono inglês.
Três  nobres  então  reivindicaram  o  trono  para  si:  Haroldo  Hardrada  da  Dinamarca,  Haroldo
Godwinson da Inglaterra e Guilherme da Normandia (DEVRIES, 2009, p. 20). Haroldo Godwinson,
por sua influência política e presença militar no reino anglo-saxão, foi coroado logo após a morte de
Eduardo o Confessor, negando esse papel de liderança para os outros dois pretendentes.

Entre  janeiro  e  setembro  de  1066,  os  três  poderes  mobilizaram seus  exércitos.  Haroldo
Godwinson recrutou suas forças de defesa, composta de infantaria leve e pesada, na Inglaterra.
Haroldo Hardrada adquiriu o apoio de seus partidários na Dinamarca e cruzou o mar até a Escócia
em preparação para a invasão, trazendo sua infantaria leve e pesada. Guilherme da Normandia
convenceu seus vassalos e contratou mercenários continentais, estabelecendo um acampamento na
costa noroeste da França, onde pôde treinar suas forças (NICHOLSON, 2004, p. 114). Estas últimas
eram compostas de infantaria pesada, arqueiros e cavalaria.

Haroldo Hardrada invade primeiramente pelo Norte, em setembro de 1066, e é derrotado por
Haroldo Godwinson na Batalha de Stamford Bridge (GRAVETT, 1994, p. 44-45). O embate ocorre
entre forças com estratégias similares, infantaria contra infantaria, com o uso de táticas como a
parede  de  escudos  e  investidas  diretas,  influenciadas  pelo  estilo  militar  germânico-viking.  Em
especial,  a  parede  de  escudos  foi  a  tática  favorecida,  sendo  que  esta  consiste  em manter  os
soldados próximos uns aos outros empunhando escudos, criando efetivamente uma barreira que o
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inimigo não consegue invadir, e possuindo pequenas brechas ondes lanças podem ser usadas para
estocar o inimigo

Após passar o verão treinando suas tropas na Normandia, Guilherme cruza o mar junto de
seu  exército  ao  final  de  setembro,  aportando  no  Sul  da  Inglaterra,  perto  de  Hastings.  Haroldo
Godwinson realoca suas tropas do Norte para  o Sul  por  meio  de marchas forçadas,  estafando
fisicamente seus soldados. A Batalha de Hastings se inicia em 14 de outubro de 1066. As forças
anglo-saxônicas, defensoras, ocupam o topo de uma colina e adotam uma posição defensiva, a
parede de escudos. As forças normandas, atacantes, ocupam a base da colina.

As forças mistas de Guilherme iniciam o conflito, primeiro pelo uso dos arqueiros, depois da
infantaria, e finalmente da cavalaria (POITIERS, 2006, p. 127). O conflito dura desde as 9 horas da
manhã até as 6 horas da tarde, e consiste na manutenção da posição defensiva anglo-saxônica,
imóvel e reativa, frente às investidas da infantaria e da cavalaria. Os arqueiros normandos tiveram
sua capacidade ofensiva reduzida, vistas a ressitência dos escudos dos anglo-saxões. O conflito se
encerra após a morte de Haroldo Godwinson, durante as horas finais, e a vitória dos normandos em
campo de batalha.

Uma das questões historiográficas acerca do porque os normandos venceram a Batalha de
Hastings se trata do uso da tática da fuga fingida. A tática da fuga fingida consiste em uma parte ou
todo o exército de um dos lados em conflito simular uma retirada, fingindo-se derrotado, para atrair o
outro  exército  para  uma posição  vantajosa  e  retornar  ao  ataque  (NICHOLSON,  2004,  p.  141).
Autores como Hans Delbrük e o coronel C. H. Lemmon, pautados em uma historiografia militar do
século  XIX  e  início  do  século  XX,  defenderam  a  ideia  de  que  os  exércitos  medievais  eram
desorganizados, e o uso de táticas complexas como a fuga fingida estariam fora do escopo de sua
capacidade. Mesmo hodiernamente esta visão persiste:

Um  exército  feudal  em  campo  era  uma  força  indescritivelmente  indisciplinada. Muitos
comandantes só receberiam ordens do seu senhor imediato, o rei; Portanto, uma cadeia de
comando  efetiva  era  impossível.  Havia  uma  superabundância  de  coragem,  que  tendia  a
agravar, ao invés de aliviar, a desordem natural. Longos séculos de controle da arte da guerra
por uma única classe, a concentração exagerada na guerra por meio da cavalaria, e a ausência
de qualquer medida para treinamento em grupo, exceto de uma  forma restrita nos torneios
reformados, significaram que o estudo e a prática das táticas organizadas tinham simplesmente
desaparecido  ...  uma  vez  que  a  batalha  começasse,  desaparecia  qualquer  semblante  de
organização,  e  a  luta  tornava-se  nada  mais  do  que  uma  confusa  união  de  centenas  de
encontros individuais1 (PRESTON et al, 1991, p. 69-70). 

Já outros autores, tais como J. F. Verbruggen e Bernard S. Bachrach, estabeleceram a base
do que poderíamos compreender como a noção de profissionalismo nos exércitos medievais, que
permitiriam o uso de táticas complexas no campo de batalha (DEVRIES, 2011, p. 113-114). Sob esta
ótica, o uso da fuga fingida na Batalha de Hastings seria provável.

3.1 ARGUMENTAÇÂO EM FAVOR DA FUGA FINGIDA

1 No original: A feudal army in the field was an indescribably undisciplined force. Many tenants-in-chief would take orders
only from their immediate overlord, the king; therefore an effective chain of command was impossible. There was a
superabundance of courage, which tended to aggravate rather than to relieve the normal disorder. Long centuries of
control of the art of war by one class, the exaggerated concentration upon cavalry warfare alone, and the absence of any
provision for group training except in a restricted fashion in the reformed tournament meant that the study and practice of
organized tactics had all but vanished ... once the battle was joined, all semblance of order disappeared, and the struggle
became nothing more than a confused melee of hundreds of individual encounters.
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Para a análise da Batalha de Hastings, o uso da fuga fingida demonstra-se como a explicação
mais coerente acerca da vitória normanda. A Crônica de Guilherme de Poitiers procura estabelecer o
acampamento onde os normandos permaneceram e treinaram nos seguintes termos: 

Levaria muito tempo para narrar em detalhes como, sob sua direção prudente, os navios foram
construídos e equipados com armas, homens, provisões e outras coisas necessárias para a
guerra,  e como toda Normandia  se inclinou ansiosamente para a tarefa  [...]  Os cavaleiros
estrangeiros  reuniram-se  para  ajudá-lo  em  grande  número,  atraídos  em  parte  pela  bem
conhecida liberalidade do duque, mas totalmente confiantes da justiça de sua causa.
Depois de proibir todo o saque, ele sustentou 50 mil homens-de-armas às suas próprias custas,
enquanto os ventos desfavoráveis o atrasaram por um mês na boca do Dives. Tal foi a sua
moderação  e  sabedoria  que  foram dadas provisões  abundantes  para  os  soldados e  seus
anfitriões, e a ninguém foi autorizado apossar-se de qualquer coisa2 (POITIERS, 2006, p. 103).

Desconsiderando-se  a  exultação  da  figura  do  líder,  bem  como  o  número  de  soldados
apresentados – as estimativas atuais estão na ordem de 10.000 soldados normandos em batalha –,
a narrativa de Guilherme de Poitiers deixa claro que as tropas da Normandia estavam reunidas pelo
menos por um período de um mês no mesmo local, sem a necessidade de se ausentar do mesmo
para adquirir  provisões em outros locais. Esse tempo hábil,  bem como a presença da cavalaria,
acostumada a uma vida voltada à guerra, permitiria a prática de exercícios militares, entre os quais o
uso da fuga fingida. Esta tática não apenas era teoricamente conhecida pelos cavaleiros normandos,
como mesmo fora aplicada na Batalha de St. Aubin, poucos anos antes, contra o rei  da França
(VERBRUGGEN, 1997, p. 96).

Em contrapartida, a mentalidade militar dos anglo-saxões contribuiu para a possibilidade de
utilização desta tática. Primeiramente, ao adotar uma posição defensiva imóvel, os normandos eram
obrigados a considerar estratégias além do ataque frontal colina acima. Em segundo lugar, o uso de
táticas de cunho germânico-viking, como as investidas que utilizaram contra os dinamarqueses na
Batalha de Stamford Bridge, revelam um amoldamento à uma mentalidade mais agressiva e ativa,
enquanto que o uso de uma tática defensiva estacionária como a parede de escudos, efetuada
durante horas como na Batalha de Hastings, propiciou um comportamento inquieto e ansioso para
soldados mais proativos, desejosos do fim do conflito. Desta forma, as características psicológicas
dos anglo-saxões eram propícias a que parte de seu contingente fosse enganado pela tática da fuga
fingida.

Fazendo-se a análise comparativa das fontes, ambas concordam e se complementam quanto
à uma ocorrência em particular: a fuga de cavaleiros normandos em campo de batalha, que depois
foram reorganizados em uma nova investida contra os guerreiros anglo-saxões, causando grandes
danos aos defensores. Este momento assim é descrito por Guilherme de Poitiers:

Então, aterrorizados por essa ferocidade [da defesa dos anglo-saxões], tanto os soldados como
os cavaleiros bretões e outros auxiliares no flanco esquerdo fugiram; quase toda a linha de
batalha do duque cedeu, [...]. Os normandos acreditavam que seu duque e senhor havia caído,
por isso não era tão vergonhoso fugir; além disso, não devemos deplorar tal ação, uma vez que
os ajudou muito.

2 No original: It would take too long to narrate in detail how under his prudent direction ships were built and equipped with
arms, men, provisions, and the other things necessary for war, and how all  Normandy eagerly bent to the task […]
Foreign knights flocked to help him in great numbers, attracted partly by the well-known liberality of the duke, but all fully
confident of the justice of his cause.
After forbidding all plunder, he supported 50,000 men-at-arms at his own expense while unfavourable winds delayed him
for a month at the mouth of the Dives. Such was his moderation and wisdom that abundant provision was made for the
soldiers and their hosts, and no one was permitted to seize anything.
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Quanto  ao  líder,  ao  ver  uma  grande  parte  da  força  oposta  avançar  para  perseguir  seus
homens,  correu  para  eles,  encontrou-os  enquanto  eles  fugiam  e  os  parou,  atacando  e
ameaçando com sua lança. [...] Ele tomou à frente em sua dianteira, brandindo sua espada, e
cortou as pessoas hostis que mereciam a morte por se rebelarem contra ele, seu Rei. Cheio de
zelo, os normandos cercaram alguns milhares que os perseguiram e os destruíram em um
momento, de modo que nem um só sobreviveu3 (POITIERS, 2006, p. 130-131).

Da mesma forma, a Tapeçaria de Bayeux apresenta uma cena onde cavaleiros normandos
estão fugindo em direção oposta ao conflito. Nela, os líderes Odo de Bayeux, carregando um báculo
de liderança, e Guilherme da Normandia, mostrando seu rosto para demonstrar que estava ainda
vivo, vão ao encontro dos cavaleiros para reorganizá-los (Imagem 2).

Imagem 2: Odo de Bayeux (com báculo à esquerda) e Guilherme da Normandia (mostrando seu rosto à
direita) reorganizam suas tropas

Fonte: A Tapeçaria de Bayeux, In: GRAPE, 1994, p. 160-161

Considerando-se a dificuldade de se lutar morro acima e contra oponentes em posição de
defesa,  a  cavalaria  e  a  infantaria  de  Guilherme  devem  ter  sofrido  tantas  baixas  quanto  os
defensores, tornando o campo de batalha um massacre indistinto na mentalidade desses guerreiros,
especialmente os mercenários Bretões do flanco esquerdo. Como o uso da heráldica ainda não
havia se difundido (seu auge se iniciaria no século XII), a possibilidade de que algum comandante de
Guilherme que fora morto em batalha fosse confundido com ele também é coerente às narrativas
apontadas, nas quais Guilherme mesmo precisa mostrar seu rosto na Tapeçaria de Bayeux.

Se a narrativa de Guilherme de Poitiers desejasse exclusivamente exaltar a capacidade militar
de Guilherme da Normandia, sua descrição dessa primeira fuga do exército normando já seria a
priori a descrição de uma fuga fingida, demonstrando tanto previdência quanto genialidade por parte
do comandante. Todavia, como se tratam dos mercenários Bretões, Guilherme de Poitiers é livre

3 No original: So, terrified by this ferocity [of the Anglo-Saxons’ defense], both the footsoldiers and the Breton knights and
other auxiliaries on the left wing turned tail; almost the whole of the duke’s battle line gave way, […]. The Normans
believed that their duke and lord had fallen, so it was not too shameful to give way to flight; least of all was it to be
deplored, since it helped them greatly. 
For the leader, seeing a great part of the opposing force springing forward to pursue his men, rushed towards them, met
them as they fled and halted them, striking out and threatening with his spear. […] He rushed forward at their head,
brandishing his sword, and mowed down the hostile people who deserved death for rebelling against him, their King. Full
of zeal the Normans surrounded some thousands who had pursued them and destroyed them in a moment, so that not a
single one survived
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para mencionar uma aparente fuga covarde, seguida de uma presteza do líder em tirar proveito da
situação.

Sendo esta primeira fuga portanto verdadeira, porém redirecionada para transformar-se em
uma investida; considerando-se a possibilidade de treinamento e o conhecimento prévio da tática
por parte da cavalaria de Guilherme; e em busca de vantagens tático-militares contra os defensores,
que conseguiram resistir durante várias horas, o que permitiu a reorganização, reagrupamento e
troca de informações entre os comandantes, a possibilidade de que manobras de fugas fingidas
foram efetuadas em Hastings são altas:

Quando os normandos e as tropas aliadas a eles viram que não podiam conquistar uma força
inimiga tão forte sem grandes perdas, eles deram meia-volta e deliberadamente fingiram fugir.
Eles se lembraram de como, um pouco antes, sua fuga trouxera o resultado desejado. Houve
júbilo entre os estrangeiros, que esperavam uma grande vitória. Encorajando-se mutuamente
com  gritos  alegres,  amaldiçoavam  nossos  homens  e  ameaçavam  destruí-los  a  todos
imediatamente. Como antes, alguns milhares deles ousaram investir, quase como se tivessem
asas, em busca daqueles que acreditavam estar fugindo. Os normandos, de repente, deram
meia-volta em seus cavalos, se aproximaram e cercaram, e os mataram até o último homem.
Tendo usado este truque duas vezes com o mesmo resultado, atacaram o restante com maior
determinação [...]4 (POITIERS, 2006, p. 133).

A extensão do campo de batalha permitia atrair guerreiros anglo-saxões pelo uso de várias
manobras de fuga fingida se estas foram coordenadas em um espaço de tempo curto. Esta opção é
provável vista a troca de informações entre os comandantes normandos, munidos de mensageiros a
cavalo, e com acesso a cavalaria de alta mobilidade, que podia executar essa manobra facilmente
contra uma infantaria anglo-saxônica mais lenta.

Por fim, o uso desta tática demonstra-se como a tática mais coerente para a redução do
exército anglo-saxão. A arquearia não possuía munição o suficiente para atirar à vontade durante 9
horas de conflito, bem como sua eficácia era diminuída pela elevação do solo na qual os defensores
se encontravam e o uso de grandes escudos que podiam aparar as flechas. A infantaria normanda
tinha  mobilidade  reduzida,  e  estava  obrigada  a  fazer  um ataque  frontal  colina  acima,  também
reduzindo  sua  eficácia  e  provocando  grandes  baixas  em seu  contingente.  A  melhor  opção  se
encontrava na cavalaria: com alta mobilidade, podia aproveitar quaisquer brechas criadas na defesa
anglo-saxônica, sejam as frestas criadas pelos arqueiros e a infantaria, sejam espaços criados por
meio  da  fuga  fingida,  a  qual  sua  velocidade  permitia  conduzir  (DEVRIES,  2009,  p.  28-29).  Ao
lentamente diminuir o efetivo defensivo de Haroldo Godwinson, a cavalaria possibilitou que ao final
da batalha os arqueiros pudessem lançar uma nova leva de flechas, uma das quais atinge o rei
anglo-saxão. Com esse dano causado ao líder e à suas fileiras, os defensores entram em confusão,
finalmente permitindo a quebra da parede de escudos por parte da infantaria e da cavalaria. Haroldo
Godwinson falece em batalha, e Guilherme da Normandia será coroado rei da Inglaterra no Natal de
1066.

4 No original: When the Normans and the troops allied to them saw that they could not conquer such a solidly massed
enemy force without heavy loss, they wheeled round and deliberately feigned flight. They remembered how, a little while
before, their flight had brought about the result they desired. There was jubilation among the foreigners, who hoped for a
great victory. Encouraging each other with joyful shouts, they heaped curses on our men and threatened to destroy them
all forthwith. As before, some thousands of them dared to rush, almost as if they were winged, in pursuit of those they
believed  to  be  fleeing.  The  Normans,  suddenly  wheeling  round  their  horses,  checked  and  encircled  them,  and
slaughtered them to the last man.
Having used this trick twice with the same result, they attacked the remainder with greater determination […]
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4 CONCLUSÃO

Haroldo Godwinson tivera um conflito ainda no ano de 1066 onde o antigo estilo militar de
infantaria  pesada  havia  sido  exercido:  a  Batalha  de  Stamford  Bridge,  a  qual  venceu  graças  à
quantidade  superior  de  soldados.  Todavia,  diante  do  novo  estilo  militar,  franco-continental,  que
Guilherme  da  Normandia  adota,  ele  foi  derrotado.  A  tática  da  fuga  fingida,  possibilitada  pela
existência das armas mistas – infantaria, arquearia, cavalaria –, se torna a proposição mais coerente
para explicar essa vitória. Da mesma forma, o uso desta tática demonstra o desenvolvimento militar
ocorrido no século XI e a adaptação do conhecimento humano militar a seu contexto, contrária a
ideia da Idade Média como período de estagnação.
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