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RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo principal discutir como o poema Beowulf (S.I ca 700) apresenta a jactância 
germânica, isto é, a atitude de alguém que se manifesta com arrogância e tem alta opinião de si mesmo, 
como uma das principais formas de legitimação do poder aristocrático dos futuros reis anglo-saxões no 
período de composição do poema, ou seja, século VIII. A veneração do próprio individuo sobre si está 
centrada em diversos rituais sociais e é apresentada para o leitor do poema em inúmeros momentos, desde 
a chegada do guerreiro geat à costa dinamarquesa, até o momento em que ele se prepara para o confronto 
final com o dragão. É nela que observamos a importância da apresentação, na qual a forma de discurso, as 
informações apresentadas (que também são formas cerimoniais e cumprem uma série de requisitos prévios), 
os elogios realizados ao ouvinte e aqueles recebidos, são de suma importância para as ações desta 
aristocracia. Para estudar a sociedade anglo-saxã, utilizaremos Dorothy Whitelock (1962), Nicholas J. 
Higham; Martin J. Ryan (2015) Frank M. Stenton (1971) e Carlos D. González (2015). Para analisar como as 
fontes históricas do período anglo-saxão refletem uma forma de comportamento e uma idealização do 
guerreiro serão utilizados Andrew Cowell (2007), Elise Louviot (2016), John Hill (1995) e Dean Miller (2000). 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Germânicos; Moralização; Poema.  

 
1 INTRODUÇÃO  

 
O poema Beowulf (S.I ca 700), maior poema épico em inglês antigo preservado 

atualmente, possui mais de 200 anos de estudos em constante evolução. Ao longo desses 
dois séculos foram realizadas inúmeras tentativas para explicar o conteúdo do poema, onde 
o foco foi sendo modificado ao longo do tempo gerando um verdadeiro labirinto de teorias 
que buscam entender seu conteúdo. No entanto, algumas informações básicas são 
importantes para se compreender essa complexa rede de explicações.  

O poema encontra-se no manuscrito Cotton MS Vitellius A XV, Beowulf (ff 132r–
201v), atualmente no museu britânico, escrito em inglês antigo1, numa divisão de 43 fitts 
(MEDEIROS, 2006, p. 19) que formam 3182 versos em sua forma de escrita original. Numa 
leitura principal, o manuscrito pode ser dividido em duas partes: a primeira consiste nos 
feitos de Beowulf, que nos permite fazer um recorte do poema em três segmentos; a 
segunda aborda o reinado de Beowulf até sua morte (KLAEBER, 1922).  

A primeira parte, na qual são apresentados os três principais feitos de Beowulf num 
período anterior ao seu reinado, nos permite dividir o poema em três seções, cada uma se 
refere a um feito “central”: a primeira é referente ao período de contextualização do Beowulf, 
ao apresentar o propósito de sua viagem e a batalha com o primeiro monstro, Grendel, 
abrange os versos 1-924; a segunda parte conta o ataque da mãe de Grendel a Heorot, até 
sua eliminação no pântano, compreende os versos 925-1887; já a terceira parte, refere-se 
ao retorno de Beowulf a Heorot e o relato de toda a batalha a Hrothgar, rei dos Scyldings, 
em que o mesmo presenteia Beowulf com diversos favores e anéis, composta pelos versos 
1888-2199 (KLAEBER, 1922). 

 
1 É necessário destacar a diferença entre “inglês antigo” ou “inglês anglo-saxão” implica: o primeiro defende 
uma noção de continuidade histórica entre a chegada de Guilherme da Normandia, em 1066, e os períodos 
anteriores a ele (como a formação dos anglo-saxões entre os séculos VI-XI como um todo), já o segundo 
apresenta uma ideia de ruptura entre um passado anglo-saxão e uma nova cultura a partir de 1066. 
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A segunda parte tem como foco o retorno de Beowulf à sua terra natal, lar dos Geats. 
Nela, podemos ver um conflito inicial que é brevemente relatado sobre a morte de Hygelac, 
tio e rei de Beowulf, e de Heardred, filho de Hygelac. É importante ressaltar, no entanto, 
que esse relato vem quebrado em diversos outros momentos e que faz parte da guerra dos 
Suíones vs Geats. Após esse conflito o trono passa para Beowulf, que reina por cinquenta 
anos com muita fartura e prosperidade. Porém, um escravo fugitivo encontra uma caverna 
cheia de tesouros e acorda um dragão, que força Beowulf a entrar numa última batalha. Em 
resultado disso, Beowulf e o Dragão morrem no combate e, durante o discurso de luto de 
Wiglaf, é apresentado o futuro fim dos Geats (KLAEBER, 1922). 

Ao considerar o manuscrito de Beowulf como um exemplo resultante de um período 
de transição entre o paganismo germânico, presente fortemente ainda na sociedade, e o 
desenvolvimento de uma nova sociedade, a anglo-saxã mas que suas raízes sociais e 
culturais estão num passado ainda perceptível (SANDERS, 2005), podemos compreender 
o porquê de seu conteúdo possuir temáticas que podemos definir como “fantástico”, já que 
trabalha com animais grotescos e mitológicos (como um troll/ogro e um dragão), mas ao 
mesmo tempo não se afasta da realidade, demonstrando uma sociedade e suas mais 
diversas características.  

Supõe-se que inúmeros manuscritos já haviam sido produzidos nesse período 
devido a uma cultura de produção e de registros da sociedade por parte da Igreja. Podemos 
destacar aqui o poema Beowulf, foco dessa pesquisa, Widsith, o Livro de Exeter e o Livro 
de Vercelli. A cópia das histórias, presentes nesses manuscritos em outros períodos, só foi 
possível graças a estas estruturas inicias que permitiram o desenvolvimento da literatura 
inglesa como um todo, mas que destacavam claramente o mundo pagão e germânico 
(GONZALEZ, 2015) porém era apresentado a um público de “(...) cultura mista, uma cultura 
que regia prontamente a um mundo ancestral e que também reconhecia a relevância do 
heroísmo primitivo para uma sociedade cristã” (SANDERS, 2006, p. 37). 

São nesses documentos escritos que podemos encontrar, como pesquisadores da 
formação da sociedade anglo-saxã, características importantíssimas que foram destacadas 
pelos seus autores por possuírem uma relevância para a sociedade contemporânea a de 
produção do manuscrito. Um passado destacado que revela características de uma 
sociedade que não deixou outras escrituras se não seus registros políticos. São, portanto, 
nessas sagas épicas que podemos sintetizar um conhecimento que nos permite 
compreender, através de suas histórias, como se organizava os povos de um passado pré-
cristão e pré-literário. O guerreiro representado no poema não é apenas um lutador, mas 
um representante de uma máxima da sociedade, um exemplo a ser seguido pelos nobres 
e pelos aspirantes a guerreiros-heróis (STEPHEN, 1996).  

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

  
Para compreender o conteúdo do poema como representação de um 

comportamento da sociedade anglo-saxã temos como aporte a crítica literária desenvolvida 
por alguns autores que tratam de poemas épicos e seu contexto (além de uma análise do 
próprio conceito de texto). Isso porque tomamos como principal ferramenta de análise de 
uma sociedade o conteúdo do texto e a sua tradução do mundo, ou seja, aqui que ele 
mostra apresenta, até certo ponto, uma “verdade”. Destacamos, ainda, que também 
analisamos o contexto em que o texto foi produzido. 

Inicialmente, devemos compreender que o conteúdo narrativo do poema se passa 
entre os séculos V e VI, algo comprovado pelas relações estabelecidas com outras fontes, 
tanto escritas como arqueológicas2, mas a sua representação de certos costumes e a 

 
2 De fontes escritas podemos citar a “morte do Lord de Beowulf, Hygelac, relatada durante uma invasão aos 
Franks pelo bispo Gregório de Tours na obra “Historia Francorum”, na qual “Gregório de Tours menciona a 
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produção do conteúdo é, possivelmente, realizada cerca de dois séculos depois na Ânglia 
Oriental, durante o governo de Ælfwald (ca. 713 – 749), rei da Ânglia Oriental, momento em 
que seu reino era, possivelmente, um dos mais poderosos e influentes na Inglaterra Anglo-
saxã (YORKE, 1996).  

O período em que temos o conteúdo narrativo faz referência a diversas populações 
tribais que formariam inúmeros reinos que moldaram a Europa Ocidental, tendo em vista 
que tal momento conhecido como Völkerwanderung, ou seja, o “período das migrações”, 
foi fundamental para a mudança inicial da ruptura da sociedade Europeia estruturada: a 
queda do Império Romano Ocidental. 

A partir de então, pequenos grupos assumiriam poderes semelhantes a estruturas 
aristocráticas e começariam uma série de mudanças que levariam ao desenvolvimento dos 
novos reinos e culturas que hoje compreendemos como raízes da sociedade europeia. Não 
é diferente, portanto, na região da Inglaterra: temos nesse momento uma apresentação de 
todo o processo da invasão Anglo-saxã, também chamada por Gildas3 de “tormenta saxã” 
(GONZÁLEZ, 2015, p. 29), a formação dos reinos anglo-saxônicos entre os séculos V-VII, 
bem como a ascensão do cristianismo e como ele se tornou uma parte fundamental da 
sociedade, com Beda, o Venerável. 

Com a retirada das tropas Romanas, em aproximadamente 450, a ilha se encontra 
numa anarquia política4, desenvolveram-se as bases da cultura social e política dos 
primeiros reinos do período pré-anglo-saxônico. Dorothy Whitelock (1962) destaca a 
importância dessa desestruturação do poder centralizado de Roma na ilha, pois foi nesse 
momento que se abriu o espaço para que povos em migração, especialmente anglos, jutos 
e saxões, adentassem à região e se estabelecessem como novo grupo dominante. Roger 
Collins (1999) descreve esse momento como uma serie de “war-lords5”, que comandavam 
um pequeno grupo de homens que, em certos momentos, encontravam glória e 
estabeleciam uma rede de lealdade.  

Assim, as estruturas político-sociais das tribos germânicas persistiram no 
comportamento e na cultura das populações que se formaram a partir dessas migrações 
em massa, dando início a um período de transição entre uma cultura germânica e a 
ascensão de uma nova cultura, incluindo uma nova religião, perceptível nos poemas épicos. 
São nesses comportamentos que podemos observar o mundo cultural dos anglo-saxões, 
seus ideais, suas relações familiares, seus corpos aristocráticos, as relações entre reinos 
e, em destaque nesse artigo, os rituais sociais. 

Dean Miller (2000) descreve como a definição do “herói”, normalmente trabalhada 
em poemas épicos, forma-se a partir de princípios necessários para a afirmação de um 
certo tipo de comportamento requerido por uma ordem especifica da sociedade, ou seja, 

 
derrota de Chochilaicus (Hygelac) como um evento do reinado de Theudoric” (CHAMBERS, 1921, p. 381). 
De fontes arqueológicas inúmeros achados contribuem para a conclusão temporal destacada, dois se 
destacam: o tumulo de Eagils, filho de Ohthere datado em 575 e Suttun Hoo, suspostamente do rei Raedwald, 
enterrado em aproximadamente 625. 
3 Gildas (500 - 570) foi um monge britânico do século VI mais conhecido por sua obra De Excidio et Conquestu 
Britanniae, que conta a história dos bretões antes e durante a vinda dos saxões, marcando o fim da região da 
Britânia para os povos germânicos. 
4 O termo “anarquia administrativa” é problemático para a historiografia inglesa, tendo alguns autores 
questionando essa suposta desestruturação rápida da administração com a retirada das tropas romanas. No 
entanto, o que interessa realmente para compreender o século IV e a relação entre o império romano e a 
região da Ilha Britânica é o fato inegável de que o Roma enfrentava uma crise interna e externa (que levaria 
a sua queda) e não poderia gastar tantos recursos para manter um governo centralizado forte em suas 
margens, como a região da Britânia, e acabou tirando grande parte do seu exército e investimentos. 
5 Uma das principais dificuldades da historiografia inglesa é definir, de forma clara, qual era o papel desse 
líder político. Seria ele um chefe-guerreiro? Um rei com poderes inquestionáveis? Enfim, o que se define são 
as características desse poder, que possui inúmeras formas e comportamentos necessários, dessa 
aristocracia em formação com descendência no passado germânico.  
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os comportamentos sociais retratados em Beowulf apresentam uma descrição épica do que 
se esperava dessa aristocracia em formação. 

Esse herói-idealizado pode possuir diversas características e questionar/tratar de 
diversas problemáticas da sociedade, na qual o tipo de fonte heroica também é de suma 
importância. O texto de Beowulf, portanto, se encaixa em uma épica-histórica6, ou seja, 
quando a estrutura do texto tem um foco narrativo “histórico”, na qual o contexto e 
personagens principais são tratados como verdadeiros e existentes, e a partir dele, 
desenvolver a estrutura social existente no momento de produção do poema, utilizando seu 
conteúdo como modelo, com atores reais e humanos e suas ações (MILLER, 2000, p. 34).  

Poemas épicos, como Beowulf, fonte desta pesquisa, permitem compreender o que 
Mircea Eliade (2002) descreve como “modelo exemplar de todas as atividades humanas 
significativas” (ELIADE, 2002, p. 12), onde “ao olhar para o passado heroico (...) se sente 
algo permanente e algo simbólico (...) [e] para esta tarefa o poeta trouxe um aprendizado 
considerável em (...) tradições nativas”  (HEANEY, 2000, p. 126 apud TOLKIEN, 1936). Ou 
seja, é retratado, na escrita desse passado heroico (como no caso a personalidade e o 
comportamento de Beowulf), características desejáveis para aqueles pertencentes a uma 
aristocracia.  

O conceito de representação, desenvolvido por Roger Chartier (2002), também nos 
auxilia na compreensão do texto e seu papel como relato de um grupo, sempre entendendo 
que os comportamentos presentes no poema destacam., portanto, trabalho do historiador 
a análise da problemática do “mundo como representação”, moldado através das séries de 
discursos que o apreendem e o estruturam, conduz obrigatoriamente a uma reflexão sobre 
o modo como uma configuração desse tipo pode ser apropriada pelos leitores dos textos 
(ou das imagens), apresentam e a pensam o real em  narrativas, nas quais pode-se 
aprender (CHARTIER, 2002, p. 23-24). 

 
(...) simbolicamente um estatuto e uma posição (...), as formas institucionalizadas e 
objetivadas graças às quais “representantes” (instâncias coletivas ou indivíduos 
singulares) marcam de modo visível e perpetuado a existência do grupo, da 
comunidade ou da classe (CHARTIER, 2002, p.73) 

 

 Assim, também é necessário entender o conceito de jactância apresentado nos 
rituais sociais do poema Beowulf refletem toda uma estrutura social-cultural transitória, num 
período em que as normas e comportamentos aristocráticos estão se definindo. Aqueles 
que se destacavam na sociedade deviam e faziam uma apresentação honrosa de seus 
feitos. Devemos pensar, também, que “na idade média acreditava-se que todo elogia era 
justo: se um homem desejava ser elogiado, é que merecia ser elogiado” (BORGES, 2005, 
p. 33).  

Além disso, a sociedade ainda buscava inúmeros argumentos de seu poder num 
passado germânico, reconhecido e lembrado constantemente no seu dia a dia. Uma das 
descrições mais importantes que apresenta com muita clareza essa transição sociocultural 
entre os povos é, sem dúvidas, o relato de Beda sobre Raedwald, rei da Ânglia Oriental no 
qual apresenta como Raedwald viveu numa dualidade entre o cristianismo e seu passado 
pagão, diferente do filho que se batizou e realmente se “tornou cristão”, mas que foi 
assassinado por um nobre pagão, Ricberth. O conflito religioso de Raedwald mencionado 
por Beda, o Venerável, no livro II da História eclesiástica do povo inglês. 

 
6 A proposta de análise do texto poético épico de Dean Miller divide em inúmeros exemplos de poemas épicos, 
sendo o mito-histórico apenas um deles. Tal explicação, portanto, rompe com a crítica do mito de Josephh 
Campell e sua tese jungeriana, observando o mito como algo simbólico para quem produziu e não um objeto 
como um todo.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

As raízes pagãs não foram esquecidas tão rapidamente pela população, que ainda 
possuía uma memória forte de seu passado, muitas vezes usada pelos grupos no poder 
para justificar tal posição perante a sociedade na sociedade, em especial no século VIII: 
 

Existia um forte desejo dos governadores Anglo-saxões do século VIII de possuir 
alguma relação com os heróis germânicos existentes nos séculos IV e V, momento 
em que a poesia heroica anglo-saxã se firmou e desenvolveu, mas a inclusão dessa 
descendência heroica é muito mais ligada a um estabelecimento literário do que um 
fato histórico (YORKE, 1997, p. 15). 

 

 Podemos conceituar a jactância, portanto, em dois pontos que completam o ato de 
se vangloriar e representam tão prática: a fala ou ação (direta ou indireta) do personagem 
que manifesta essa alta opinião sobre si mesmo, seja com uma curta narrativa, uma 
apresentação de seu passado, sua descendência, alguma característica sua, tanto bélica 
quanto personalidade ou, em certos casos, a uma resposta a um desafio verbal. O segundo 
momento, que completa o ciclo da jactância e que permite compreender tal ostentação 
como válida e aceita pela sociedade aristocrática, é o reconhecimento, verbal, dos outros 
membros do grupo de poder. 
 Um dos exemplos mais nítidos presentes no poema é a relação entre as conquistas 
de Beowulf e a confiança de Wealhtheow após a morte Hrothgar, na qual lembra o guerreiro 
geat da relação parental entre ambos, próximo de tio-sobrinho, e confia que manterá seus 
dois filhos, Hrethric e Hrothmund7, narrada nas duas primeiras partes da primeira seção do 
poema. O fato de Wealhtheow confiar seus filhos para o príncipe em formação é construído 
ao longo de todo o poema, desde o momento em que Beowulf recebe os presentes de 
Hrothgar e realizada uma série de elogios, até a morte do rei dinamarquês e o conflito dos 
suíones e dos Geats se desenvolve.  
 Uma das principais causas que teria forçado a rainha dos dinamarqueses a realizar 
discurso, legitimando o poder de Beowulf como guerreiro e futuro rei, seria a desconfiança 
do sobrinho de Hrothgar, Hrothulf, que futuramente tenta usurpar o trono de seus filhos e 
até chega a matar Hrethric, como visto no poema escrito nórdico antigo, Bjarkamál8 
(NEWTON, 1997, p. 86).  
 De qualquer maneira, o que nos é pertinente é a forma que o poema apresenta a 
jactância de Beowulf e a sua legitimação, reconhecida por Wealhtheow (além de outros 
personagens) como um príncipe de uma aristocracia em formação.  Devemos lembrar que 
o motivo da viagem de Beowulf a terra dos dinamarqueses é a destruição causada pelo 
monstro Grendel, que realiza ataques constantes por 12 invernos, ou seja, 12 anos. Heorot, 
sendo a representação do poder de Hrothgar, descrito no poema como um dos salões reais 
mais belos e suntuosos de toda a região (BEOWULF, versos 64-82), fica submisso a 
destruição causada por monstro. 
 Temos, portanto, um cenário que apresenta Beowulf como o herói de uma 
calamidade que nem mesmo um rei tão poderoso como Hrothgar poderia se livrar. 
Entretanto, as relações sociais ainda demandavam um comportamento específico para a 
sociedade para permitir ao guerreiro geat a chance de salvar Heorot. Assim, uma das 
primeiras cenas que apresenta o porquê de ele ter a capacidade exterminar o descendente 
de Caim é apresentada pelo reconhecimento de quem Beowulf é filho: Ecgtheow, amigo do 
rei dinamarquês durante a vida. A questão da descendência, um dos traços mais 

 
7 Pode, porém, ser interpretada como parte da infância daquele período, no qual era comum confiar um de 
seus filhos a um tio ou parente (vale destacar que Hrothgar “adota” Beowulf e o reconhece como próprio filho).  
8 O poema Bjarkamál é dividido em duas partes: uma consiste no próprio manuscrito, datado perto do ano 
1000 e o resto da história é narrado, em partes, na Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, escrita no século 
XIII. Seu conteúdo descreve o conflito entre os suíones e os dinamarqueses, mas, assim como Beowulf, seu 
conteúdo possui inúmeras informações importantes referente a cultura e desenvolvimento histórico dos povos 
nórdicos. 
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importantes da aristocracia anglo-saxã, se soma com a apresentação de ações já 
realizadas por Beowulf em sua juventude e é utilizada nesses diálogos para justificar o 
poder que Beowulf, principalmente por já ter uma experiência em exterminar monstros. 
 

(...) Salve, Hrothgar! Sou guerreiro 
e amigo de Hygelac. Feitos de glória, 
eu, jovem, já fiz (...) já amarrei 
cinco, e raça arruinei de gigantes, 
e matei, no mar, monstros da água, sob 
a noite. Co’adversidades, deparei. 
Getas desforrei de hostis seres. Exterminei-os. 
Pois encontro de guerra agora devo ter com Grendel9 (BEOWULF, versos 408-410, 
421-426). 

 

Ao provar seus feitos contra o sobrenatural, enfrentando monstros marítimos e 
gigantes, Beowulf é desafiado verbalmente por Unferth, por ter perdido uma competição de 
natação contra Breca, da tribo dos Brodingas. O fato, que não pode ser passado 
despercebido por Beowulf, é respondido com a prova de que o guerreiro Geat vence Breca 
ao mesmo tempo que é atacado por monstros marítimos. É nesse momento que vemos a 
defesa de características pessoais que Beowulf possui, como força, resistência e coragem 
para enfrentar o perigo enquanto breca nadou para fugir, como visto nos versos 530-607.  

 
(...) Armados, pois, contra as baleias, ambos 
Para o oceano fomos. Contudo, frente  
Às vagas, ele não foi mais veloz 
Que eu: pé a pé co’ele estive no pego (...) 
A fúria entre os peixes se fez. Tecida 
À mão, a cota minha (a qual é malha 
Ilaqueada contra os meus inimigos –  
De ouro é ela, pois toda ornamentada)  
No peito eu ostentava – lá no pélago  
(....) Nove monstros marinhos 
Anulei com o meu gládio10 (BEOWULF, versos 537-542, 547-550, 575-576).  

  

O curto trecho apresentado por Beowulf como sua defesa destaca algumas 
características importantes de seu comportamento. Primeiro, enfrentar a fúria do oceano 
em uma competição de natação já apresenta uma coragem elevada, principalmente pelos 
perigos apresentados durante a jornada. Em seguida, somos apresentados a um segundo 
combate contra monstros (sendo o primeiro já destacado em sua apresentação a Hrothgar), 
no qual expõe ao público do salão de Heorot ter eliminado 9 monstros apenas nessa 
aventura marítima. 

Em terceiro temos o destaque na vestimenta utilizada pelo guerreiro geat. Tais 
vestimentas já compactuam com a noção de jactância, algo que não se limita 
necessariamente a fala, mas também a sua aparência. Erick Ramalho (2012) descreve que 
esse “ar” o separa de um mero serviçal e o encobre com uma aparência e comportamento 
nobre. É nesse momento que podemos atribuir também as armaduras especiais, como o 
elmo de javali encontrado em Sutton Hoo, que suspostamente pertence a um aristocrata, 

 
9 “Wæs þu Hroðgar, hal! Ic eomo Higelaces / Mæg ond magoðegn; hæbbe ic mærða fela / Ongunnem on 
geogoþe. (...) / Fah from feonndum, þær ic iffe geband, / Yðde eotena cyn ond on yðum slog / Niceras nihtes, 
nearoþearfe dreah, / Wræc Wedera nið -wean ahsodon-, / Forgrand gramum, ond nu wið Grendel sceal / Wið 
þam aglæcan, ana gehegan / Ðing wid ð þyrse. (BEOWULF, versos 408-410, 420-426). 
10 Hæfdon swurd nacod, þa wit on sund reon, heard on handa; wit unc wið hronfixas, werian þohton. No he 
with fram me, flodyþum feor fleotan meahte, hraþor on holme (…) Ða wit ætsomne on sæ wæron yþa, fif ninhta 
first, oþþæt ybc fkid tidrafm wadi weakkebdem wedera ceakdistm nipende niht, ond norþanwind heaðogrim 
ondhwearf (…) No ic on niht gefrægn, under heofones hwealt ((BEOWULF, versos 537-542, 547-550, 575-
576). 
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que serviriam para diferenciar o homem guerreiro “normal” do líder do grupo, além de 
possíveis rituais religiosos.  

Não podemos esquecer que joias e adornos, como braceletes, anéis, e armaduras 
enfeitadas também representavam um poder simbólico nas relações sociais e políticas na 
cultura anglo-saxã. A fonte principal da pesquisa, Beowulf, apresenta isso em diversas 
maneiras, principalmente com adjetivos de tratamento nos discursos e elogios trocados 
entre os reis e guerreiros do poema, como Beowulf e Hrothgar, e em momentos que os 
adornos são usados para demonstrar uma união estável entre dois povos, como na história 
do colar de pedras preciosas de Hygd, esposa de Hygelac, tio de Beowulf. 

A descrição da competição também cumpre mais do que uma simples narrativa de 
superioridade de Beowulf em relação à Breca: o desafio de Unferth é considerado um 
ataque a Beowulf e tudo aquilo que ele representa. Unferth, como já discutido, não era um 
personagem honrado, mas ainda sim tinha a posição de þyle, uma espécie de conselheiro 
real de Hrothgar, e, portanto, tinha poder suficiente no salão para impedir que o guerreiro 
geat realizasse qualquer ação. Ary Galvão (1996) destaca a importância do contraste, uma 
dualidade, presente no poema, no qual sempre se é discutido o papel/ação de um 
personagem ao se comparar com outro, seja diretamente, como no combate marítimo entre 
Breca e Beowulf, ou indiretamente, como o desafio de Unferth, um homem não honrado. 
 

Unferth expressa não apenas seu próprio descontentamento; Ele levanta uma 
dúvida dinamarquesa para este estranho poderoso e o orgulho do grupo [Geat]. No 
nível do grupo, o discurso-desafio de Unferth sustenta, em sua fala, uma acusação 
ao senso de identidade, acusando Beowulf e Geats de deturpação, baseando-se 
em um feito passado - a perda para Breca – como promessas vazias11 (HILL, 1995, 
p 78). 

 

 Essa deturpação seria um ataque direto as promessas de salvação e da jactância 
que Beowulf tem feito sobre si e seus atos. Ela levanta, no nível de discurso-desafio, a 
necessidade de Beowulf se defender, mostrando sua força, e defender o seu grupo, usando 
diversas estratégias, como um destaque para a descendência ou até mesmo citando 
Hygelac, seu tio, rei dos Geats que é famoso pelas suas conquistas, o que justifica a força 
e poder de sua tropa. 
 Assim, Beowulf cumpre uma série de etapas que constroem o seu personagem como 
mais que um simples guerreiro, mas sim um príncipe que alcançará grande sucesso na 
vida, algo que se comprova durante todo o poema e tem o apogeu o seu reinado dos Geats 
de 50 anos. Wealhtheow discursa, então, logo após o guerreiro geat ter derrotado o monstro 
Grendel, a máxima dessa jactância inicial.  
 

(...) Wealhtheow 
Falou seus verbos frente aos varões: “Faze 
Bom uso, bem-amado Beowulf, homem 
Jovem, desta coroa e de tua cota 
(ouro do povo), com sorte. Sê próspero. 
Faz-te bem visto pela força. Bons  
Conselhos concede a estas crianças.  
(...) Pelo que tu perfizeste,  
hão os homens de honrar-te sempre 
(...) Assim, desejo-te 
Caro tesouro. Com minhas crianças 

 
11Unferth expresses not only his own displeasure, however; he voices both Danish ambivalence towards this 
powerful stranger and group pride. At the group level, Unferth’s challenge-speech sustains for the moment a 
sense of identity by accusing Beowulf and Geats of misrepresentation, essentially of having a past deed – the 
ostensible loss to Breca – betray presents boasts as hollow (HILL, 1995, p. 78). 
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Sê gentil sempre, retentor de júbilos12 (BEOWULF, versos 1213-1219, 1221-1222, 
1225-1227). 

 

  Esse exemplo, selecionado entre muitos, apresenta como os feitos do homem não 
são apenas lembrados como fatos, mas sim destacados como conquistas e glórias 
necessárias para justificativa pessoal e política, algo que se reflete nos povos anglo-saxões.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O poema Beowulf tem como base de sua narrativa, diversas características e rituais 
presentes no cotidiano da sociedade germânica que ficaram enraizados na sociedade e 
permanecem de forma muito clara na sociedade Anglo-saxã dos séculos seguintes. É no 
manuscrito e sua narrativa que podemos tirar informações de suma importância sobre esse 
período de transição entre a sociedade germânica e a sociedade anglo-saxã, afinal, 
“Beowulf expressa um mundo social complexo de forma sutil – um mundo não centralizado, 
marcial, cara a cara e aristocrático”13 (HILL, 1995, p. 4). 

É importante destacar que, mesmo não sendo um “fato histórico sólido”, como diz 
Barbara Yorke (YORKE, 1997, p. 15), a importância de trazer tais narrativas possuía um 
caráter muito mais simbólico e representativo, até mesmo pedagógico, para os membros 
da aristocracia Anglo-saxã. Ao possuir um personagem cujas características são 
perfeitamente consistentes, mesmo que idealizadas ao máximo nas poesias, com o herói 
germânico (POLLINGTON, 1996), surge um padrão e um molde que se torna necessário 
possuir para ser um bom rei. 

O poema expõe ao leitor as diversas tribos germânicas, inúmeros personagens 
históricos (personagens que aparecem até mesmo em outras fontes), questões ligadas à 
cultura, a política, à hierarquia, uma sociedade militar, cerimônias do povo germânico, entre 
outros aspectos. Robert. T Farrell (1972) descreve esse fenômeno da seguinte maneira: 

 
Beowulf é um trabalho de história heroica, isto é, um poema em que fatos e 
cronologia são subordinados ao interesse do poeta em ações heroicas e seu valor 
em representar a ética de uma civilização heroica. Um poeta escrevendo neste 
modo não ignora o fato histórico absoluto, isto é, a história como a conhecemos. Ele 
prefere vê-la como menos importante do que outras considerações14 (FARRELL, 
1972, p. 229). 

 

Isso significa que certas ações, como os discursos, os atos de presentear, as formas 
que certas histórias são contatadas, a jactância destacada nesse artigo, as relações de 
honra e servidão estabelecidas entre o senhor e seu homem, podem parecer estranhas e 
apresentarem uma ostentação exacerbada, mas tais ações refletem um comportamento e 
uma moral especifica de um período, importantíssimas para o desenvolvimento da 
sociedade.  

Assim, ao relacionar as conclusões desenvolvidas no estudo do poema com outras 
fontes relacionadas às tribos germânicas, como Germânia, de Tácito, De Excidio et 
Consquetu Britanniae, de Gildas e Historia Ecclesiastica gentis Anglorum, de Beda, o 

 
12 Wealhðeo maþelo, heo fore þæm werede spræc: “Bruc ðisses beages, Beowulf leofa, hyse, mid hæle, ond 
þisses hrægles neot, þeodgestreona, ond geþeoh tela, cen þec mid cræfte, ond þyssum cnyhtum wes lara liðe 
(…) Hafast þu gefered þæt ðe feor ond nead, ealne widefernþ (…) Beo þu suna minum, dædum gedefe, 
dreamhealdende (BEOWULF, versos 1213-1219, 1221-1222, 1225-1227). 
13 Beowulf dramatizes subtle behaviour in a complex social world - a non-centralized, notably martial, face-to-
face, aristocratic world” (HILL, 1995, p. 4). 
14  Beowulf is a work of heroic history, i.e a poema in which facts and chronology are subservient to the poet’s 
interest in heroic deeds and their value in representing the ethics of na heroic civilization. A poet writing in this 
mode does not disregard absolute historical fact, history, that is, as we know it. He rather sees it as less 
importante then other considerations (FARREL, 1972, p. 229) 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

Venerável, se tornaram partes fundamentais dessa compreensão dessa jactância como 
legitimação de poder. Dean Miller (2000), em sua obra The Epic Hero, descreve, com 
grande apoio na hipótese trifuncional de Georges Dumézil, como a definição do “herói” em 
uma sociedade forma-se a partir de princípios necessários para a afirmação de um certo 
tipo de comportamento requerido por uma ordem especifica da sociedade.  

Esse herói-idealizado pode possuir diversas características e questionar/tratar de 
diversas problemáticas da sociedade, na qual tipo de fonte heroica também é de suma 
importância. O texto de Beowulf, portanto, se encaixa em uma épica-histórica, ou seja, 
quando a estrutura do texto é tem um foco narrativo “histórico”, na qual o contexto e 
personagens principais são tratados como verdadeiros e existentes, e a partir dele, 
desenvolver a estrutura social existente no momento de produção do poema, utilizando seu 
conteúdo como modelo, com atores reais e humanos e suas ações (MILLER, 2000, p. 34). 

  
4 CONCLUSÃO 
   

O poema Beowulf continua sendo uma rica fonte de informações referentes as 
populações anglo-saxãs, especialmente quando se procura as raízes de seus costumes e 
comportamentos sociais, culturais e políticos. A jactância, apresentada de forma breve 
nesse artigo, é destacada como uma das primeiras formas de legitimação aristocrática de 
um grupo e seus membros pertencentes, sendo um comportamento social advindo da raiz 
germânica. Dean Miller (2000) se torna um importante aporte teórico, pois apresenta toda 
a construção da fala do herói, como no caso de Beowulf, tendo o discurso extremamente 
simbólico, não se limitando a um comportamento social, como destacado nesse trabalho, 
mas também um dos pilares sociais para as sociedades de possuem uma origem indo-
europeia, como o caso dos Anglo-saxões (MILLER, 2000, p. 188). 
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