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Muitos autores brasileiros de monografias, dissertações, e teses na área da 

educação especial demonstram sentir a necessidade de contextualizar historicamente os 

modos como as concepções de deficiência historicamente constituídas levaram a 

determinadas ações em termos dos modos de tratamento e propostas de educação nos 

diferentes tempos e espaços.  

Entretanto, é pequena a produção acadêmica brasileira sobre aspectos históricos 

do tratamento e educação do deficiente na Europa da Idade Média ao século XVIII, 

dada a dificuldade de acesso a documentos raros, preservados em bibliotecas e acervos 

especializadas distantes. O resultado da ausência ou falta de divulgação de pesquisas 

brasileiras com fontes documentais e primárias na Europa é que muitos textos 

acadêmicos que procuram trazer uma fundamentação histórica citam sempre os poucos 

autores que publicaram sobre o assunto no Brasil como Pessotti (1984), Silva (1986) e 

menos freqüentemente Bianchetti (1995; 1998). Não são poucas as dissertações e teses 

que repetem um discurso bastante semelhante relativo ao tratamento dos deficientes na 

Idade Média, focalizando a relação binária entre exclusão e assistencialismo: a 

sociedade cristã apresentava concepções ambivalentes sobre a deficiência, ora 

culpabilizando-os pela sua condição, ora abrigando os inocentes em espaços protegidos.  

Percebemos ecos dessas idéias em dezenas de dissertações e teses, entretanto 

não pretendemos aqui criticar os jovens pesquisadores, nem tampouco seus autores de 

referência, mesmo porque reconhecemos agora que também incorremos numa 

contextualização aligeirada das concepções sobre deficiência na Idade Média por 

ocasião da nossa tese de doutorado. Entretanto, preocupa-nos que a Idade Média 

designa um período bastante extenso, de aproximadamente mil anos, didaticamente 

marcado pelo tempo compreendido entre a queda do Império Romano e o início do 

Renascimento. Mesmo que a doutrina igreja Cristã tenha conseguido se estabelecer 

como hegemônica, outras religiões monoteístas não foram sumariamente apagadas com 

o crescimento do catolicismo, como se verifica na história da Península Ibérica, onde 

mouros, cristãos e judeus viveram encontros e disputas durante muitos séculos desde 

711 a 1492 d.C., segundo Lowney, (2005) que resultaram em trocas de conhecimentos e 
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assimilações culturais de diversas ordens. Perguntamos se a visão apresentada não seria 

um tanto reducionista, ao desconsiderar a grande diversidade cultural dos grupos sociais 

concentrados em regiões distantes do continente europeu, dada a complexidade histórica 

e sócio-econômica durante o período medieval. Que tipo de pesquisa histórica baseada 

em evidências documentais poderia nos auxiliar como docentes orientadores ou jovens 

pesquisadores do campo da educação especial a compreender melhor as múltiplas 

representações da deficiência que se constituíram no decorrer da Idade Média?  

Alertamos que, na falta de maior diversidade de publicações em português 

pautadas em pesquisas em fontes primárias que contribuam para a compreensão da 

constituição histórica da deficiência na antiguidade e no período medieval, é necessário 

complementar a pesquisa bibliográfica em português sobre o assunto com autores 

internacionais que se dedicaram a estudar a história do tratamento dos diferentes e que 

explicitam a natureza das fontes pesquisadas. Entre eles, sugerimos a consulta a Garland 

(1995) sobre o período greco-romano e Southworth (1998), que aborda indiretamente a 

deficiência mental e a loucura na Idade Média.  

Objetivo 

 O objetivo do presente estudo foi realizar uma investigação em fontes imagéticas 

primárias produzidas na Idade Média, considerando como recorte imagens de 

iluminuras medievais que retratam pessoas com deficiência, com o intuito de aprofundar 

a compreensão das atitudes e concepções constituídas pela sociedade medieval cristã na 

Europa por meio de um dos seus importantes veículos visuais de elaboração e 

consolidação de idéias: as iluminuras1. Pretendemos adentrar nos discursos religiosos e 

seculares apresentados em modalidade visual em acompanhamento aos textos dos 

manuscritos; entendendo que a análise das representações de deficientes auxilia a 

elucidar a constituição das concepções sociais atravessados por princípios pregados pela 

igreja Cristã. Nossa intenção é reconstituir algumas camadas de significação que 

possam trazer uma dimensão mais plural e densa sobre um tempo e espaço distante que 

temos tanta facilidade em menosprezar quando utilizamos o olhar da 

contemporaneidade aplicado àquilo que nos é estranho e desconhecido.  

A análise das representações da deficiência na arte contribuem para que 

possamos compreender como os estereótipos da diferença e os mitos sobre as 

deficiências foram sendo constituídos pela sociedade judaico-cristã e como perduraram 

até os dias de hoje, sendo propagados ao longo da história como signos da cultura 

material e como representações do imaginário nas mais diversas formas. Ampliando o 
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termo ‘criança DM’ para ‘crianças deficientes’, no geral, fazemos nossas as palavras de 

Silva e Dessen (2001): “é importante conhecer as idéias que norteiam a concepção 

acerca da deficiência mental, em cada período histórico, para que possamos 

compreender melhor o lugar da criança DM na sociedade contemporânea” (p.133). 

Modos de leitura de textos e imagens na Idade Média 

 Para facilitar a compreensão do material utilizado nesta análise, realizamos uma 

síntese sobre as iluminuras medievais necessária para compreender a discussão dos 

resultados.   

Muitas iluminuras são vinculadas ao texto como imagens decorativas ou 

narrativas nas iniciais (chamadas de capitulares) que marcam partes dos textos. Para 

entender sobre a capitular historiada e sua função na leitura na Idade Média, tomamos 

emprestadas explicações de Camille (1988). Nos primeiros séculos do medievo, no 

contexto monástico, a leitura da página ocorria em voz alta e era denominada de 

Meditatio. Os monges mastigavam e digeriam o texto com o intuito de incorporá-lo e 

memorizá-lo. Para este propósito, a formatação da página pouco importava. Não havia 

necessidade de separar as palavras e distribuí-las nas folhas. As próprias letras 

enfeitadas eram “dutos de pura fantasia” (p98) que serviam como canais para barras 

decorativas. Bastava uma sinalização dos pontos de partida e término, que era resolvido 

com a capitular na abertura de um novo livro na Bíblia, Evangelho ou Saltério, e a 

palavra explicit ao final. À medida que o letramento foi se ampliando em círculos de 

“devoção e da burocracia”, as práticas de leitura se transformam e exigem novos 

métodos de organização de texto. O Ordinatio tomou o lugar do Meditatio.  

Esta transferência, de falar as palavras para o ver as palavras, foi 
fundamental para o desenvolvimento da imagética marginal, porque 
depois que se tornou necessário que a letra fosse reconhecida como parte 
de um sistema de unidades visuais varridas pelo olhar, possibilidades 
para deformação e tratamento lúdico ficariam limitadas.2 (p.98-99; ênfase 
nossa)  
 

A partir de então, passou a haver apenas duas possibilidades para as 

representações imagéticas nos manuscritos: entrar para dentro da capitular para decorá-

la ou historiá-la ou sair pelas margens, que eram os espaços onde tradicionalmente 

ficavam as glosas – as explicações e correções para os revisores e iluministas sobre as 

imagens que deveriam compor a folha (Walther e Wolf, 2005).  

Lillian Randall (1957), por sua vez, se debruça sobre as iluminuras das margens 

para compreender o aumento prodigioso de temas derivados dos bestiários e das 
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maravilhas do Oriente, bem como de fontes literárias. Entre os estudiosos das 

iluminuras medievais, ela é a responsável por mostrar que a marginália não é aleatória 

ou desligada do texto. Ela explora o conceito dos Exempla, e do “mundo de ponta-

cabeça” para argumentar sobre a relação de imagens fantasiosas com o conteúdo escrito, 

o que será muito importante para explicar as representações de deficiência, como 

veremos. 

Randall não considera que o “espírito efusivo da época, o interesse renovado no 

naturalismo e o amor gótico pelos detalhes anedóticos” (p. 97) sejam suficientes para 

justificar o incremento nos temas de origem literária nas bordas dos manuscritos. Ela 

argumenta que os desenhos das margens derivam diretamente dos estilos de pregação 

em transformação. À medida que a população foi se distanciando da observância das 

missas aos domingos, tanto pelo fato de que as missas rezadas em latim eram 

incompreensíveis para o povo como pelo descrédito no clérigo, cada vez mais 

depravado, buscaram-se maneiras de incentivar o público a voltar à igreja. As ordens 

mendicantes (dominicanos e franciscanos) ambas estabelecidas na primeira metade do 

século XIII (WALKER ET AL., 1985), em contraposição à igreja tradicional, pregavam 

no vernáculo. Buscavam o encontro com o povo onde eles estivessem,  

atendendo ao princípio fundamental dos fundadores das ordens 
mendicantes, os freis se adiantavam em toda oportunidade – na rua, no 
mercado, na taverna, como também na igreja – atraindo grandes massas 
pelas suas animadas apresentações e vasto repertório de anedotas e 
entretenimento. (RANDALL, 1957, p. 98) 
 

A tradição de utilizar parábolas e anedotas já estava sacramentada no Novo 

Testamento e pelos escritos dos Pais da Igreja. Os frades mendicantes simplesmente 

revisitaram o conceito com os Exempla (Exemplum no singular). Chegou-se a compilar 

listas em ordem alfabética organizados por tema. Esta didática convidou a literatura 

popular a partilhar dos espaços religiosos, por meio do aproveitamento de “fábulas de 

Esopo, episódios de Roman de Renard, lendas orientais de obras como Barlaão e Josefá 

e os Sete Sábios.” (RANDALL, 1957, p.100) Pelo caminho das cruzadas, chegavam 

obras exóticas e novos provérbios que foram incorporados nas pregações. 

A difusão de um vasto arsenal de analogias nos exempla serve 
plenamente para explicar a familiaridade dos iluministas e patronos com 
uma ampla abrangência de temas populares. Era inevitável que o 
precedente estabelecido pelas narrativas seculares e muitas vezes 
obscenas, introduzido sob o manto da moralização, no final dos sermões, 
preparasse o caminho para a representação de temas análogos nas 
margens dos manuscritos, independentemente de terem sido designados 
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para uso privado ou litúrgico. Por meio dos exempla, contos de todo tipo 
já estavam circulado abertamente no âmbito da igreja há pelo menos 
meio século. (Randall, 1957, p. 101) 
 

Camille (1998), por sua vez, explica que a arte marginal que começava a se 

tornar cada vez mais popular estava vinculada a  

padrões de letramento em leitura, à expansão do letramento e ao 
incremento no uso de registros de escribas como forma de controle 
social. Aquilo que é escrito ou desenhado nas margens traz uma 
dimensão extra, um suplemento, que é capaz de glosar, parodiar e 
problematizar a autoridade do texto enquanto nunca consegue subvertê-la 
por completo. Meu argumento é que o centro é dependente das margens 
para continuar a existir. (p. 10)  
 

 Conhecimentos desta ordem contextualizam as imagens que são o objeto deste 

estudo e fundamentam as nossas possibilidade de reconhecer nos exemplos 

selecionados as funções formais e de conteúdo das representações de deficientes das 

imagens nos manuscritos. 

Método  

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa documental, tendo como objeto de 

investigação as iluminuras medievais que retratam pessoas com deficiência (cegueira, 

surdez, deficiência física e deficiência mental/transtornos mentais).  

A partir de levantamento preliminar dos códices de iluminuras com 

representações de deficiências em publicações e também em sites de bibliotecas e 

acervos em países da Europa e dos Estados Unidos3, bem como em correspondência 

com profissionais de alguns acervos, verificamos a necessidade de adentrar no mundo 

das iluminuras medievais que abordam a temática da deficiência, em contato direto com 

algumas obras raras. Destacamos que tais imagens não podem ser adequadamente 

examinadas apenas por acesso à imagem em sites da internet (Camille, 1998); para 

visualizar adequadamente os detalhes de como as deficiências são retratadas, exige-se 

um estudo minucioso da obra em si, com lupa, ou de uma reprodução ampliada. Muitas 

imagens disponíveis por meio eletrônico não estão inseridas nos contextos da folha, o 

que dificulta a compreensão da imagem na sua relação com o texto do manuscrito em 

questão. Não se pretendeu realizar um rastreamento quantitativo, já que a busca 

realizada anteriormente indicava um número significativo (mais de uma centena) de 

produções que retratam pessoas deficientes em iluminuras irlandesas, inglesas e 

francesas. Nosso propósito foi analisar a construção da iconografia religiosa criada para 

indicar cada deficiência, e conhecer diferenças estilísticas dos vários códices, para 
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elucidar o papel que as deficiências representaram para a igreja cristã, conforme 

reveladas nessas imagens. 

Definimos cinco centros a visitar, considerando a qualidade dos acervos e a 

proximidade entre eles para facilitar o acesso: 1) British Library em Londres; 2) 

Bodleian Library em Oxford; 3) National Library of Scotland em Edimburgo, Escócia; 

4) Queens University at Belfast Special Manuscripts Department em Belfast, Irlanda do 

Norte; e 5) Trinity College Library em Dublim, República da Irlanda. As visitas 

ocorreram nos meses de julho e agosto de 2006, contemplando iluminuras do período de 

900 dC a 1550 dC. aproximadamente. 

 Nos meses que antecederam a pesquisa, contatamos os setores de manuscritos 

das bibliotecas, obtendo orientações sobre os procedimentos de inscrição como 

pesquisador visitante nos departamentos de obras raras das bibliotecas4. O Bodleian 

Library cobra taxas de utilização do seu acervo, cujo valor varia dependendo da 

vigência da permissão. Após passar pelos procedimentos de registro, todas as 

instituições entregam orientações escritas aos estudiosos sobre a utilização do acervo, 

explicando direitos e deveres. 

Entre as instituições visitadas, a British Library e a Bodleian Library são as 

únicas unidades com grande parcela do acervo imagético digitalizado e disponível on-

line para consulta. As outras possuíam fichas em papel para consulta de imagens ou 

descrições de obras em publicações de referência sobre os manuscritos (National 

Library of Scotland e Trinity College Library).  

O manuseio dos manuscritos 

 O cuidado no manuseio dos manuscritos é uma das primeiras aprendizagens do 

pesquisador que se propõe a estudar documentos raros. Além de orientações escritas 

sobre a importância de manusear os volumes em pergaminho com mãos limpas, com o 

mínimo de contato com os escritos e iluminuras nas páginas, os departamentos de 

manuscritos também possuem alguns apetrechos utilizados para oferecer suporte ao 

livro de tal forma a evitar que as folhas fiquem muito escancaradas, forçando 

demasiadamente a lombada. Suportes em cunha em espuma compatíveis com o 

tamanho do livro oferecem apoio ao volume, mantendo-o sempre em posição de 

abertura menor que 180 graus. Almofadas recheadas com farelo de isopor podem ser 

colocadas sob uma das capas para erguer um dos lados durante o manuseio. Também 

existem pranchas inclinadas que auxiliam o leitor a visualizar volumes muito grandes. 
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 Um colar de contas de chumbo encapado por uma malha branca denominada de 

“snake weight” é utilizado para manter as páginas que vão sendo viradas na posição 

desejada, sem que o leitor tenha que fazer pressão manual sobre as folhas. Todos os 

manuscritos medievais na Trinity College Library eram manipulados com luvas, mas as 

outras bibliotecas não fizeram tal exigência. Lupas são fornecidas para estudar detalhes, 

caso o pesquisador necessite. 

 Os bibliotecários solicitam aos pesquisadores que estiverem estudando livros 

raros que se sentem em mesas específicas onde poderão ser vigiados e supervisionados 

pelos funcionários encarregados dos cuidados com os livros. A maior autoridade no 

departamento de livros raros é chamado de “keeper” (ou guardião)5.  

Nos acervos de livros raros, são proibidas a fotografia e a filmagem, bem como a 

reprodução em xérox; para registrar detalhes, recorre-se à cópia dos desenhos a lápis. 

Foi possível xerocar algumas imagens de facsímiles.  

 Na bibliotecária do Departamento de Manuscritos Raros no British Library o 

processo de consulta se inicia com explicações sobre como as coleções se encontram 

organizadas; primeiro, recorre-se a slides e microfilmes para depois, caso absolutamente 

necessário, ter acesso ao manuscrito em si. Alguns manuscritos são denominados de 

“select”, e podem ser vistos com permissão especial do “keeper”, mas o pesquisador 

não terá acesso a obras raras de grande valor. 

 As coleções são organizadas pelo nome do colecionador que doou sua coleção, 

com subdivisões numeradas. Por exemplo, a coleção MSS Cotton é subdividida em 

partes intituladas com os nomes dos 12 imperadores romanos, na cronologia de seus 

reinados, numeradas por sua vez para indicar a obra. Cotton foi o colecionador, no caso. 

Nessa coleção constam Cotton Nero, Cotton Augustus, Cotton Tiberius etc.  

Assim, além de encontrar a referência e o número do slide ou microficha, 

também é necessário encontrar uma descrição do manuscrito, para obter informações 

sobre a natureza do texto, sua procedência, data de produção, e histórico. Somente 6 

slides são pedidos de cada vez, levando 70 minutos para serem entregues. No caso de 

microfilmes, apenas 4 são encomendados por vez. Há filas para retirar e para devolver, 

bem como para utilizar os projetores. Além de ver todos os slides solicitados a partir do 

levantamento anterior (26 no total), foi-nos permitido consultar também oito 

manuscritos iluminados, incluindo Bíblias, saltérios, martirologias, livros de vidas de 

santos e livros de horas, ampliando o levantamento realizado on-line. 
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No Bodleian Library, além da consulta a imagens selecionadas em slides, 

tivemos contato com alguns trabalhos teóricos muito importantes, principalmente 

pesquisas de Lílian Randall (1966), Michael Camille (1998; 2003) e Ruth Mellinkoff 

(2004) sobre as iluminuras das margens – aquelas que no período gótico começam a 

“derramar” da capitular historiada e contam histórias da vida do cotidiano, trazendo 

figuras híbridas e fantásticas altamente rebuscadas. Entre as imagens havia algumas 

representações lúdicas de cegos e deficientes físicos nas margens, muitas vezes 

envolvidos em trapalhadas, daí a necessidade de recorrer a estudiosos para compreender 

como tais figuras foram parar nas bordas de obras como os decretos gregorianos e de 

saltérios e livros de horas.  

Na National Library of Scotland em Edimburgo, foi possível manusear várias 

obras raras. Encontramos apenas figuras de Tobit cego e de bobos ingênuos (no Salmo 

52) nas Bíblias antigas. Apesar de não haver muitas iluminuras de interesse ao recorte 

deste estudo, foi na biblioteca de Edimburgo que tivemos o privilégio de penetrar no 

mundo do manuscrito medieval, sorvendo a variedade e riqueza dos manuscritos 

ricamente iluminados.  

Embora a Queens University at Belfast não tenha obras medievais, mas sim 

manuscritos mais recentes voltados a conteúdos da história e cultura irlandesa, bem 

como conflitos de terras, o acervo conta com muitos textos de referência. Analisamos 

diversos facsímiles e também estudamos sobre o estilo celta, diferenciando as obras 

dessa escola das iluminuras produzidas na Inglaterra e no continente, a partir de 

Henderson (1987).  

O Trinity College of Dublin tem uma das obras mais famosas entre os antigos 

manuscritos iluminados – o Book of Kells, que fica permanentemente em exposição, 

protegido da luz no Long Room do Trinity College. Apesar das rígidas restrições 

impostas pelo keeper quanto ao contato do pesquisador visitante com as jóias do acervo 

do departamento de livros raros, ele nos autorizou a manusear todos os volumes 

indicados como sendo relevantes a partir da pesquisa preparatória em Belfast (c.f. FOX, 

1986; COLKER, 1991). Assim como ocorreu no acervo de Edimburgo, encontramos 

diversas representações em capitulares historiadas de Tobit e do bobo da corte (fool) no 

Salmo 52, mas também encontramos uma figura interessante num saltério de um 

“aleijado” e de um cego num facsímile da história de Santo Albano.  

As anotações realizadas nas bibliotecas, os croquis produzidos no caderno de 

desenhos e a pesquisa bibliográfica nos centros de estudo das iluminuras forneceram a 
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base para o estudo das representações de deficientes em iluminuras selecionadas.  Como 

segunda etapa, foi preciso buscar bibliografia específica de especialistas que têm se 

debruçado nos estudos dos códices específicos. Isso porque os sentidos das imagens 

eram muito menos transparentes do que esperávamos encontrar, como vamos mostrar na 

próxima parte deste estudo. 

Resultados e análise  

Em síntese, as representações de deficientes que examinamos nas várias 

bibliotecas aparecem primordialmente em textos teológicos ou religiosos: (Bíblias e 

Bíblias ilustradas historiadas; Evangelhos; Saltérios [livros de Salmos]; Breviários 

[livros de orações], livros de Horas; Lendas de vidas de santos e Decretos papais). 

Ocorrem também em volumes seculares como a Topographia Hibernica e em romances 

como Piers Plowman, a Busca pelo Santo Graal, no Romance de Alexandre e no 

Romance de Roman de la Rose.  

Selecionamos cinco imagens que ilustram manuscritos de natureza religiosa de 

maneira narrativa, complementar ao texto, para mostrar em síntese a variedade de 

maneiras como a deficiência pode ter uma função moralizante, em algumas instâncias 

lembrando ao público como deve tratar as pessoas que são necessitadas e vulneráveis e, 

em outras, colocando-as como instrumentos de contraste que servem para revelar o 

poder da palavra de Deus, da fé, por meio dos milagres de cura (por Cristo ou por seus 

intermediários – os seus discípulos e outros santos). Entretanto, uma das cinco imagens 

destoa deste padrão, porque não retrata uma cena genérica, mas sim pessoas que 

existiram de fato. 

 

 

Imagem não autorizada 

 

Imagem não autorizada 

Figura 1. MS. Douce 313, fol cclxxxv 
verso – Bodleian Library 

Figura 2. MS. Douce 313, fol iii recto – 
Bodleian Library 

 

 Algumas iluminuras ilustram textos bíblicos. Há inúmeras representações de 

cenas de cura relatadas no Novo Testamento. As iluminuras do MS Douce 313 (folha iii 

recto e fol cclxxxv verso), um missal franciscano escrito em latim de meados do século 

XIV, narram cenas em que Cristo cura uma pessoa com cegueira que usa muletas; outra 

pessoa dentro de uma caixa aos pés de Cristo ergue o braço em súplica. Outro figurante 

intercede pelos suplicantes. Cristo é identificado pela auréola raiada e pelo gesto de 

benção, concedendo a graça mediante a fé. A segunda imagem mostra um “aleijado” 
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segurando a mão esquerda de um dos santos padres da igreja, ao pedir a cura. 

(Interpretamos que não se trata de Cristo, por causa da tonsura.)  

A pintura deste manuscrito foi realizada no estilo grisaille (monocromático em 

tons de cinza), uma técnica utilizada para dar a ilusão de escultura em pedra. O roxo é 

utilizado para as auréolas e para a parte interior da capela na iluminura na Figura 1. Tal 

escolha é coerente com a ordem franciscana que prega o voto de pobreza para os freis.  

Nas duas imagens, tem-se a representação da importância das figuras indicada 

pela diferença nas alturas. Cristo, os santos padres da igreja e seus seguidores são mais 

altos e mais bem vestidos que os suplicantes. 

Imagem não autorizada 

Figura 3. Yates Thomson 26 fol 79 - British Library 

 

  

Na imagem “Homem doente curado diante do túmulo” (Figura 3) temos uma 

figura narrativa que consta do manuscrito “A vida de St. Cuthbert” (Yates Thomson 26) 

escrita por Bede (importante historiador eclesiástico inglês) em c.1175-1200 e 

iluminada com 46 miniaturas. Esta obra contém duas imagens de deficientes. Na outra 

figura, o “paralítico” é curado ao calçar os sapatos de St. Cuthbert. O Santo foi recluso 

num mosteiro isolado, da região norte da Inglaterra em Durham. As lendárias obras 

milagrosas que ocorreram após sua morte tiveram uma importante função no seu 

processo de santificação como o primeiro santo inglês (MARNER, 2000).  

Tecnicamente, as iluminuras desta obra são consideradas primitivas, na literatura, em 

comparação com os trabalhos rebuscados advindos do continente. 

As próximas duas iluminuras são representações de deficiência que 

exemplificam as camadas de significação que começam a se sobrepor e exigem do leitor 

conhecimentos de outros textos para desvendar sentidos que se perderam no tempo. 

Imagem não autorizada 

Figura 4. MS. Auct. D. 3. 5, fol. 98r 
Bodleian Library 

 
 

A iluminura na capitular historiada T (Figura 4) marca o início do capítulo de 

Tobit da Bíblia Vulgata, produção inglesa datada de meados do século XIII. Nesta 

imagem, temos dois momentos representados, que fazem sentido quando se conhece a 

história. Tobit é um livro que não consta mais da Bíblia; a narrativa sobre Tobit, sua 

mulher Ana e o filho Tobias é relatada atualmente nos livros Apócrifos. Tobit era um 
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seguidor fiel da lei dos judeus, mas ficou cego, porque ajudou os vizinhos a enterrarem 

um judeu no final da tarde antes do sábado e não pôde se purificar a tempo para dormir 

dentro de casa. Aconteceu que, dormindo ao relento, fezes de pássaros caíram em seus 

olhos e por isso perdeu a visão. Como não podia mais trabalhar, Ana sustentava o casal 

fiando e tecendo. Mais tarde o anjo Rafael auxiliou o filho Tobias a restaurar a visão do 

pai com órgãos internos de um peixe pescado no Rio Tigre. A narrativa de Ana e Tobit 

representa um exemplo de fé em face à adversidade e contesta a idéia de que na Bíblia a 

deficiência está sempre associada a castigo. Na capitular, Tobit está deitado na parte 

superior, e um pássaro que se sobrepõe à letra T suja a sua vista. Na parte de baixo, 

interpretamos que Ana, ao acordar, está cuidando do marido, para ver por que ele não 

está enxergando. 

Figura 5. MS Royal 2 A. XVI, f.63v (British Library) 
 

Para acessar a imagem, consulte o site www.imagesonline.bl.uk, especificamente:  

http://www.imagesonline.bl.uk/results.asp?image=066029&imagex=13&searchnum=9  

A iluminura na Figura 5 é uma miniatura que ilustra o Salmo 52 do Saltério de 

Henrique VIII. O manuscrito foi produzido em latim em 1530-1547, pelo calígrafo Jean 

Mallard. Neste trabalho, o patrono é retratado no papel do Rei Davi e o bobo é 

representado por Will Sommers, que era um mascote, por assim dizer, da corte de 

Henrique VIII. Southworth (1998) mostra como foi se consolidando no decorrer dos 

séculos uma tradição de marcar o início do salmo cujo texto é “Dixit insipiens in corde 

suo non est Deus” (Diz o insensato em seu coração: Não há Deus.) em Bíblias e 

Saltérios com a representação do bobo (fool).  

Sem o auxílio de um especialista que tenha se empenhado na investigação 

documental, não teríamos como saber que, nesta pintura, o iluminista representa uma 

relação de pessoas reais, em que os lugares na hierarquia social pouco mudam. O Rei 

faz o papel de Rei Davi e o deficiente é retratado como o insensato que despreza Deus 

na sua ignorância.  

A imagem oferece múltiplas possibilidades de leitura e destaca a complexidade 

das relações sociais. Southworth mostra com base em documentos que três tipos de 

bobos são representados em Bíblias e Saltérios, bem como em outros tipos de artefatos: 

1) o bobo artificial, que é um ator, se fingindo de bobo na sua atuação profissional; 2) o 

bobo frenético, que apresenta transtornos mentais e às vezes se torna violento (e é 

representado com vestes rasgadas, ou parcialmente nu); e 3) o bobo ingênuo, insensato, 
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simples. Devido à sua infantilidade, às vezes ele é representado com um coleira, para 

que não fuja. Como às vezes ele é acolhido em algum mosteiro, ele também pode 

aparecer com uma tonsura, tendo passado pelas mãos do barbeiro monástico. No caso 

do bobo frenético e do ingênuo, os livros de contabilidade que Southworth investigou 

mostram que os nobres não lhes pagam propriamente honorários por seus serviços de 

entretenimento da corte, mas o custo de sustentá-los é descontado do dízimo devido à 

igreja. Eles são, no fundo, mendicantes, e o pagamento de esmolas é um caminho para 

alcançar o Paraíso, ou ao menos demorar o mínimo possível no Purgatório, o que era 

uma grande preocupação dos ricos, segundo Camille (1995). 

 

Imagem não autorizada Imagem não autorizada 

Figura 6. MS. Bodl. 264, pt. 1, fol. 180v 
Bodleian Library 

Figura 9. Royal E 10 IV fol. 219 
British Library 

 

Imagem não autorizada 

 

Imagem não autorizada 

Figura 7. MS. Bodl. 264, pt. 1, fol. 74v 
Bodleian Library 

Figura 10. Royal E 10 IV 217b 
British Library 

 

Imagem não autorizada 

 

 

Consultar no site: 

http://www.imagesonline.bl.uk/results.asp?image=0698

35&imagex=43&searchnum=0008 

Figura 8. MS. Bodl. 264, pt. 1, fol. 109r 
Bodleian Library 

Figura 11. Add. 42130, f.108v 
British Library 
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O manuscrito MSS Bodley 264 é um Romance de Alexandre, portanto um texto 

secular que relata as aventuras de Alexandre o Grande. Trata-se de obra francesa, 

finalizada pelo escriba em 1338 e pelo iluminista Jehan de Grise em 1344 

(DAVENPORT, 1971). As Figuras 6 a 8, que não se encontram em seqüência no livro, 

representam situações que parecem cenas de gênero em que cegos e deficientes físicos 

se atrapalham e lutam entre si. A primeira imagem mostra um grupo de músicos. O 

cego, tocador de viola de roda, tem um cachorro que leva a sua tigela de pedir esmolas. 

Não fosse pela pista da tigela, teríamos aí uma cena que, aos olhos de nossa atualidade, 

soa como inclusão social. 

Na Figura 7 consta uma cena em dois tempos. À esquerda, um grupo de cegos 

caminha, guiados por um líder. Na cena à direita, um dos cegos tropeça sobre um javali 

que estava no caminho. Percebendo a confusão, um cego se vira e usa seu bastão para 

bater no javali, mas bate no cego por engano. 

A Figura 8 também é um bas-de-page em que três mendicantes lutam entre si 

usando suas bengalas e muletas como armas. Para Davenport (1971), tais cenas fazem o 

contraponto às cenas de lutas em que Alexandre se envolveu durante sua jornada. Ele 

alerta que mesmo que a ligação entre a imagem e o texto não seja transparente, isso não 

quer dizer que as cenas dos bas-de-page sejam meras representações do cotidiano.  

As figuras 9 a 11 na coluna à direita são iluminuras das margens de textos 

religiosos e não seculares. O MS Royal E. 10 IV são os Smithfield Decretals, ou os 

Decretos de Gregório IX. O manuscrito foi produzido provavelmente na Itália entre 

1300 e 1340 e iluminado na Inglaterra a partir de 1340, provavelmente. O editor assina 

como Raymund de Peñafort, e quem fez as glosas foi Bernard de Parma. O volume é 

grande e contém imagens diversificadas representando “histórias bíblicas, vidas de 

santos, romances, fábulas, alegorias e cenas da vida cotidiana”. (VARTY, 1963. p. 347)  

Na primeira cena (Figura 9), um cego e seu menino acompanhante estão 

sentados num banco com uma igreja ao fundo. Já na Figura 10, temos uma cena em que 

o garoto engana o cego, pois enquanto ele toma sopa com a tigela numa mão, e a 

bengala branca na outra, o menino toma a sopa do cego à distância usando um longo 

canudo. Diferentemente do Luttrell Psalter e do Romance de Alexandre, há sete cenas 

seguidas do cego com o menino nos Smithfield Decretals. Embora Varty esteja mais 

interessado em acompanhar as peripécias da raposa Reynard pelas folhas do manuscrito, 

ele mostra como as imagens podem fazer uma sátira religiosa articulando idéias do 

texto, como exemplos moralizantes e como modos de transgressão que trabalham o 
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monde renversé (o mundo de ponta-cabeça). Ou seja, nos decretos aparece o que deve 

ser. As imagens fazem o contraponto: vejam o que poderia acontecer se tudo fosse ao 

contrário.    

A última figura faz parte do Luttrell Psalter, um volume encantador de 

iluminação inglesa que contém diversas representações de deficientes, primordialmente 

mendigos e peregrinos. O Luttrell Psalter foi produzido na Inglaterra entre 1325 e 1335 

para Sir Geoffrey Luttrell de Irnham. Assim como ocorreu no Saltério de Henrique VIII, 

Sir Geoffrey se inscreve nas imagens, conforme Camille (1998) comprova inúmeras 

vezes. 

O aleijado sentado na carriola tem a sua tigela de esmolas a mão. Ele tem um 

acompanhante para empurrar a carriola, e eles vão em direção a uma pessoa que já se 

prepara para abrir a bolsa para entregar a sua esmola. O texto que se articula com a 

iluminura é o Salmo 104. Na borda, aparece um grotesco usando um chapéu de 

peregrino com conchas, que fazem referência a Santiago de Compostela (CAMILLE, 

1998). 

 Camille insiste que no caso das iluminuras produzidas na Inglaterra, é preciso 

considerar que a sociedade inglesa da época se movimentava entre três línguas (o latim 

do texto escrito, o inglês do vernáculo e o francês como língua da corte)  e era preciso 

levar tal fato em conta ao ler as imagens das bordas. Ele explica que  

“a língua na qual os manuscritos são escritos pode afetar o modo de 
ilustrar e que um componente crucial no desenvolvimento do estilo e da 
imagética da arte gótica inglesa é o seu lócus nas palavras do vernáculo 
ao invés da palavra em latim.” (Camille, 1988, p. 97) 

Palavras de conclusão 

 As imagens de deficientes nas capitulares, miniaturas e margens das iluminuras 

mostram uma pluralidade de representações, incluindo cenas em que instrumentalizam 

outros (Cristo, seus discípulos, e St. Cuthbert) a demonstrar sua força superior, sendo 

capazes de conceder milagres de cura. Também ocorre a representação do deficiente 

que sofreu uma desgraça não merecida, exemplificada por Tobit. As imagens dos bobos 

representados no Salmo 52 são múltiplas; a gestualidade da figura do bobo às vezes 

evidencia desrespeito, contestação, ignorância, até heresia, que passou a significar um 

perigo muito grande quando a Inquisição começou suas caças aos heréticos. Às vezes a 

figura é mais próxima à inocência. Muitos deficientes nos textos aparecem como 

mendigos, recebendo esmolas ou trazendo consigo suas tigelas na esperança de recolher 

algum benefício. Aqui também o dar esmolas precisa ser entendido não apenas no 
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sentido atual (assistencialismo), mas como um ato religioso, pela redenção de pecados. 

E aí está uma grande contribuição do estudo que é mostrar pela imagem a dimensão da 

condição econômica da deficiência na Idade Média: a miséria está inexoravelmente 

marcada na figura do deficiente, numa complexa relação econômica. 

 Fazendo um contraponto às representações claramente relacionadas ao contexto 

religioso, ocorrem múltiplas imagens que são muito mais difíceis de compreender, 

enquanto não houver um esforço para relacionar palavra e imagem na folha e no 

contexto do manuscrito. Randall, Camille, Davenport e Varty dão pistas de que estas 

imagens podem servir como exemplos moralizantes sobre os modos que o bom Cristão 

deve (ou não deve) se comportar, podem traduzir algum provérbio conhecido na época 

que hoje é difícil de recuperar. Para Davenport, as deformidades até servem para 

proteger o próprio códice dos demônios que estão sempre na espreita, buscando um 

deslize que permita conturbar a palavra de Deus. De todo modo, sempre que um 

deficiente é representado, há um sentido para tanto, que reforça um discurso vigente, 

que merece ser lido como foi escrito – desvendando suas múltiplas camadas de 

significação.  

Notas 

1  Iluminuras são imagens pintadas nos manuscritos medievais entre 

aproximadamente 400 d.C. e 1600 d.C que oferecem suporte imagético complementar 

(ou decorativo) a textos religiosos ou seculares. O termo iluminura surge da utilização 

de metais preciosos (ouro e prata) para iluminar as páginas dos manuscritos. (Walther e 

Wolf, 2005) 
2  As traduções de todos os textos em inglês foram realizadas por nós. 
3  Utilizamos palavras de busca em inglês coerentes com os termos da época: 

cripple, lame, blind, dumb, fool, deaf, healing, miracle, etc. 

4  O procedimento era basicamente igual para obtenção de autorização: 

apresentação de documento, ofício de chefia na universidade apresentando o 

pesquisador como alguém qualificado e idôneo e explicando a natureza de sua pesquisa; 

apresentação de comprovante de endereço, preenchimento de formulário e assinatura de 

termo de concordância às regras da Biblioteca. Em algumas unidades, exigiu-se um 

juramento em voz alta, relativo ao respeito aos documentos do acervo. 
5 É vedada ao pesquisador a entrada com bolsas e não são permitidas canetas, 

entretanto, existe a opção de realizar registros a lápis ou pode-se trabalhar no lap-top.  
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