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RESUMO 

 

A salvação é para os homens e mulheres da Idade Média um desejo constante. A viagem 

nesse contexto ganha uma importância considerável. A mobilidade nesse período foi intensa e 

sem dúvida a aproximação com o Divino por meio de peregrinações e seu propósito final (a 

graça da salvação) foi um dos principais impulsionadores de viagens no Ocidente Medieval. 

O Paraíso como lugar definitivo da salvação destinava-se somente aos que conseguiam ainda 

na terra manterem-se puros, caso contrário, os pecados cometidos levariam a alma para baixo, 

para as profundezas do Inferno. Essa concepção diz respeito à espacialização do Além 

medieval. A visão do Paraíso Terrestre reserva para seus eleitos as mais belas paisagens 

naturais que poderiam existir no mundo, seu clima é igualmente dos mais agradáveis, seus 

aromas inebriantes, seus sons indescritíveis e sua paz é eterna. Essa elaboração sobre o 

Paraíso Terreal foi aqui observada a partir de três documentos do período medieval: Conto de 

Amaro (Século XV); A Navegação de São Brandão (X-XII) e A Viagem de Bran (Século 

VIII). Através dessas fontes pretendemos analisar como o pensamento cristão medieval 

disciplinou, racionalizou e caracterizou progressivamente o espaço do Paraíso Terrestre.  

 

Palavras-chave: Paraíso Terrestre – Além Medieval –– Conto de Amaro - Idade Média – 

Salvação. 
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ABSTRACT 

 

Salvation is for men and women of the Middle Ages a constant desire. The journey in this 

context gains a considerable importance. The mobility in this period was intense and no doubt 

closer to the Divine through pilgrimage and its ultimate purpose (saving grace) was a key 

driver in the West Medieval Travel. Heaven as a place of final salvation was intended only to 

those still on earth could remain pure, otherwise the sins of the soul lead down to the depths 

of Hell. This concept relates to the spatial distribution of the medieval addition. The vision of 

the Earthly Paradise reserves for its elected the most beautiful natural landscapes that could 

exist in the world, its climate is also the most enjoyable, intoxicating aromas, sounds and its 

indescribable peace is eternal. This elaboration of the Earthly Paradise was here observed 

from three documents from the medieval period: Tale Amaro (XV century), St. Brendan The 

Navigation (X-XII) and The Voyage of Bran (eighth century). Through these sources we 

intend to analyze how the medieval Christian thought disciplined, rationalized and 

increasingly characterized the space of the Earthly Paradise. 

 

Keywords: Earthly Paradise - In Medieval - Tale Amaro - Middle Ages - Salvation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema apresentado neste trabalho é antes de tudo fruto de uma escolha pessoal. 

Como todo trabalho historiográfico, o recorte por uma área, campo de estudo e temática é 

resultado das influências do presente. Muito antes de ter contato com a história como ciência, 

foi por meio dos livros didáticos do ensino fundamental e médio que esse saber me foi 

apresentado. Dentre todos os assuntos estudados nesse período, a Idade Média sempre 

suscitou maior interesse. O encantamento só aumentava à medida que os anos escolares 

passavam e outros livros diferentes abordavam um período da história muitas vezes 

apresentado como sombrio e improdutivo intelectualmente. 

Se parece comum dizer que uma imagem vale mais que mil palavras, posso 

afirmar que eram as imagens de castelos, princesas, igrejas, campos, pessoas e lugares do 

período em questão que mais me atraíam. A Idade Média era para mim um mundo fantástico e 

longínquo. 

Hoje a tenho como um tempo, um espaço, uma civilização onde os homens 

cultivavam em condições econômicas e tecnológicas que os obrigaram a dominar lentamente 

a natureza, uma sociedade que conheceu progressivamente o crescimento econômico, 

demográfico e urbano e soube como ninguém dar vida literária às suas ideias, nos legando o 

gênero literário do romance, as hagiografias, a organização escolar e universitária, entre tantos 

outros aspectos. O encantamento continua, mas, o olhar mudou.  

A Idade Média sem dúvida alimentou por muito tempo nos pesquisadores de 

outras áreas, outros eixos temáticos e no público leigo a idéia de que sua sociedade era pobre 

de espírito e produção cultural. É somente a partir do século XX que os historiadores 

ultrapassam a visão renascentista e romântica sobre esse período e passam a tratá-lo a partir 

de suas referências: olhar a Idade Média com os olhos dela própria.  

Uma sociedade forjada pele herança greco-romana e germânica, e alicerçada nos 

princípios do cristianismo, mas, que também inventou a si própria – criando a máquina, a 

universidade, a hora e o relógio e expressando-se através de romances de cavalaria, textos 

eclesiásticos, poemas e hagiografias – começa a ser descortinada pelas lentes da chamada 

“Nova História” mais precisamente da História das Mentalidades. 

Conhecida também como “Escola dos Analles”, a História Nova buscou construir 

uma história interdisciplinar (PESAVENTO, 1995) e voltada para as sensibilidades, vivências 

e pensamentos das massas anônimas combatendo assim a história factual reinante na França. 

Inicialmente criticada por sua postura teórica de uma “história global”, esse movimento 
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historiográfico inaugurou temas até então impensáveis para os historiadores: o medo, a morte, 

o sonho, a alimentação, o corpo, etc. É o que Ronaldo Vainfas chamou de: 
 
Uma história problematizadora do social, preocupada com as massas 
anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar. Uma história de estruturas 
em movimento, com grande ênfase no estudo das condições de vida material, 
embora sem qualquer reconhecimento de determinância do econômico na 
totalidade social, ao contrário do proposto pela concepção marxista da 
história. Uma história preocupada, enfim, não com a apologia de príncipes 
ou generais em feitos singulares, senão com a sociedade global, e com a 
reconstrução dos fatos em série passível de compreensão e explicação. 
(VAINFAS, 1997, p.130)       
 

Assim, o que o movimento da Nova História colocou em foco foi a defesa de uma 

história que saísse do factual e aderisse a novas maneiras de tratar o passado. Nesse ímpeto 

surgiram novos temas, assim como novos campos de investigação da história e o imaginário, 

a saber, constitui um dos mais instigantes. 

Para uma melhor compreensão desse campo muitas vezes confundido com a 

história das mentalidades (que também pertence ao movimento da nova história, e que 

privilegia o estudo de crenças, sentimentos e valores na historiografia ocidental), faz-se 

necessária inicialmente sua abordagem conceitual, sendo interessante começar com a noção 

de representação. Assim sendo, Le Goff (1994, p. 11) um dos seus mais assíduos estudiosos, 

nos diz que: 
 
Este vocábulo, de uma grande generalidade, engloba todas e quaisquer 
traduções mentais de uma realidade exterior percebida. A representação está 
ligada ao processo de abstração. O imaginário faz parte de um campo de 
representação e, como expressão do pensamento, se manifesta por imagens e 
discursos que pretendem dar uma definição da realidade. 
 

A história do imaginário embora trabalhe com o mental e suas representações, 

constituindo uma empreitada árdua para seus seguidores, não deixa de se apresentar como um 

campo que ao privilegiar as atitudes mentais de uma época possibilite a sua interpretação.  

Assim, o estudo do Imaginário não se prende propriamente ás longas durações nos 

modos de pensar e de sentir como ocorre com as mentalidades, mas, sim ao jogo das imagens 

visuais, verbais e mentais com a própria vida que flui em dada sociedade. “Trata-se de uma 

história da criação e do uso das imagens que fazem uma sociedade agir e pensar, visto que 

resultam da mentalidade, da sensibilidade e da cultura que as impregnam e animam” (LE 

GOFF, 2009, p. 14). 

Tendo como documentos privilegiados as obras literárias e artísticas, o campo do 

imaginário torna a história medieval objeto de numerosas investigações. Numa sociedade 
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notoriamente marcada pelas concepções do sagrado como a medieval, a literatura fecundada 

na maioria das vezes nos mosteiros e abadias, destinava-se à conversão dos fiéis, à 

moralização do “rebanho cristão”.  

Um dos grandes temas abordados nas produções dos monges medievais foi as 

viagens imaginárias, que narram relatos de visões do Além, enfatizando os limites dos três 

espaços do pós-morte na Idade Média:Inferno, Purgatório e Paraíso. Não podemos esquecer 

que essas hagiografias ou exemplas eram produzidas num contexto específico da sociedade 

medieval: uma sociedade impregnada pela idéia de salvação. Por meio dos exempla, as 

verdades do cristianismo eram transmitidas à população leiga. 

Assim, o Além ganha uma feição teológica mais precisa para os cristãos comuns, 

espiritualizando-se. Sua conquista passa a ligar-se firmemente às noções abstratas de mérito, 

culpa e castigo, ao mesmo tempo seu espaço se hierarquiza e se define com clareza num 

"outro lugar". 

A preocupação com esse tema tornou o período favorável para a tradução e 

produção de manuscritos referentes à salvação. Em países como Portugal a ordem cisterciense 

foi destacável nesse quadro intelectual, pois se tornou o foco responsável pela divulgação de 

tais obras. Foram traduzidas por monges cistercienses do mosteiro português de Alcobaça a 

Regra de São Bento. A Visão de Túndalo, a Vida de Santo Aleixo, etc.  

A representação dos espaços do Além na literatura medieval tornou-se necessária 

como fonte de conhecimento para a grande massa de fiéis iletrados. Ao ouvirem as histórias 

das viagens imaginárias, os crentes conheciam o destino no pós-morte medieval e poderiam 

delas tirar exemplo para suas vidas. Dentre os três espaços citados anteriormente, o Paraíso se 

constituía no desejo coletivo, espécie de prêmio para os que levavam uma vida justa na terra. 

Tido na Idade Média como o espaço de felicidade por excelência, sua idealização 

parte da tradição bíblica do Gênesis: o Paraíso Terrestre do Éden. Recinto de perfeição, paz e 

harmonia, sua paisagem é a de um belo e florido jardim, onde os frutos brotam eternamente, a 

primavera é o clima reinante e a juventude uma certeza incontestável. É para esse mundo de 

felicidade eterna que se encaminham as almas salvas. 

Para tratar desse grande tema do Paraíso Terrestre utilizaremos três fontes do 

período medieval: O Conto de Amaro (Século XV); A Navegação de São Brandão (X-XII) e 

A Viagem de Bran (Século VIII). 

Nosso intuito consiste em analisar a representação do maravilhoso cristão, 

presente nas duas primeiras narrativas num contexto de crença acerca dos espaços do Além. 

Esse maravilhoso cristão surge a partir das diversas situações enfrentadas pelos protagonistas 
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e seus companheiros, acontecimentos que fogem da experiência cotidiana: luta de grifos, ilha 

de ferreiros do inferno, animais suntuosos, presença da Virgem Maria, suspensão do tempo, 

etc. Sendo que a recepção e até mesmo desenvolvimento dos elementos maravilhosos em 

ambas as fontes ocorre de forma distinta. 

Diante do que foi exposto, desenvolveremos aqui uma análise da concepção de 

Paraíso Terrestre cristão dos medievos a partir da documentação trabalhada, dando ênfase 

maior ao Conto de Amaro, haja vista a riqueza descritiva do objeto de estudo, bem como uma 

comparação entre os episódios do Conto de Amaro e da Navegação de São Brandão a fim de 

pontuar os elementos do maravilhoso presentes em ambas as viagens imaginárias. 

O período aqui abordado é o da Idade Média Central, em especial os séculos XII e 

XIII. Nesse período a sociedade ocidental passou por várias transformações, conhecendo um 

grande aumento de sua população, resultado não somente das melhorias das técnicas agrícolas 

como também da diminuição da mortalidade provocada pelas ondas de epidemias. Assim tem-

se o desenvolvimento urbano e comercial. 

É durante esses séculos que a Igreja instrumentaliza racionalmente o conceito de 

Além cristão. O processo promovido pela Igreja reformada que, entre os séculos XII e XIII, 

foi paulatinamente realizando através da evangelização o disciplinamento, segundo valores 

cristãos, das representações do Além e das relações entre vivos e mortos. 

O trabalho está dividido em três capítulos: “O Caminho da Salvação: Alguns 

Aspectos Temáticos da Narrativa Amariana”; “Amaro, o “Homem Bom” por Quem Deus fez 

Muitos Milagres” e “A Visão de Amaro: o Paraíso Terrestre Como Lugar dos Eleitos no  Pós-

Morte Medieval”. 

No 1º capítulo analisaremos alguns aspectos temáticos relacionados ao tema da 

demanda do Paraíso Terrestre: a peregrinação entendida como um ato de penitência que 

buscava expiar as faltas cometidas e alcançar a salvação; o exempla, relato da viagem 

imaginária medieval, e filiado à hagiografia por apresentar um santo em peregrinação por 

Cristo; o maravilhoso cristão e sua roupagem pagã; o mar, espaço natural privilegiado dessas 

narrativas de viagem ao além e investido de forte conteúdo simbólico e maravilhoso e a 

santidade enquanto experiência espiritual de múltiplas dimensões. 

No 2º capítulo explicaremos através do Conto de Amaro como a um homem, 

simples, leigo, foi permitida a visão paradisíaca. Examinaremos como foi a trajetória de 

Amaro até sua visão do Paraíso, como de um simples crente tornou-se santo. A viagem 

desenrola-se ao longo de cinco ancoragens, são as passagens por cada ilha e seus episódios 

maravilhosos que abordaremos. Seguimos para uma análise do Conto a partir da confrontação 
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com a Navegação de São Brandão, que possui uma estrutura narrativa parecida com ele, aqui 

nos interessa a familiaridade com o tema da busca do Paraíso Terrestre. 

No último capítulo finalmente abordaremos a chegada de Amaro ao propósito de 

sua viagem: o Paraíso Terrestre. Explicaremos inicialmente a influência dos relatos celtas de 

viagem ao Outro Mundo (os imrama), bem como as referências pagãs que o Paraíso Terrestre 

recebeu e seguimos para a análise do Paraíso Terrestre na concepção cristã. Examinamos 

como o cristianismo medieval pensou, teorizou e caracterizou esse espaço do além com base 

na visão de Amaro. 
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1 O CAMINHO DA SALVAÇÃO: ALGUNS ASPECTOS TEMÁTICOS DA 

NARRATIVA AMARIANA 

 

A princípio, nosso primeiro capítulo tratará dos temas centrais da narrativa Conto 

de Amaro1 A peregrinação enquanto prática cultural e espiritual; o Exempla entendido como 

um gênero literário filiado à Hagiografia(mas, com características próprias); o maravilhoso 

cristão (e suas influencias da cultura pagã e clássica); o mar estudado aqui na forma de 

“deserta–floreta”; a santidade enquanto fenômeno espiritual de múltiplas extensões.    

Uma análise detalhada de cada proposição permitirá ao leitor uma maior 

familiaridade com o Conto de Amaro, uma vez que seu enredo compõe-se de um eixo 

temático complexo e variado, resultado não somente das transformações econômicas, 

religiosas e culturais do século XII, mas, também da própria maneira do cristianismo 

medieval encarar Deus e o universo. 

 

1.1 Peregrinação: em busca da salvação da alma 

 

Embora a Europa medieval tivesse diante de si um espaço natural à primeira vista 

intransponível e ao mesmo tempo propício ao sedentarismo (florestas, campos, matas), a 

mobilidade de homens e mulheres do período foi grande e atendeu a múltiplas funções. Iam 

desde viagens comerciais (mercadores num ir e vir para a Ásia e o Oriente), a mudanças 

climáticas, solos inférteis, epidemias (a grande peste) e sem dúvida até o grande fenômeno 

que ainda hoje nos acompanha: a peregrinação a lugares santos que colocava o indivíduo em 

contato com o sagrado. 

Esse deslocamento é primeiramente uma prova física da rota, estrada, caminho, ou 

oceano. Esse teste das forças físicas faz com que o viajante se torne um estrangeiro pelos 

lugares visitados. Estranho aos olhos dos habitantes naturais, mas, também estrangeiro em 

relação ao que era antes de se lançar no caminho. A peregrinação é, portanto uma jornada 

física, uma prova espiritual, por isso: 
 
A caminhada tem um fim especifico, que confere sentido complementar à 
prova física e espiritual da viagem. Ao fim da jornada, o peregrino encontra 
o sobrenatural num lugar preciso, participando ritualmente de uma realidade 
diferente da profana. 

                                                        
1 Doravante mencionada pelas seguintes denominações: narrativa amariana; Conto de Amaro (como é conhecida 
a versão portuguesa); Vida de Santo Amaro (intitulada assim pela tradição espanhola) ou VSA como sigla desta 
última. 
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Enfim, a peregrinação é um tempo privilegiado: tempo de festa e celebração. 
No Ocidente medieval, a ênfase da peregrinação residia – muito mais do que 
no lugar ao qual se pretendia chegar - nos percalços e no esforço físico da 
rota, no distanciamento de um cotidiano confortável e no tempo necessário 
para a conclusão da peregrinação, neste “ir para um outro lugar” físico e 
espiritual (SOT, 2006, p. 353). 
 

Para a maioria dos que deixavam suas casas, nenhum interesse material os retinha, 

pelo contrário os que tinham algum bem de valor guardavam em cofres e os que pouco ou 

quase nada tinham partiam, lançavam-se facilmente na estrada como que compelidos por um 

chamado.  

O Conto de Amaro narra a história de um leigo chamado Amaro que – um homem 

não pertencente a nenhuma ordem religiosa oficial, porém um devoto fiel – alimentava o 

intenso desejo de conhecer o Paraíso Terrestre. Uma noite após uma revelação angelical em 

sonho, organiza uma viagem marítima que o conduzirá ao destino procurado. No caso de 

Amaro, se confirmam as suspeitas de que ele seja um membro da nobreza, um homem de 

posses, quando ainda no início da narrativa se prepara para a viagem: 
 
E ell só aquella sperança, co grande esforço que tomou, ~e outro dya vendeo 
e desbaratou todollos b~ees que avya, e deu muito delles aos pobres e o 
al guardou per sua despesa, e levou cõsigo dezaseis mãcebos grandes 
arryzados (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265, grifos nossos). 
 

Podemos entrever que o futuro santo não somente vendeu todos os bens que 

possuía como também dividiu uma parte com os pobres numa atitude parecida com a dos 

santos do período, não igualável pelo simples fato dele guardar uma quantidade para suas 

despesas, quando estes nada levavam, a não ser a roupa do corpo e o desejo de expiarem suas 

faltas. Essa atitude do personagem faz-se necessária por dois agravantes: Ele embarca com 

um grupo de dezesseis pessoas, o que torna a viagem dispendiosa e também pela própria 

condição leiga, humana, ainda não santa que demonstra uma preocupação material com uma 

viagem que não se tem certeza nem mesmo do retorno. 

Uma caminhada que poderia durar semanas, se estender por meses fazia do 

homem medieval um homo viator2 ou seja, alguém que se entregava de fato – de corpo e alma 

– aos perigos, obstáculos e condições da viagem, encarava essa mobilidade como algo penoso 

e difícil. Tal era o sentimento que deveria alimentar os que por ventura decidissem percorrer 

desertos, estradas ou navegar pelos mares. 

O deslocamento em regiões desconhecidas fazia penetrar no viajante os mais 

                                                        
2Designava os que dedicavam a vida a essa prática, vistos como eternos viajantes , peregrinos  a transitar entre 
dois  mundos: a terra, passageira e lugar de angústia  e o Paraíso, reino de Deus, onde habita a felicidade eterna. 
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aterradores sentimentos de medo e desconfiança, mas, ao mesmo tempo fascínio e 

encantamento com um mundo bem diferente do seu. Os eruditos medievais não eram precisos 

quando se tratava dos limites geográficos da Europa. Acreditava-se numa organização 

espacial da terra, onde Jerusalém constituía no umbigo e o Oriente (localizado pelos mapas 

sempre no alto, o que corresponderia para nós o norte) culmina numa montanha onde habita o 

Paraíso Terrestre, de onde se deslocam os quatro rios paradisíacos: o Tigre, o Eufrates, o 

Pison e o Gion. Ainda mais fantasiosa e excepcional era a visão que o período tinha acerca do 

Oceano Índico: 
 
O qual acreditava-se ser fechado, é um receptáculo de sonhos onde se 
procurava satisfazer os desejos não saciados de uma Cristandade pobre e 
contraída: sonho com a riqueza de ilhas com metais preciosos e madeiras 
raras, com especiarias. Marco Polo aí vê um rei nu coberto de pedras 
preciosas; sonho fantástico, povoado de homens, de animais fabulosos e de 
monstros, de abundância e de extravagância de um mundo pobre e limitado, 
de uma vida diferente, com a destruição dos tabus e a liberação ante a moral 
rigorosa imposta pela igreja, sedução de um mundo da aberração alimentar, 
da coprofagia, do canibalismo, do nudismo, da poligamia, da liberdade e dos 
abusos sexuais (LE GOFF, 2005, p. 133). 

 
A leitura de Le Goff deixa entrever o sonho medieval com o país utópico da 

Cocanha3. Desejado, sobretudo pela visão de um mundo às mínguas, condenado a penúria 

alimentar do período, ao trabalho árduo, ao rígido controle da igreja sobre o casamento. O 

desejo de achar-se no outro lado, nesse mundo mágico e aos nossos olhos irreal (mas, não 

para os medievos), modelo de perfeição e assim idealizado, perpassado pela riqueza material, 

alimentar e despojado dos tabus sexuais era imenso. 

De fato muitos partiram pela antevisão desses universos utópicos. Amaro por 

exemplo parte fisicamente após ouvir em sonho a mensagem da voz angelical, porém, a 

imagem de um espaço ideal, de um reino perfeito há muito já vinha sendo enraizada em suas 

vontades e desejos como atesta a introdução da versão espanhola do escrito, que há tempos 

ele abrigava em sua casa sábios e peregrinos no anseio de seguir-lhes o exemplo e a 

sabedoria, mas, acima de tudo de  alcançar deles a localização do Paraíso Terrestre. 

Se o espaço paradisíaco não é acessível a todos, mas, apenas a alguns eleitos, têm-

se no decurso da Idade Média grandes centros de peregrinações, físicos, históricos e 

acessíveis: caminha-se para Compostela para junto do santuário de Santiago, em Roma temos 

os apóstolos Pedro e Paulo e em Rocamadour , a imagem de Nossa senhora, que a partir do 

                                                        
3 O tema da terra da Cocanha aparece pela primeira vez no Ocidente Medieval no século XIII. Trata-se de um 
conto em versos que ao focar questões como a fome, sexualidade e trabalho constrói um mundo às avessas 
(abundância alimentar, nudez e ócio) conhecendo grande sucesso popular no período. 
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século XII conhece uma grande promoção. 

Entretanto, durante quase todo o período medieval, o centro de peregrinação por 

excelência foi Jerusalém (a cidade miraculosa) na Terra Santa, onde estava Cristo, o modelo 

de ascese mais procurado por peregrinos, religiosos, eremitas. Percebemos que a idéia de 

deslocamento a esses santuários enfatiza mais a pessoa a ser encontrada (as relíquias no caso) 

do que propriamente o local em que ela está, este de acordo com as distâncias, impõe a prova 

física do espaço, porém, o encontro dos santuários apaga qualquer sinal de fadiga, e assim 

visita-se: 
 

Cristo na Terra Santa, Pedro e Paulo em Roma, Tiago, o maior, em 
Compostela, ou Maria Madalena em Saint – Baume. Portanto, é a conjunção 
entre o ideal de expatriação e a busca de um lugar santificado por Cristo, 
pelos apóstolos ou santos, que dá à peregrinação cristã o sentido pela qual é 
concebida ainda hoje. 
Ao fim de sua marcha, o peregrino procura ver e tocar uma imagem, estátua 
ou túmulo, de modo a encontrar na fé uma realidade transcendente. Ao tocar 
o túmulo, busca estabelecer um contato com o santo e, por meio deste, com o 
próprio Cristo (SOT, 2006, p. 355). 
 

Quando vemos o grande número de pessoas que ainda hoje se deslocam para 

Jerusalém, Santiago e Roma, em busca de santuários, temos a impressão que a Idade Média 

não está muito distante de nós. Afinal procura-se ou não por a mão na imagem do santo, 

aproximar-se do túmulo de Jesus? A mentalidade, as razões podem até serem distintas e os 

personagens outros, mas, os gestos, as atitudes diante do altar se identificam, encontram 

paralelos. 

Os motivos de um deslocamento não decorriam de um desejo individual, mas sim 

de um ato de penitência. Era uma pena para os pecados considerados graves, consistia numa 

purgação e não uma recompensa. Eis um dos fortes motivos para o grande número de 

peregrinações do período: a expiação dos pecados, do desvio, das faltas. 

Os primeiros tempos da era cristã ficaram conhecidos como a “Idade da angústia”, 

expressão que sintetizava bem as preocupações do período com o pós- morte. Os tormentos 

giravam em torno do local, das características, das feições físicas da morada que se teria após 

a morte. 

Apesar de o Cristianismo afirmar a ressurreição dos corpos, tendo Cristo como 

modelo e garantia de tal promessa, e posteriormente reafirmada pelo Concílio de Nicea (em 

325) com a oração do credo “desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu 

aos céus”, o futuro da humanidade expurgada do pecado e ressuscitada não depende 

exclusivamente dos desígnios de Deus, “[...] pois, este respeita as regras que fixou, fazendo a 
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situação dos homens e mulheres no Além depender de como se comportaram durante sua vida 

terrena” (LE GOFF, 2006, p. 21). 

Portanto, o estilo de vida adotado na terra é que determinaria a morada futura dos 

mortos. Mas, enquanto integrante de uma sociedade vigiada por regras morais, aterrorizada 

pelo signo da fome, subordinada principalmente aos pesados trabalhos no campo, o medievo 

achava-se muitas vezes tentado ao desvio, à desobediência cometida pelos primeiros 

humanos. Enquanto herdeiro do Pecado Original, ele já se encontrava maculado mesmo antes 

de nascer, fadado a cometer faltas, seria o caso então de procurar uma maneira senão de 

purgá-las pelo menos amenizá-las, por isso: 
 
O pecado também está na origem de uma série de práticas rituais, individuais 
e coletivas – o batismo, a confissão, o jejum, a punição corporal, a oração, a 
peregrinação – instituídas com o claro intuito de limitar o poder e a extensão 
dos pecados do mundo. Além disso, o pecado domina toda a rede de relações 
nas quais o homem medieval se move e se representa: o Deus ao qual esse 
homem se dirige é um deus que se lhe manifesta para proibir, punir, perdoar 
todos, os pecados; o Diabo do qual foge é um demônio que o tenta e seduz a 
fim de induzi-lo a pecar; a comunidade a que pertence é antes de tudo uma 
comunidade de pecadores (CASAGRANDE; VECCHIO, 2006, p. 339 - 
340). 

 
A princípio parece que a instituição dessas práticas girava em torno de um 

comércio, um mercado (como ocorreria mais tarde com a venda das indulgências pela igreja) 

onde era negociado o perdão, podendo assim o fiel sentir-se à vontade para pecar e em 

seguida recorrer à liberação de suas faltas. Porém o que temos diante de nós é um homem 

pecador, angustiado sim, mas, crente de que para além do plano terrestre Outro Mundo o 

aguardava (Paraíso, Inferno ou Purgatório). 

Por isso essas práticas penitenciais eram vistas como o único meio para se 

alcançar a salvação. Jejuns, batismos, confissões, nada disso adiantaria se o próprio indivíduo 

não o fizesse, o homem medieval acreditava que a estada neste mundo era por si só uma 

penitência, por isso não bastava orar, pedir ou negociar o perdão, era preciso, materializar no 

corpo físico (o ambiente do pecado) o sofrimento a fim de evadir as transgressões cometidas, 

uma vez que: 
 
O pecado não vinha de um corpo fraco e enfermo, percorrido por inclinações 
e paixões que seguiam as leis da natureza, nem boas nem más em si, mas 
apenas “naturais”; o pecado se produzia no momento em que a parte 
superior, a razão e a vontade, não governava a parte inferior do modo como 
Deus tinha determinado no primeiro homem e como o primeiro homem não 
quis mais que fosse. O corpo deixou de ser fonte de pecado, tornando-se 
simplesmente fonte de ação, matéria maleável de uma forma pecaminosa. 
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(CASAGRANDE; VECCHIO, 2006, p. 341). 
 

O controle do corpo pelas faculdades mentais parecia ser uma via individual de 

salvação. Mas, a Igreja até mesmo pela própria expansão do cristianismo foi 

progressivamente definindo penitências para todos os tipos de pecados, quando não se 

conseguia peregrinar, jejuar ou se retirar para o deserto, entrava em cena outros meios de se 

garantir a salvação eterna: 
 
Enfim, para aqueles que não eram capazes desta penitência final, a igreja 
previa outros meios de assegurar a salvação. Era a prática da caridade, de 
obras de misericórdia, de doações e, para os usurários e todos aqueles cuja 
riqueza tinha sido mal adquirida, a restituição post mortem. Deste modo, o 
testamento tornava-se um passaporte para o céu (LE GOFF, 2005, p. 182). 
 

Notamos que a Igreja procurou cerca-se de todos os lados no sentido de garantir 

ao fiel um lugar no pós-morte. Ela era a mediadora da entrada do indivíduo na morada eterna 

bastava que ele se arrependesse, procurasse seguir uma vida digna, virtuosa, clara aos olhos 

da religião, pensamento que consistia também numa dominação moral, e espiritual por parte 

da igreja. Enquanto uma das maiores possuidoras de terras do período, a prática de doações 

sempre foi vista com bons olhos pelos membros dela, a caridade era incentivada em todos os 

níveis. 

Retornando a VSA, lembremos que antes de partir, Amaro doara parte de seus 

bens aos pobres. Numa atitude assumidamente característica dos santos do período, ele pratica 

um voto de pobreza, uma ação caridosa, a primeira penitência antes de retirara-se do convívio 

social. Seu gesto revela desde o início a preocupação com a salvação, sendo o despojamento 

material o primeiro gesto nesse sentido e ao deslocar-se por mar, dá inicio à segunda prática 

penitencial: a peregrinação marítima. 

 

1.2 Exempla: os relatos de visão do além. 

 

A Idade Média foi um dos momentos da história da humanidade em que várias 

culturas se cruzaram. As antigas civilizações orientais e clássicas, bem como os povos celtas 

(Gália, Grã-Bretanha e Irlanda) permitiram à cultura medieval a conservação do fundo mitológico 

pré-cristão. Emerge desse período uma vasta produção intelectual, no campo da literatura, 

pintura, arquitetura, etc. Romances de cavalaria, poesias, cantigas, entre tantos outros escritos 

derrubaram preconceitos e dúvidas quanto à capacidade criativa e artística dessa sociedade. 

Dentre tantos gêneros, um em especial se sobressaiu por sua dupla abrangência: transitar entre 
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as coisas do sagrado e a concepção de mundo dos medievos simultaneamente; estamos 

falando da hagiografia tida no senso comum como a vida de um santo, desde o nascimento até 

os milagres em vida ou pós- morte. 

Estas narrativas hagiográficas, ou biografias de santos são um tipo de escritos 

considerados históricos, pois comumente floresceram a partir de um personagem real, 

pertencente a um tempo e lugar, um homem que em algum momento de sua vida foi adorado 

e cultuado como uma figura santa por um grupo de fiéis, ainda que restrito a uma localidade 

particular. Trata-se de um personagem singular, uma vez que não partilha da normalidade do 

restante da sociedade (sua trajetória até a santidade passa por provações, tentações, 

penitências, visões espirituais, etc.), não é um homem qualquer ou algum personagem de 

narrativas ficcionais ou históricas, como o caso de um herói épico. É antes de tudo alguém 

que traz consigo os estigmas da santidade4: 
 

Pois a santidade cristã aparece como uma construção: a percepção e o 
reconhecimento do caráter excepcional de um homem ou de uma mulher 
repousam sobre o processo durante o qual este homem ou esta mulher 
constroem eles mesmos sua própria santidade operando certas escolhas de 
vida, praticando certos exercícios espirituais (prática das virtudes, orações, 
formas de ascese etc.) e inspirando-se em modelos gerais (Cristo) ou 
específicos (formas de vida religiosa já praticadas e codificadas). A escolha 
religiosa deve ser visível e reconhecível. Disto resulta a importância central 
dada ao corpo: controlado, atormentado, dominado, o corpo é a realidade 
física na qual o percurso espiritual se coloca em evidência (tomando 
sobretudo formas extremas, que são consideradas a prova da identificação 
com Cristo: estigmas, troca do coração, materialização dos símbolos da cruz) 
(GAJANO, 2006, p. 449). 
 

Percebemos assim, que o reconhecimento da santidade pelas instituições 

religiosas e principalmente pela sociedade alvo do escrito se inscreve num contexto de 

mortificação do corpo (estigmas) e da alma (orações, penitências, visões) do candidato a 

santo. Ele pode ser nomeado santo pelo texto hagiográfico ainda no início da história, pelo 

próprio título, ou no desenrolar da trama. Ou então é um personagem cuja santidade é atestada 

pelo senso comum, um doutor da igreja, um S. Jerônimo por exemplo. 

A organização da narrativa foca-se na especificidade do personagem. Sua função 

é exclusivamente retratar o homem a ser chamado de santo ou o santo que um dia também 

partilhou da condição humana. Em outras palavras, hagiografia sempre é um texto no qual 

temos uma narrativa sobre a vida de um personagem santo, oriunda de seu culto ou 
                                                        
4 GAJANO, Sofia Boesch. “Santidade”. In: LE GOFF, Jacques e SHIMITT, Jean-Claude. Dicionário Temático 
do Ocidente Medieval. Bauru, SP: Edusc, 2006, p. 449 – 463. 
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destinada a promovê-lo (CÂMARA, 1996, p. 156). 

Em muitas passagens sua composição assume traços reais e maravilhosos5, pois 

seu protagonista santo é um eleito que transita no espaço do sobrenatural, assim como muitas 

de suas ações – notavelmente os milagres – também não cumprem o estado de coisas do 

mundo visível, explicável e datado. Essa ambivalência de um homem santo que na maioria 

dos casos é histórico e sua inserção no mundo sobrenatural – nesse contexto narrativo supra-

histórico – coloca o tempo histórico no limiar da eternidade, ou mais precisamente na história 

da salvação. É através desse prisma que o hagiógrafo seleciona, conjuga e reinterpreta os 

acontecimentos da vida do personagem. 

Daí provém o recorte em determinados aspectos de sua trajetória que em outros 

conjuntos hagiográficos soam estranhos. Surge nesse caso outra forma de tradição 

hagiográfica- ao nosso entendimento bem mais complexa que a tradição clássica - onde os 

fatos acerca da origem do personagem, seu nascimento, sua terra natal, sua inserção numa 

comunidade religiosa, seus feitos milagrosos etc. são ignorados em nome de um tema maior: 

o da demanda do paraíso (terrestre ou celeste, dependendo da intencionalidade do texto). 

Os temas comumente mencionados numa legenda são escassos, ficando a 

personalidade do herói mais promovida e suas ações em alguns momentos ao sabor do livre 

arbítrio. Quase nada nos é dado em termos de nascimento, laços familiares e religiosos ou 

visões. Cabe ao publico escutar6 e fazer juízo da ladainha cristã, primando pelo justo segundo 

a concepção medieval e religiosa do período. Assim, para uma questão de conhecimento vale 

à pena verificar o que se diz sobre a temática da tradição hagiográfica clássica: 
 
São temas mais freqüentes: o momento do nascimento do santo, sempre 
repleto de detalhes e circunstâncias mágicos; a doação de todos os seus 
bens e a partida da casa paterna; o arrependimento pelos pecados somado à 
prática das mais variadas penitências; a fuga e o desprezo pelo mundo; 
alguns aspectos físicos do santo: ora sua grande beleza e luminosidade, ora 
sua extrema magreza e amarelidão devido às mortificações auto-impingidas; 
o momento de sua morte e os sinais de santidade que emanam do corpo 
morto do santo: incorruptibilidade, luminosidade, tranqüilidade, beleza e, em 
especial, bons odores (CÂMARA, 1996, p. 156, grifos nossos). 
 

Clarifica-se aí uma função didática e um modelo de vida virtuosa a ser imitada 

pelo restante da sociedade. Num mundo tão apegado às coisas do alto, do céu, como o 

                                                        
5 O Termo maravilhoso é aqui entendido como parte de uma tradição literária antiga que remonta as culturas pré- 
cristãs, sendo um artifício literário capaz de revelar não somente aquilo que escapava do mundo natural como 
também representava a visão de mundo de seus contemporâneos. 
6 Escutar nesse sentido liga-se ao fenômeno da oralidade tão apreciado na Idade Média. Uma vez que a grande 
maioria da massa de fiéis era iletrada, a Igreja via nessa prática a maneira mais acertada de evangelizar o público 
por meio de orações, liturgias, leitura de textos bíblicos e hagiográficos. 
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medieval, a preocupação com a morada eterna cercava o pensamento de todos. Como então 

conhecer os espaços (paraíso, inferno e no século XII, um terceiro espaço: o Purgatório) 

destinadas aos vivos após a morte?  

Um dos grandes meios de contato com o mundo do sobrenatural cristão (o Além) 

foi o florescimento da literatura visionária7 com seus relatos de viagens ao além ou exempla 

(do latim “exemplum”) (ZIERER, 1999, p. 123). Assim, surgiram verdadeiras coleções de 

exemplos, histórias poetizadas (verdadeiras ou fantásticas) que viajaram de mão em mão no 

período medieval. Copiaram-se e traduziram-se essas coleções de exempla, livros de milagres 

e também as vidas de santos. 

No caso do Conto de Amaro, cuja primeira edição é atribuída Klob (1901) 

tomando como base o texto do Códice Alcobacense 266 (fls. 120v – 122v), também 

conhecido por Colecção Mytica de Fr. Hylario da Lourinhãa acha-se escrito em língua 

portuguesa e data do século XV. A investigação sobre o “original” desse relato constitui-se 

numa verdadeira cruzada pelos estudiosos da literatura de visões, nunca se chegou a um 

consenso quanto a sua verdadeira proveniência (o que também nunca impediu seu estudo 

interno, simbólico e cultural) como também são poucas as pesquisas acerca dos sentimentos, 

necessidades e pressões temporais, históricas, religiosas, culturais e políticas que teriam 

influenciado a circulação do manuscrito em Portugal, por exemplo. 

Como aqui nos interessa uma análise do relato no contexto do Ocidente Medieval 

e sua estrutura social, religiosa e cultural, as questões referentes à sua compilação, tradução e 

circulação em terras portuguesas darão lugar a outras problemáticas: a concepção de Paraíso 

Terrestre; a grande ênfase no elemento feminino; a forte intertextualidade temática 

(notadamente a cultura celta - irlandesa) etc. 

Como mencionado anteriormente os dados que geralmente constam na vida de um 

santo (local de nascimento, origem familiar, milagres) estão ausentes na VSA. Eles 

desaparecem (ao menos na versão portuguesa), cedendo lugar a um grande tema pouco 

visitado nas hagiografias convencionais, que é a viagem marítima ao Paraíso Terrestre. 

A versão portuguesa – que será a utilizada neste trabalho – foi produzida com o 

intuito de contar o relato da viagem do eleito ao Além. Tal objetivo clarifica-se já no inicio do 

primeiro parágrafo: 
 

                                                        
7 Esses escritos caracterizam-se principalmente pela temática da demanda do paraíso terrestre, onde o herói 
embarca sozinho ou acompanhado numa viagem marítima, deambulando por diversas ilhas numa aventura 
repleta de acontecimentos maravilhosos e imbuída de símbolos. Sua composição textual figura num forte 
contexto de intertextualidade perpassada pelas culturas celta, clássicas, pré- cristãs e orientais.    
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Conta que em hu~ua prov~icia avya h~uu homem bõo que avya nome 
Amaro, e diz que avya grã desejo de veer o parayso terreall e que n~uca 
folgava se nõ quando ouvya fallar ~e elle. E em seu coração senpre rrogava a 
Deus que lhe demonstrasse aquell lugar ante que ell do m~udo saysse. 
(CONTO DE AMARO, 1998, p. 265, grifos nossos). 
 

É interessante notar que apenas uma designação de caráter, homem bõo, o próprio 

nome do personagem, Amaro e o objetivo da viagem contido no seu grã desejo de veer o 

parayso terreall, figuram no início do relato. Sem dúvida sua estrutura difere das vidas 

comuns que na maioria das vezes tratam de informar o leitor ainda no início a terra natal e a 

origem familiar do santo. Apesar da obscuridade desses dados, a santificação do personagem 

no final da narrativa se dá com seus milagres pós–morte. Tal lacuna não impede Amaro de 

conhecer o Paraíso Terrestre e posteriormente ser considerado santo. 

Presume-se com isso que a viagem na Idade Média era encarada como uma 

procura pelo conhecimento espiritual, uma peregrinação purgativa, um aperfeiçoamento 

mítico, uma busca da salvação, que no século XII diante da grande valorização do individuo 

parece depender cada vez mais da vontade particular. Daí decorre o fato desses relatos 

conhecerem grande aceitação no período: qualquer um fosse membro do clero, um eremita ou 

simplesmente uma pessoa comum, porém devota, poderia ter contato com o mundo do além. 

Este por se tratar de um tema abordado em outras culturas (os antigos gregos e 

romanos, bem como os celtas) ganhou elementos, personagens e lugares muitas vezes 

distintos das vidas de santos tradicionais – a própria Igreja trabalhou no sentido de cristianizar 

as influências pagãs – porém seu modelo estrutural, sua trama inicial com a apresentação de 

um herói que segue viagem sozinho ou acompanhado em busca do Outro Mundo foi 

conservada. Tais visões possuem uma estrutura comum: 
 
Situação Inicial: um indivíduo é escolhido por uma fada, anjo ou santo para 
empreender uma viagem rumo ao sobrenatural (o Outro Mundo Céltico, o 
Paraíso Terreal ou o Além-túmulo). 
Perturbação da Situação Inicial: ele parte, normalmente acompanhado por 
alguns companheiros em viagem marítima. Ou vai sozinho a pé junto com 
seu guia.   
Crise: Dificuldades ou provações enfrentadas pelo eleito (ilhas habitadas por 
monstros, a sede e a fome e outros tormentos) 
Intervenção na Crise: o escolhido atinge o objetivo, chegando ao Outro 
Mundo, ao Paraíso Terreal ou ao Paraíso Celestial. 
Novo Equilíbrio: o escolhido retorna ao ponto de partida e conta para os 
outros a sua experiência, que serve de exemplo. Muitas vezes após o 
cumprimento da missão desaparece ou morre para retornar ao Paraíso. 
(ZIERER, 2003, p. 160). 
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O Conto de Amaro traz cada uma dessas situações que serão pormenorizadas no 

segundo capítulo. Contudo, podemos considerar inicialmente, a partir dessa estrutura das 

narrativas de visões que a crença em espaços sobrenaturais já era compartilhada pelas 

civilizações antigas e que em muito contribuíram para o próprio pensamento cristão medieval 

acerca dessa matéria. 

 

1.3 Maravilhoso cristão: a ascensão do milagre. 

 

No geral a prosa hagiográfica visionária apresenta como característica reinante a 

oscilação entre o fantástico e o maravilhoso, sendo a narrativa o modelo eleito de discurso. E 

devido a essa circunstância, muitos desses textos são considerados de qualidade literária – 

apesar de sua funcionalidade própria e declarada (edificação moral). 

Uma sociedade que não encarava a natureza como algo natural no sentido 

orgânico, não havia um interesse cientifico ou estético pela paisagem e sim uma relação 

sagrada com o meio do qual se tirava a subsistência: 
 
Por isso, dificilmente o termo “natura” se pode traduzir por “natureza”, no 
sentido moderno. A natureza, na acepção medieval, era a criação de Deus. A 
natureza personificada das alegorias filosóficas do século XII era a serva de 
Deus, a encarnação dos seus pensamentos e dos seus desígnios na matéria. 
Para o homem da Idade Média, a natureza era sobretudo um grande 
reservatório de símbolos (GUREVITCH, 1990, p. 75, grifos nossos). 
 

Através dessa perspectiva, temos diante de nós um mundo bastante apegado às 

coisas do sagrado, filtrando suas experiências espirituais pelo prisma do sobrenatural. Uma 

vez adentrado nesse espaço, tem-se o contato com as coisas, fatos, objetos, etc. do invisível, 

do impressionante, do espantoso, em outras palavras do maravilhoso. 

Um conjunto de manifestações, acima de tudo, sobrenaturais, mas, em 

conformidade com a natureza (pois aconteciam em seu espaço) atestam a presença desse 

elemento. A denominação vem a ser dada a um leque de possibilidades, a tudo aquilo que se 

insere no campo do surpreendente, com seres, fenômenos e objetos, que no mínimo diferem 

do meio visível e racional dos humanos  
 
[...] e que podem estar associados quer ao domínio propriamente divino 
(portanto próximo do milagre), quer ao domínio natural (sendo a natureza 
originalmente o produto da criação divina), quer ao domínio mágico, 
diabólico (portanto uma ilusão produzida por Satã e seus seguidores 
sobrenaturais ou humanos) (LE GOFF, 2006). 
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Desde cedo se colocou como problemática do maravilhoso a questão do 

vocabulário. Para os eruditos medievais, o vocábulo correspondente latino é o plural mirabilia 

(que mais se adequa ao que denominamos de maravilhoso hoje), cuja raiz mir (miror, mirari) 

comporta ao sentido do termo a atribuição de visível. Assim a ocorrência dos mirabilia com 

suas imagens e metáforas depende de um observador – o homem. 

Quando as línguas vulgares emergem no meio literário, o termo maravilha surge 

em praticamente todas as línguas européias, com exceção das germânicas. Assim, temos um 

termo que não escapava ao imaginário clerical da época, pressionando a escrita a uma 

adaptação literária (cristianização dos elementos folclóricos) e conferindo aos homens da 

Idade Média uma atitude familiar, às vezes, porque não dizer, natural diante dos fenômenos 

sobrenaturais. 

Mas, afinal todo esse esforço em lhe dar com um universo sobrenatural e onírico 

consistiria em que? Qual a necessidade do maravilhoso para a sociedade medieval? Uma das 

primeiras funções elencadas seria a da compensação. O maravilhoso vem assumir as vezes de 

contrapeso à regularidade e normalidade dos dias medievais. Num mundo sob o signo do 

controle sexual, dos dogmas religiosos, da penúria alimentar, ele:  
 
Organiza-se numa espécie de universo virado ao contrário. Os temas 
principais são: a abundância alimentar, nudez, a liberdade sexual, o ócio. 
Diante de algumas grandes palavras de ordem e forças mentais deste mundo, 
não é um acaso que precisamente no campo do folclore e do maravilhoso 
uma das raras criações do Ocidente medieval seja o tema da terra de 
Cuccagna, que aparece no século XIII, não tendo existido antes de fato (LE 
GOFF, 1990, p. 24). 
 

Com um universo lendário e sedutor, o relato sobre o país da Cocanha chega ao 

Ocidente em forma fabliau8 em meados do século XIII e conhece um grande sucesso popular 

ao revelar para a sociedade feudal, um mundo repleto de maravilhas alimentares (casas, muros 

e campos são compostos de comida, há um riacho de puro vinho...), de permissividade que 

abona o pesadelo da fome, a obrigação do trabalho (nesse espaço maravilhoso ninguém 

precisa trabalhar para viver), a abstinência sexual (o sexo era considerado pela igreja um meio 

de procriação, devendo ser concebido nesse sentido, pois o prazer advindo dele consistia num 

dos graves pecados do corpo). Enfim, tudo aquilo que não se podia realizar ou não existia no 

mundo visível, estava vivo e abundante no mundo utópico Le Goff da Cocanha pronto para ser 

experimentado e consumido. 

                                                        
8 Em frâncico esse termo ganha o equivalente fable, fabula. Por se tratar de um texto literário, toma a forma de 
um conto versificado, caracterizado pela sátira e a comédia, encerrando-se com uma lição moral. 
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O grande medievalista Le Goff (1990) realizou um estudo9 no sentido de percorrer 

a eminência do fenômeno da mirabilia no Ocidente Medieval. Para tanto, ele procurou 

conceituar o termo, bem como elencar suas características, sua funcionalidade e acima de tudo 

como os medievos lhe davam com sua existência. Segundo o autor, houve uma evolução das 

maneiras de portar-se diante do maravilhoso: 
 
Durante a alta Idade Média, mais ou menos do século V ao século XI, é 
extremamente difícil adotar, no campo da cultura, uma cronologia muito 
pormenorizada. A luta contra o paganismo e as superstições populares 
desencadeia, senão uma repressão, ao menos um refluxo do maravilhoso. 
Nos séculos XII e XIII, pelo contrario, houve uma irrupção do maravilhoso 
na cultura dos doutos, em razão de um certo relaxamento da Igreja, que se 
consagra essencialmente à luta contra os hereges. Enfim, nos séculos XIV e 
XV produz-se uma estetização do maravilhoso, afirmando-se os seus 
encantos artísticos e descritivos. O maravilhoso torna-se mais literário do 
que religioso (LE GOFF, 2006, p. 107 - 107). 
 

Com um aparecimento datado e diante de uma inicial repressão e posteriormente 

um florescimento do maravilhoso, é inevitável o seguinte questionamento: estamos diante de 

uma criação mental, literária e cultural exclusiva do Ocidente Medieval? 

O interesse pelos efeitos do sobrenatural, mais precisamente pelas fronteiras do 

Outro Mundo remonta o cristianismo, as “origens” dessa literatura têm raízes pré-cristãs. O 

paganismo antigo (Greco-romano) quase nada legou em termos de personagens e temas aos 

textos medievais. Contudo, um dos repositórios primordiais do maravilhoso medieval erudito 

encontra-se num escrito latino da Antiguidade Tardia, os Collectanea rerum mirabilium (a 

Coletânea de maravilhas) de Gaius Julius Solinus (Solino), que durante o século III subtraiu 

muitas informações da História Natural, de Plínio, o velho. Surgem assim personagens 

mitológicos, como Vulcano e Minerva e históricos como Alexandre e Virgilio. Têm-se ainda 

monumentos como as Sete Maravilhas. 

O mundo céltico também possui seus representantes do maravilhoso. Esses 

escritos intitulados pelos eruditos medievais de “matéria da Bretanha” são um grande arsenal 

de elementos maravilhosos que inundam os ciclos romanescos e legendários. Dentre os mais 

conhecidos destacam-se Artur e Merlin, cujo próprio nascimento é envolto de mirabilia: 

nascido de uma virgem e de um demônio íncubo, ele carrega a ambivalência do maravilhoso 

por sua dupla descendência: diabólica e cristã. Cria através de Artur a Távola Redonda, 

réplica fiel da távola do graal, ela própria à imagem e semelhança da mesa da última Ceia. 

 

                                                        
9 LE GOFF (1990). 
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Uma outra herança do maravilhoso cristão vem do Oriente, o universo mítico e 

ilusório do Ocidente Medieval. Numa circulação não só comercial – mercadores árabes – mas, 

também intelectual, oral e escrita, bizantinos, árabes e judeus fizeram aportar na Europa 

milenarista um universo atemorizante e irresistível de dragões que vigiam tesouros, monstros 

como a manticora, no seu corpo de leão, face humana, calda de escorpião e olhos azuis, um 

ser antropófago, as ilhas maravilhosas de Chipre e Argype, compostas do mais puro ouro e 

prata. Enfim uma imagética que em muito contribuíram as variadas versões da Viagem ao 

Oriente de João Mandeville, no século XIV.  

Mas, o maravilhoso cristão também percorreu os textos bíblicos. Do Antigo 

Testamento temos o grande tema do Paraíso Terrestre, a arca de Noé, a torre de Babel, a 

enigmática passagem do mar Vermelho e monstros marinhos como Leviatã ou a baleia que 

engoliu Jonas sem devorá-lo, já: 
 
No Novo Testamento, se os Evangelhos expulsam o maravilhoso em prol do 
miraculoso vinculado a Jesus, o Apocalipse- inspirador de uma rica 
iconografia - é uma extraordinária fonte de maravilhoso. As imagens do 
Apocalipse deram uma vida impressionante aos personagens cristãos 
maravilhosos que povoaram o imaginário dos homens e mulheres da Idade 
Média: os anjos, com suas trombetas escatológicas, os cavaleiros 
catastróficos (a Guerra, a Fome, a Peste), a Besta, a Mulher, o Dragão e, 
sobretudo, o Anticristo e a Jerusalém Celeste (LE GOFF, 2006, p. 109 - 
110).  
 

Diante dessa leitura, percebemos que o maravilhoso cristão reduziu as 

possibilidades de trânsito do universo mitológico e animista do maravilhoso pagão, com seus 

incontáveis deuses, seres e objetos a uma única fonte: Deus.  Dessa maneira, uma vez fixado 

no contexto cristão, o maravilhoso – as maravilhas/mirabilia – precisa ter êxito dentro de uma 

religião monoteísta, portanto, um único autor lhe é possível e nessa perspectiva recebe os 

nomes de miraculosus, miraculum, milagre. 

O milagre, entendido como o sinal da intervenção divina junto de alguém, faz 

com que o maravilhoso não adquira apenas uma nova denominação, mas, ganhe, sobretudo 

uma regularização, uma ordenação, perdendo o que lhe era mais característico: 

imprevisibilidade. Uma vez que o milagre conhece apenas a vontade e arbítrio de Deus, não 

escapa à pontualidade de um plano divino, ainda que desconhecido dos homens. 

O que se sobressaía por fugir do plano comum, do cotidiano, passa a atender ao 

convencionalismo da doutrina crista, que progressivamente cria as possibilidades do 

miraculoso, e elimina a ambivalência que por ventura levaria ao sistema do maravilhoso 

pagão. Os santos são sem duvida o grande trunfo da Igreja no sentido de materializar o 
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maravilhoso cristão. São eles os intercessores do homem junto ao sobrenatural cristão. Com o 

culto que não esperava uma canonização, tem-se com sucesso também, o culto das relíquias 

dos santos (seus restos mortais, considerados de alto grau miraculoso). Assim, a visão 

(considerada o órgão por excelência do maravilhoso) através do sono ou da aparição, torna-se 

o meio pelo qual se manifesta o maravilhoso cristão: 
 
O maravilhoso atinge os homens por vias variadas, oral, escrita ou figurada, 
conforme vias elas próprias maravilhosas. Uma das mais usuais e 
significativas é a do sonho, da visão, da aparição. O cristianismo destruiu o 
sistema oniromântico antigo e limitou, durante muito tempo, o sonho 
profético a alguns privilegiados (santos, reis e monges), manifestando-se o 
maravilhoso no sonho e, sobretudo, na visão, sonho desperto. Os monges 
beneficiam-se particularmente desse modo de revelação do maravilhoso. As 
mais antigas visões monásticas do Além, em que surge uma prefiguração do 
que viria a ser, a partir do século XII, o Purgatório, datam dos séculos VII e 
VIII (LE GOFF, 2006, p. 114). 
 

Com efeito, temos na visão, sonho profético ou aparição a mensagem de uma 

única força sobrenatural: Deus. Quando nos é apresentado de forma sumária na narrativa o 

personagem de Amaro, logo em seguida ele tem um sonho: “E h~ua noyte jazedo, falou-lhe 

uma h~ua voz e disse-le; Vay te a rribeira do mar e nõ digas a nenh~uu nenh~ua cousa de teu 

feito n~e pêra hu vaas. E mete te ~e h~ua nave e vay te hu te Deus quiser guyar” (CONTO..., 

1998, p. 265). 

A voz mensageira (certamente angélica) é a um só tempo profética e maravilhosa. 

Profética porque depois de tanto rogar a Deus pela contemplação do Paraíso Terreal, Amaro 

tem a notícia por meio de um sonho de que enfim chegara a hora (supostamente após um 

longo tempo de preparação) de conhecê-lo e maravilhosa pelo fato de cumprir uma ordem 

divina, algo estabelecido, uma aparição (apenas auditiva) que se desdobrará na sua grande 

bondade ao permitir que um humano (herdeiro do pecado original) chegue às portas do 

Paraíso. 

O mar é na narrativa a via natural de acesso ao espaço procurado por Amaro. Ao 

percorrê-lo, o santo viverá com sua comitiva grandes manifestações do sagrado cristão (como 

o episódio das bestas marinhas e a aparição da Virgem Maria) e experimentará sozinho dos 

perigos oferecidos pelo torneio de feras nas primeiras ilhas, bem como da hospitalidade de 

seus eremitas que fornecem mantimentos e aconselham-no garantindo assim a evolução da 

viagem. 

Além disso, é num mosteiro (Flor de Donas) situado numa ilha que o santo 

encontra Vállydes, personagem de grande importância para que sua peregrinação se complete 
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e ele encontre o motivo de sua busca. Somente ela entre todos os personagens do Conto, 

conhece a exata localização do Paraíso Terrestre. Daí seu destaque na narrativa ser tão 

extenso. 

Assim, o mar apresenta-se no desenrolar do texto como um local a ser temido e ao 

mesmo tempo desejado por sua riqueza natural, simbólica e maravilhosa. É desse elemento 

que trataremos agora, tão essencial para a narrativa quanto o é Vállydes para Amaro.  

 

1.4 Mar: o deserto – floresta medieval. 

 

O Paraíso que Amaro procura está sobre a terra, o Paraíso Terrestre, porém, para 

encontrá-lo ele precisa atravessar os mares. Empreende então uma viagem marítima 

acompanhado de 16 companheiros rumo ao desconhecido. A paisagem natural nessa narrativa 

atua como um forte referencial simbólico, em todas as ilhas que a companhia aporta tem-se a 

presença de animais maravilhosos (caso do leão e do grifo), a figura de um ermitão a ermo, 

episódios como o do mar coalhado e ainda a grande presença de damas. 

Há um encontro da viagem marítima a espaços maravilhosos com o texto 

hagiográfico. A narrativa deixa de expor as características clássicas de um santo e passa a 

evidenciar a temática da demanda do Paraíso Terreal através de uma peregrinação por mar. 

Talvez por seu imaginário fantástico e onírico o mar tenha sido o espaço privilegiado dessas 

visões do Além, ao invés de um cenário urbano, desértico ou de floresta que ainda assim 

guardam seus fascínios, lendas e mitos. 

 

Mas ao contrário destes topoi (lugares), o mar nuca vai apresentar pontes, 

caminhos pedregosos, áreas fechadas, suas barreiras conhecem nos piratas, monstros 

marinhos e tempestades as especificidades desse tipo de viagem. Além do mais o viajante não 

podia contar com a ajuda de bem feitores, como os peregrinos por terra (que podiam contar 

com hospitaleiros pelas estradas), a não ser quando ancorava em alguma ilha: 
 
E a cabo de onze somanas chegarom a h~ua inssoa pequena que nõ era 
povorada se nõ de um moesteiro de ermitaães. E dês que deitarõ suas 
ancoras, disse Amaro que o aguardassem aly e yrya veer que terra era 
aquella. E foy sse entom aa inssoa e topou com h~uu irmita, e el quando o 
vyo, preguntou que hom~e era. E ell disse que avya muito que andava sobre 
maar co torm~eta e sayron aly e nõ avya que comer. E o irmitão lhe disse 
que se fosse cõ el e dar lhe hya pam e augua doce pêra El e sua cõpanha 
(CONTO DE AMARO, 1998, p. 265, grifos nossos). 
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Estamos diante da primeira ancoragem de Amaro e sua companhia, após onze 

semanas nas águas eles avistam uma pequena ilha e nosso personagem decide ir em busca de 

alimento, que recebe pelas mãos de um eremita. Com efeito, o episódio demonstra de uma só 

vez que a viagem não será fácil e rápida, o alimento será encontrado somente nas ilhas, assim 

o viajante dependerá sempre da boa vontade de um estranho e o mar assim como seus 

atrativos também possui suas tormentas. 

Certamente mais que os obstáculos naturais impostos aos navegantes, percebemos 

também que as águas não aprisionam o pensamento. Amaro deambula, vagueia, não se fixa no 

mar, pois para além dele existe sempre mais céu e terras, de fato a viagem transcorre ao longo 

de cinco ancoragens. A esperança move a nau de nossos viajantes rumo ao objetivo do 

deslocamento. 

O rio, a chuva, o mar, as fontes, enfim a água em suas múltiplas manifestações 

sempre exerceu nas civilizações antigas uma forte atração simbólica e desbravadora. Esse 

sentimento que transformou o líquido em sinônimo de fertilidade (os alimentos retirados 

dele), de destruição (inundações), de purificação (batismo), também serviu como fonte de 

inspiração da literatura visionária: 
 
Sob a ponte que conduz ao paraíso corre um rio que, juntamente com o mar, 
as fontes e os lagos, apontam para um dos símbolos mais importantes destas 
travessias para o Outro Mundo: a  água. A barreira aquática é um elemento 
comum a todos os relatos, tanto na mitologia Oriental como na mitologia 
céltica e clássica. Segundo inscrições feitas nas paredes das grutas, o que 
mais parece ter chocado o olhar do homem primitivo em face do mundo 
físico parece ter sido o sol e água. A veneração por esse elemento ficou 
expressa em gravações posteriores com que também os primeiros cristãos 
cobriram as paredes das catacumbas romanas (LUCAS, 1986, p. 53). 

A água surge assim como um elemento de ligação entre o individuo e a coisa 

procurada. Entre Amaro e o Paraíso Terrestre. Entre São Brandão e a Terra da Promissão dos 

Santos, entre Nicolau e o purgatório de S. Patrício. Todos esses personagens tiveram contato 

com esse liquido, nos dois primeiros casos através do mar e no último nas profundezas de um 

poço. Assim, a água impregna nessas viagens ao Outro Mundo uma coleção de maravilhas e 

símbolos, o que não poderia ser de outra forma, uma vez que se procura o contato com o 

sobrenatural. 

Como elemento primordial do inicio dos tempos, o mar se encontra coberto pelas 

trevas, é a expressão simbólica do mundo disforme, caótico, ainda não chegado ao estado de 

ordem e ao lugar, no qual, porém repousam os germes da evolução cósmica à espera somente 

da voz criadora divina: Deus disse: 
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Fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos e que as aves voem em cima 
da terra, sob o firmamento do céu”, e assim se fez. Deus criou as grandes 
serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas 
águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie, e Deus viu 
que isso era bom (Gn 1, 20-23). 
 

Percebemos o quanto o mito criacionista interfere nesses relatos, os viajantes não 

chegarão à local algum se não experimentarem do espaço sobrenatural e mítico da água. Ela 

aparece como o início, a origem do mundo e ao mesmo tempo como o fim enquanto elemento 

presente nos espaços buscados (para chegar ao Paraíso Terrestre, Amaro precisa contornar um 

rio). É o lugar do qual se sai à procura do Outro Mundo e também o meio pelo qual se chega 

até lá, no caso de Amaro um rio guarda a entrada do Paraíso, assim como em Brandão e nos 

relatos célticos de viagem marítima, ele se localiza geralmente em alguma ilha. 

A água também aparece como sinônimo de líquido revigorante, de bebida 

restauradora: “Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras; e 

acamparam junto às águas” (Ex 15, 27). O elemento destina-se a saciar a sede de Moisés e 

sua comunidade que peregrinavam pelo deserto há dias sem encontrar água. Nesse contexto 

ela serviu para mostrar a fé de Moisés e também mais tarde como confirmação da aliança 

entre ele e Deus. 

Temos ainda a água a serviço da ira divina, do castigo de Deus aos impuros que 

na terra vivem, tomando o símbolo dessa forma uma face negativa: E disse Iahweh: 
 
farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei – e com os 
homens os animais, os répteis e as aves do céu – porque me arrependo de os 
ter feito. Quanto a mim, vou enviar o dilúvio, as águas, sobre a terra, para 
exterminar de debaixo do céu toda a carne que tiver sopro de vida: tudo o 
que há na terra deve perecer (Gn 6, 7-17, grifos nossos). 
 

Nestes trechos a água aparece como símbolo de devastação, de ruína, de castigo, 

por conseguinte de sofrimento. É o recado que o Senhor enviou para extinguir com o dilúvio a 

humanidade corrompida, pecadora, que se arrependera de ter criado – expressão máxima da 

energia que a água possui. O mesmo fenômeno ocorre para punir o exercito do Faraó que 

persegue o povo escolhido ou para envenenar com água transformada em sangue atingindo o 

povo egípcio num devir de pragas. 

Se ela pune com a destruição, também limpa, purifica, com os rituais de batismo 

que apagam os pecados e aproximam o homem de seu Deus, assim faz João Batista com as 

águas do Jordão, que segundo ele ainda virá o que batizará com as águas do Espírito Santo: 

“Eu vos batizo com a água para o arrependimento, mas, aquele que vem depois de mim é mais 

forte do que eu. De fato, eu não sou digno nem ao menos de tirar-lhe as sandálias. Ele vos 
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batizará com o espírito e com o fogo” (Mt 3,11). 

Elemento criador, destruidor, restaurador, purificador. A água toma contornos 

diferentes, que exprimem a tensa relação da humanidade com o sagrado. Por inúmeras vezes 

ela fez parte de um plano criacionista perfeito, de um mundo ideal, é quase sempre o ponto de 

partida que gera a vida num espaço vazio. Os antigos egípcios tinham por inicio dos cosmos 

as águas originais inertes, semelhante a um caos, de que a terra teria surgido como ilha. A 

tradição suméria adorava Ea, o Deus da profundeza e dos segredos das águas, enigmático 

como o mar era o seu ser. 

Outra visão acerca da água aparece quando a consideramos no contexto de 

florestas e desertos. Caminhos naturais que também fizeram parte do gosto por viagens dos 

medievos e que apesar da facilidade de transito (quando qualquer um poderia lançar-se 

sozinho sem barcas ou naus), guardavam inúmeros perigos ao longo de seus trajetos. 

As referências culturais do mundo medieval derivam sobretudo da Bíblia (ela é a 

fonte de tudo), isto é do Oriente. O ambiente desértico é lá uma realidade geográfico- 

histórica e simbólica. Um espaço ambivalente, portanto. Surgem aí grandes modelos de ideal 

desértico: Paulo e Antão que são importados pelo Ocidente. Assim como o mar serviu de 

trajeto para alcançar o Outro Mundo, uma espécie de ponte (estreita e tortuosa eu diria), o 

deserto desempenha as vezes de espaço favorável à solidão, lugar de tentações, de provas. 
 
Na linguagem religiosa, o deserto é terra de presença de forças inimigas da 
vida e favoráveis à morte; surge como involução da fertilidade originalmente 
querida por Deus. É região em que imensos perigos espreitam o homem, tais 
como a fome, tempestades de areia e serpentes (LURKER, 1993, p.78).  
 

A floresta por seu turno desempenhava inúmeras funções: reserva alimentar, local 

de moradia, abrigo de cultos pagãos, espécie de deserto para os eremitas que lá procuravam 

retiro do mundo e também esconderijo para assassinos, malfeitores e toda sorte de 

marginalizados. Enfim ela era ao mesmo tempo repulsiva e desejável. 

Notemos que o sentido de um local inóspito para um contato com as coisas 

sagradas depende da geografia do local. Na falta de desertos, têm-se as florestas com suas 

paisagens imensas e sombrias e na inexistência destas, o mar com suas ilhas simbólicas, 

paradisíacas e amaldiçoadas, o cenário preferido pela tradição céltica de périplos a mundos 

sobrenaturais: 
 

O deserto insular foi ainda mais procurado pelos monges célticos e nórdicos. 
Eles escreveram um grande capitulo da antropologia histórica do deserto 
marítimo, dos desertos do mar e do frio. O mar substituiu para estes 
monges o deserto egípcio. S. Brendano, cujas peregrinações marítimas foram 
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narradas por um livro de sucesso na Idade média, Navigatio sancti Brendani, 
vai de ilha em ilha, encontrando monstros e coisas maravilhosas, evita a ilha 
do inferno e aporta finalmente à ilha do Paraíso. Na vida de um destes 
monges errantes pelo Oceano, escrita nos derradeiros anos do século VI por 
um deles Columba, diz-se que eles esperavam encontrar o deserto no mar 
inultrapassável – desertum in pélago intransmeabili invenire optantes (LE 
GOFF, 1990, p. 42, grifos nossos). 
 

Essa literatura visionária ou conto hagiográfico-marítimo10 é o modelo literário 

por nós trabalhado. E apesar do Ocidente Medieval ter materializado o deserto em suas vidas 

de santos, é a realidade física e geográfica que se impõe no cotidiano: as florestas. E mesmo 

com uma recolha escassa (são poucos os escritos que atestam a visão do Outro mundo por 

eleitos no período medieval), tais narrativas conferem à Idade Média uma atitude única diante 

da herança pagã: a não indiferença, a recusa (face o contato inicial), a adaptação, uma 

alternativa e por fim, o fascínio.  

 

1.5 Santidade: a imitação de cristo. 

 
A santidade no Ocidente medieval constitui um fenômeno considerável, de 
múltiplas dimensões: fenômeno espiritual, ela é a expressão da busca do 
divino; fenômeno teológico, ela é a manifestação de Deus no mundo; 
fenômeno religioso, ela é um momento privilegiado da relação com o 
sobrenatural; fenômeno social, ela é um fator de coesão e de identificação 
dos grupos e das comunidades; fenômeno institucional, ela está no 
fundamento das estruturas eclesiásticas e monásticas; fenômeno político, 
enfim, ela é um ponto de interferência ou coincidência da religião e do poder 
(GAJANO, 2006, p. 449). 
 

A santidade é, pois um acontecimento pertinente a todos os meandros da vida dos 

medievos. Uma vez que o contato com o sobrenatural, o além, é reservado a alguns poucos 

eleitos, os santos são para o restante da sociedade o mais próximo de que se pode chegar de 

Deus. São os intercessores entre o aqui e o além. Seres incorruptíveis em sua trajetória de 

vida. 

Por isso nas produções hagiográficas- as vidas de santos- destinadas a apresentar 

um homem imaculado, voltado a Deus, os elementos, objetos, espaços e personagens são 

também símbolos que dão certa ênfase ao sagrado (PASTOUREAU, 2006, 503 - 505). 

Desdobra-se desse pensamento que tudo que é visível, corpóreo, datado ao homem medieval, 

leitor e ouvinte da hagiografia, exprime de forma intensa, um olhar que remete ao espírito da 

alma cristã ou ao sagrado. 

                                                        
10 Conto narrativo ligeiramente extenso, filiado à tradição céltica de relatos de viagem marítima ao Outro 
Mundo, enquadrado como um exemplum, com a finalidade de direcionar os cristãos para uma vida mais ascética 
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Não há um paralelo em nenhum outro momento da história da humanidade como 

o foi na Idade Média o gosto por essas narrativas de vidas virtuosas, de homens despojados de 

interesses materiais, com os pensamentos voltados para o alto, para o céu. A literatura do 

período criou um tipo “ideal” que a igreja acreditava ser a imitação de Cristo e dos primeiros 

apóstolos, portanto um misto de caridade e ascese: 
 
O homem imerso em santidade apresenta assim uma dimensão humana de 
virtude pessoal e, ao mesmo tempo, um poder sobre - humano outorgado por 
Deus, que o diferencia dos demais homens. O santo nada mais é, na 
concepção da maioria dos autores que tratam do tema, um mediador, 
intermediário entre Deus e os homens; ele é um instrumento de Deus, que 
age através dele, manifestando-se para os homens. Toda obra de grandeza ou 
da ordem do sobre – humano realizada pelo santo é atribuída a Deus, de 
quem são todos os méritos (CÂMARA, 1996, p. 160, grifos nossos). 
 

Trata-se desse modo como o próprio texto enfatiza de um intermediário, um 

interlocutor que vai ouvir as preces, orações e devoções para transmiti-los a Deus, autor de 

sua vida virtuosa, de seus poderes miraculosos, de sua inserção no mundo do sagrado. O 

protagonista da hagiografia é assim, um exemplum, enquanto ideal de vida a ser seguido e 

também um exemplum enquanto signo de uma dimensão sacra, vislumbre da ordem divina 

sensível aos homens. 

 

O grande enxame humano que rumava para os santuários tinha nas relíquias a 

confirmação dessa relação ente o humano e o sagrado, o natural e sobrenatural, eram as 

provas físicas de uma santidade levada ao mais alto grau e o encontro do viajante com elas 

culminava no ponto máximo de sua caminhada: 
 

O culto das relíquias atesta sem equívoco que a qualquer corpo santo, assim 
como a cada fragmento seu , é atribuído de fato um poder intrínseco. Essa é 
a razão pela qual elas são guardadas sob altares erigidos especialmente ou 
em receptáculos preciosos (os relicários, que têm com freqüência um grande 
valor artístico): materialidade e sacralidade fazem da relíquia um objeto de 
devoção que, em vários aspectos, é análogo e ás vezes concorrente do Corpo 
de Cristo, conservado nas igrejas nas espécies eucarísticas (GAJANO, 2006, 
p. 452). 
 

Na forma de objetos ou partes do corpo do santo, as relíquias eram visadas, 

sobretudo por sua força miraculosa. Por sua carga sagrada que acreditava ser emanada do 

contato que elas tiveram com o homem santo. Foi em razão disso que elas se tornaram tão 

procuradas, comerciadas e até mesmo roubadas. “No começo do século XII, enquanto Santa 

Isabel da Hungria não era enterrada, a multidão cortou seu cabelo, unhas e partes do corpo e 
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da roupa, para obter assim as sempre desejadas relíquias” (FRANCO JÚNIOR, 2006, p. 154, 

grifos nossos). 

Notemos que até mesmo um pedaço da roupa poderia fazer parte dessa coleção de 

relíquias desejadas pelos cristãos da Idade Média. Bastava ter estado em contato com o corpo 

glorioso do santo ou da santa. Com os objetos miraculosos em mãos restava apenas e tão 

somente os juramentos e preces diante dos altares pelo perdão de faltas, questões pessoais e 

graças de toda sorte. 

Os fiéis carregavam esses objetos na funcionalidade de proteção pessoal (o valor 

que tem para nós hoje um amuleto da sorte, por exemplo), mas elas também podiam ser 

doadas para estreitar os círculos de amizade, ou para reforçar os laços religiosos entre 

comunidades distantes ou ainda para consagrar relações de natureza política e eclesiástica. 

Entretanto nem só de relíquias vive o santo. Os espaços ganham nesse contexto 

uma importância considerável. A santidade também se constrói a partir de um lugar, uma 

geografia, que resulta da mobilidade do próprio santo que manifesta sua ascese espiritual e 

sua demanda da perfeição segundo um trajeto inspirado por Deus: dos centros urbanos ao 

silêncio dos desertos ou à solidão das florestas, do Ocidente ao Oriente, da terra natal à Terra 

Santa. Dessa maneira: 
 
Os lugares são os instrumentos da santidade na medida em que testam a 
excepcionalidade do santo (resistência física ao calor, ao frio, às intempéries, 
à falta de alimento). Ao mesmo tempo, eles são submetidos aos efeitos da 
santidade na medida em que são moldados e transformados pela presença do 
santo (fontes jorrando da rocha, rochedos deslocados, desertos que se 
povoam terrenos incultos que são cultivados) (GAJANO, 2006, p.454). 
 

Portanto, a paisagem física – com o santuário e suas imediações – não é 

simplesmente o pano de fundo das narrativas hagiográficas, mas, também um elemento que 

celebra, interage com as virtudes e feitos milagrosos do santo: cidade ou campo, floresta ou 

deserto, planície ou montanha passam a vigorar nos aspectos históricos da religião cristã. 

Assim todo trajeto hagiográfico consiste também num trajeto geográfico. 

Por mais que o fenômeno da santidade tenha se inscrito em corpos dotados de 

virtudes, religiosos fervorosos, indivíduos como monges e eremitas, ela também conheceu 

protagonistas leigos. Várias mulheres11 do século XII optaram por uma vida absorvida de 

penitências e clausura. Mas, não foi somente a clausura doméstica que marcou a trajetória 

                                                        
11 Temos os grandes modelos de Maria de Oignies que teve uma vida espiritual marcada por visões e profecias e 
Clara de Assis que é orientada por Francisco a levar uma vida enclausurada, ritmada por penitências e 
contemplações. 
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dessas religiosas, a dimensão mítica, profética e visionária também fundamentou a 

experiência espiritual dessas santas como atestam Brígida da Suécia e Catarina de Siena. 

Temos dessa maneira uma promoção de indivíduos comuns à condição de santos, 

mas, que por algum motivo em determinado momento de suas vidas decidiram abandonar 

tudo e dedicar-se às práticas espirituais. Nesse sentido, a experiência feminina é autônoma e 

original, por outro lado conhece nas comunidades religiosas masculinas e na hierarquia 

eclesiástica um rígido controle (SILVA, 2007, p. 75). 

Já que elas estavam excluídas do sacerdócio, procuravam encontrar Deus de 

várias formas, por vias próprias, eis a preocupação da igreja predominantemente masculina: o 

fato delas buscarem uma união direta com Deus, sem intercessores. Assim elas são visadas 

durante toda a Idade Média a partir do signo da suspeita, entregues à tutela permanente de 

uma autoridade masculina, passando também pela discussão sistemática de manifestações 

presumidamente divinas e manifestações presumidamente diabólicas. 

Retomando a narrativa amariana, lembremos que o personagem Amaro não é um 

santo, nem mesmo um homem de ordem, trata-se de um leigo. Sua santificação é um processo 

gradual, que conta com a ajuda de eremitas, a figura da virgem e sobretudo da personagem 

feminina de maior destaque, Válydes. É ela quem lhe dá as indicações físicas do Paraíso 

almejado por ele. Somente depois da morte e com os milagres em seu nome é que a santidade 

se concretiza de fato. E depois de sua morte fez Deus por el muitos millagres. E assy acabou 

Amaro o que desejava polla graça e esforço que em Deus tomou (CONTO..., 1998, p. 281).  

Como tantas outras vidas de santos que se encerram com os milagres post- 

mortem, o hagiógrafo não deixa de enfatizar os feitos milagrosos através da vontade divina. 

Graça e esforço, como o próprio texto elenca resumem toda a concepção da santidade cristã. 

O santo é um eleito pela graça recebida de Deus, que corresponde às exigências singulares de 

cada individuo que o criador conhece profunda e individualmente. E o esforço traduz as 

virtudes do santo, que a exemplo de cristo sacrificou-se em beneficio de toda a humanidade. 

Assim graça e esforço se juntam e se completam, pois o segundo torna viável o 

primeiro. Essa viabilidade resulta na santidade (graça e esforço). Por isso, Amaro consegue 

por meio de suas virtudes a graça de contemplar o Paraíso Terrestre, para o qual estava 

orientado. 

Fé e sofrimento marcam a narrativa amariana. Um homem simples não 

pertencente a nenhuma comunidade religiosa recebe o benefício de contemplar a imagem do 

Paraíso perdido graças a seu esforço, e com a ajuda de personagens também imbuídos de 

virtudes (Vallydes e Leomites). O Conto mostra pelo exemplo de Amaro que o primeiro 
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caminho para a salvação é crença no invisível, a primeira das virtudes teológicas, ou seja, a fé.    

Porém antes de chegar à condição de santo, nosso personagem, ancora em cinco 

ilhas, onde encontra ermitãos a ermo, animais indóceis e personagens que já possuem uma 

santidade anterior a sua como Leomites e Vallydes que o ajudarão no seu propósito. Tais 

estadas conferem a Amaro a construção gradual de uma ascese que se completará na visão do 

Paraíso Terrestre. São as passagens por essas ilhas e seus episódios maravilhosos que 

trataremos no capítulo seguinte. 
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2 AMARO, O “HOMEM BOM” POR QUEM DEUS FEZ MUITOS MILAGRES. 

 

Nesse capítulo veremos como se deu o aperfeiçoamento de Amaro até sua 

chegada ao Paraíso Terreal. Em cada ilha que visita encontra um eremita solitário, animais 

selvagens e por fim o elemento feminino, fundamental no desfecho da narrativa. 

Também abordaremos as possíveis relações entre o Conto e a Navigatio Sancti 

Brendani Abbatis (IX-X), que igualmente trata da viagem marítima de um santo em busca do 

Paraíso Terreal que nesse relato corresponde à Terra da Promissão. 

 

2.1 Entre eremitas, animais e damas 

 

O Conto de Amaro é sem dúvida um dos escritos mais intrigantes e pouco 

conhecidos das compilações de narrativas que tratam da viagem marítima medieval ao Além. 

Permanecem na obscuridade sua autoria e a datação do texto escrito, bem como a origem 

geográfica e temporal da tradição que o teria influenciado. A sua primeira edição – com base 

num exemplar escrito em língua portuguesa e datado do século XV- é de autoria de Otto Klob 

(1901)12 que buscou referência no texto do Códice Alcobacense 266(fls. 120 – 122v), também 

conhecido por Collecção Mystica de Frei Hilário de Lourinhãa, monge cisterciense do 

mosteiro de Santa Maria de Alcobaça em Portugal. 

O texto nomeado pela tradição portuguesa de Conto de Amaro, também é 

mencionado no catálogo do Convento de Alcobaça, no fólio de rosto do séc. XVIII sob um 

título mais extenso: Hystoria de certo homem pio chamado Mauro, o qual depois de 

perigozos e qauzi impraticáveis trances conseguio o desejo que tinha de ver o paraizo 

terrestre. 

Esse relato ainda consta no Ho Flos Sanctorum, o famoso Ho Flos Sanctorum em 

lingoajem portugues de 1513, impresso em Lisboa por Hermano de Campos e Roberto 

Rebelo, cujo único exemplar conservado encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa. 

Segundo Luca (1984, p. 13 - 17) 13, esse Flos trazia além das vidas de santos tradicionais, um 

apêndice com santos extravagantes e portugueses: 
 
O Flos Sanctorum em lingoajem portugues de que existe um exemplar único 
na Biblioteca Nacional de Lisboa, foi impresso em Lisboa em 1513 por 
Hermano de Campos e Roberto Rebelo. É uma coletânea de vidas de santos 
em caracteres góticos, com 265 folhas a duas colunas e gravuras a iniciarem 

                                                        
12 KLOB (1901, p.504-518).  
13 LUCAS, 1984.. 
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cada hagiografia. Consta na tabuada o nome de todos os santos, com a vida 
de alguns santos portugueses e outros que não constam das coletâneas 
congêneres castelhana e latina, de que esta será a tradução.O acréscimo no 
apêndice de santos extravagantes, que inclui um número apreciável de santos 
portugueses, parece mais apropriado para catequização no ultramar. 
 

O curioso é que apesar dessas coletâneas de santos, os Flos, ganharem várias 

edições ao longo do século XVI em Portugal (as famosas edições de quinhentos) e se 

estenderem pelo menos até a segunda metade do século XIX, a vida de Santo Amaro 

desapareceu dessas produções subseqüentes. Diante disso podemos considerar que o Conto de 

Amaro, como é conhecido o texto português, com o qual trabalhamos, é o testemunho escrito 

mais antigo dessa narrativa de viagem ao além e data do século XV. 

Para além da tradição portuguesa, ainda vamos encontrar a narrativa amariana nas 

compilações hagiográficas espanholas. São conhecidas duas edições quinhentistas, em 

espanhol, do conto: Uma de Toledo, de 1520, intitulada Vida de San Amaro impressa por Juan 

de Vallaquirán e outra em castelhano, impressa em 1552 em Burgos com o título La vida Del 

bienau~eturado Sant/Amaro, e de los/peligros que passo/hastaque llego/ all parayso/terrenal. 

Alguns estudiosos do conto tenderam a considerar que tanto na versão portuguesa 

da VSA quanto na espanhola estaria um texto anterior em latim (que supostamente seria o 

primeiro documento a versar sobre a história de Amaro). Há polêmicas sobre a língua em que 

teria sido escrito o primeiro documento acerca do santo navegador. Otto Klob, o primeiro 

editor do conto, defendeu um arquétipo latino para as versões portuguesas e espanholas, 

contudo nenhuma referência é conhecida. A respeito de tal questão: 
 

Não sabemos se o manuscrito português da Vida de Santo Amaro baseou-se 
em um texto anterior latino e, a despeito do que pensam alguns eruditos, não 
é possível afirmar que esta tenha sido também a fonte da tradição espanhola 
mais extensa, porém mais tardia. Embora a proximidade entre os dois ramos 
da tradição amariana seja muito grande, algumas diferenças significativas se 
impõem, estabelecendo um distanciamento de sentido que acreditamos ser 
pela sensível mudança de público e assim de objetivos das publicações, uma 
vez que as versões espanholas são, exceto a mais antiga e mutilada, todas 
impressas (ALMEIDA, 2008, p. 83-84).  
 

De fato as diferenças em termos de estilo e principalmente de conteúdo são 

pequenas ao se comparar as duas versões, o que levou alguns estudiosos a afirmarem que os 

tradutores de cada versão seguiram quase sempre um “original” latino. Contudo, dois 

momentos de extrema importância na narrativa apresentam-se de forma diferenciada em cada 

tradição: a introdução do texto português apenas apresenta Amaro de forma sumária como um 
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homem bõo14, nada mais é dito a seu respeito, a versão espanhola por seu turno informa ao 

leitor que ele era natural da Ásia, possuidor de bens, levava uma vida confortável e atraía para 

sua casa sábios e peregrinos a fim de seguir-lhes o exemplo e a erudição; já o desfecho da 

história na versão portuguesa se dá após Amaro fundar uma cidade (Trevilles) com o punhado 

de terra colhido do Paraíso, e na tradição espanhola vamos ter um mosteiro no lugar da 

cidade. 

Embora tais diferenças não consigam diminuir o tema central da narrativa – a 

demanda do Paraíso Terreal – é no mínimo curioso a omissão dos dados sobre a origem do 

personagem na versão portuguesa (considerando-se a possibilidade de um texto latino 

anterior). Para nosso trabalho vamos considerar as duas tradições independentes uma da outra. 

No entanto a falta de referências ao santo navegador do conto e a exemplares escritos de sua 

demanda do Paraíso Terrestre em outras regiões da Europa leva-nos no mínimo a considerar a 

possibilidade de tratar-se de uma tradição exclusivamente ibérica. 

Passemos agora ao enredo do Conto, atendo-nos ao texto português do BNL ALC 

462. O Conto de Amaro relata a história de uma viagem marítima ao Paraíso Terrestre que se 

desenrola ao longo de cinco ancoragens. No lugar de Ásia, o narrador da tradição portuguesa 

relata apenas que “[...] em hu~ua prov~icia avya h~uu homem bõo que avya nome Amaro, e 

diz que avya grã desejo de veer o parayso terreall e que n~uca folgava se nõ quando ouvya 

fallar ~e elle” (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265). Assim é apresentado o futuro santo no 

inicio da hagiografia a partir de duas referências somente: sua bondade e seu desejo de 

contemplar o Paraíso Terrestre. 

Amaro lança-se ao mar sob os presságios de uma voz que lhe comunica que Deus 

ouvira suas preces. O homem vende seus bens, distribui a maior parte entre os pobres e 

guarda um pouco para as despesas da viagem. Junta dezesseis jovens rapazes e segue com 

eles até um porto onde compra uma nau e parte, vay te hu te Deus quiser guiar (CONTO DE 

AMARO, 1998, p.265), como a voz o aconselhara. Passadas onze semanas, chegam a uma 

pequena ilha, povoada por um mosteiro apenas. Amaro sai em busca de alimento e encontra 

um eremita que o leva ao mosteiro, perto do qual estão caídos mortos há oito dias um grande 

número de leões e outras bestas, por ocasião da festa de São João, quando combateram entre 

                                                        
14 A princípio o obscurantismo do personagem é equilibrado por seu grande desejo de contemplar o Paraíso 
Terrestre. Não conhecemos nada sobre Amaro, sua terra natal, laços familiares, etc. Apenas sua condição 
abastada é legitimada ao vender seus bens. Nada mais é dito por que seu grande desejo de ver o Paraíso Terrestre 
já é o sentido de sua vida e existência. Entretanto, conforme a viagem evolui, o “homem bom” ganha 
progressivamente conhecimento, supera provas, atinge seu propósito, funda uma cidade e torna-se santo. De 
homem bom a santo. São as provas enfrentadas durante a peregrinação marítima e principalmente a visão 
paradisíaca que lhe valerão a santidade. 



41 

si incapazes de suportar a grandiosidade de seu contingente. Após isso, o eremita aconselha 

Amaro a partir imediatamente. À meia noite a companhia deixa o local. 

Em seguida aportam em uma ilha grande, povoada por cinco castelos e homens 

gigantes incriminados de luxuria e outras faltas. Permanecem aí por sete semanas, “ataa que 

hũa noyte lhe fallou hũa voz e lhe disse: “Amaro, vay te desta terra maldicta que Deus 

maldisse por muitos maaos peccados que se em Ella fazem; syngra per esse mar hu te Deus 

quiser guiar” (CONTO DE AMARO, 1998, p. 266).  

Deixando a ilha pecaminosa chegam então ao Mar Vermelho, cuja passagem os 

coloca em contato com ambientes de perfeição moral e natural gradativamente superior. 

Amaro chega a uma ilha “muito grande”, uma terra rica e repleta de todas as coisas que Deus 

quis colocar, chamada “Fonte Clara”. Os habitantes dali eram dos mais formosos, corteses e 

sadios que havia no mundo – nela se morria somente de velhice e em torno dos 300 anos – e 

imbuídos em todo o bem. Após sete semanas, uma mulher sabendo dos motivos que guiavam 

Amaro o aconselha a deixar o local sob o risco de ser abandonado por seus companheiros 

fascinados pela beleza e perfeição da ilha. 

Retornando ao mar, o peregrino navega até perder a direção de que parte do 

mundo se encontrava. Então, a companhia do santo é atraída para uma região congelada, onde 

animais marinhos devoram os corpos dos tripulantes de sete naus encalhadas, mortos pela 

fome. Tomados pelo terror, Amaro e seus companheiros adormecem implorando pela ajuda 

da Virgem, polla gloriosa Virge Maria, madre de Jhesu Christo:”Rraynha coroada dos altos 

ceeos que se chama estrella do mar,meezinha dos peccadores! Castetello forte e basticido de 

todo bem, vogada dos mizquinhos filhos de Eva maldicta![...] (CONTO DE AMARO, 1998, 

p. 267). 

Em seguida, surge uma donzela nobremente vestida, cercada por luzes e uma 

procissão de jovens vestidos como anjos, identificada como a “mãe do rei dos céus”. Ela toca 

o rosto de Amaro e sorri para ele, enquanto revela que lhe dará entendimento para escapar do 

perigo em que se encontram, desaparecendo em seguida “por uma escada muito alta”. Através 

de um artifício que faz com que as bestas marinhas arrastem os odres de vinho, água e 

vinagre, reservados para a viagem, o barco se afasta do mar gelado. 

Navegando por três dias e três noites, chegam a uma “terra” na qual existia uma 

abadia muito grande em que moravam muitos eremitas chamada “Ilha Deserta”, devido ao 

despovoamento provocado por grandes animais da região, que devoravam pessoas. Ali Amaro 

recebe de um eremita sua primeira orientação relacionada ao objetivo da viagem: “Amigo , 

~ecom~eda te a Deus e toma tua cõpanha e vay te esta noyte contra hu nace o sol, e cras ~e 
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esta ora sayrás ~e hũa terra muy fremosa e mui saborosa. E aly acharás cantas cousas 

ouveres mester” (CONTO DE AMARO, 1998, p. 269). 

Navegando contra o nascente, chegam na manhã seguinte a uma terra onde 

finalmente Amaro encontrará o Paraíso Terrestre, descrita como a mais bela e bem dotada do 

mundo. Nela encontra um mosteiro habitado por frades brancos e homens de boa vida 

chamado “Vale de Flores”, localizado próximo de uma serra da qual brotavam grandes rios e 

numerosas fontes, onde havia muitos jardins, prados e vegetação. 

O porto em que ancoram Amaro e seus companheiros tinha as mais formosas 

pessoas do mundo e muitas águas e frutos, sendo uma terra muito fértil e temperada, porém 

não era bem povoada. Ele deixa sua comitiva na praia e segue sozinho até o mosteiro. No 

percurso encontra Leomites,um dos monges brancos, natural de Babilõnia, a deserta, sentado 

sob uma grande arvore que, embora sem nunca tê-lo visto, sabia quem era Amaro e o que 

procurava: 
 

E tanto que o frade vio v~iir Amaro, ergeo se muy asinha e foy o abraçar e 
beijou o e disse-lhe: Amaro meu irmaão e meu amigo e servo do meu 
senhor, muy alto Rrey dos Ceeos, tu sejas aqui muy b~e vindo, e muy bõo 
graado aja o meu Senhor Deus que me tanta graça fez, que me oje ~e este dia 
mostrou a cousa deste m~udo que eu mais desejava de ver. E sabe amigo, 
que esta tua v~iida me foy mostrada pello anjo de Deus (CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 270). 

 
Depois de residir quarenta dias no mosteiro, onde pratica penitências e recebe 

eucaristia, o futuro santo é orientado por Leomites a deslocar-se em direção a uma outra 

região da mesma terra, até um porto onde encontraria quatro casas e onde deveria permanecer 

um mês antes de, acompanhando a margem de um rio daquele vale, encontrar o que buscava. 

Com a partida de Amaro, Leomites se consome em desespero. Válides, uma 

eremita natural do monte Sinai que há quarenta e dois anos faz penitência e a quem Deus 

mostrara o Paraíso Terrestre, vem em seu consolo. Oferece ao velho monge um dos ramos da 

Árvore da Consolação que trouxera consigo do Paraíso, e com isso consegue confortá-lo. 

Amaro finalmente chega a um vale onde encontra dois eremitas com os quais 

pernoita e dos quais ouve a confirmação de que o Paraíso que tanta procura se acha naquela 

terra, mas, só se mostra a homens muito santos, e que Válides poderia ajudá-lo a chegar até lá. 

No dia seguinte, segue por um grande vale, onde avista um mosteiro feminino chamado Flor 

de Donas, habitado por damas de grande linhagem. 

Após longas penitências aí praticadas, Amaro recebe a visita de Válides. A seu 

pedido, corta os cabelos e investe o hábito monástico à Brígida, filha de um irmão da eremita. 
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Após 16 dias no mosteiro, Válides atende aos apelos de Amaro e o conduz à base de uma 

grande serra de onde corria um rio repleto de frutas e flores e que nascia no Paraíso Terrestre. 

Já na metade de sua subida solitária da serra, encontra um castelo maior e mais 

bonito que qualquer outro do mundo, construído de mármore e pedras preciosas, abrigando 

cinco torres das quais brotavam cinco rios que desaguavam no mar. Após cruzar uma tenda 

grandiosa e maravilhosa, chega aos portões do castelo, onde descobre que se tratava do 

Paraíso Terrestre, “onde Deus formou Adão” e que não lhe seria permitido adentrar. O 

porteiro sabendo que se tratava de um santo homem abre os portões para que ele contemple o 

motivo de sua peregrinação: 
 
E Amaro vyo dentro tantos prazeres e tantos sabores e tãtos viços, quantos 
nõ poderya contar nenh~uu hom~e do mũdo. E quãtas arvores no mũdo 
avya, todas aly estava e era muy altas sobejam~ete, e todas eram cubertas de 
folhas e cheias de fruytas; e as hervas era verdes e co flores e cheirava tam 
bem que non há homem que o podesse contar n~e dizer. Aly estavã muitos 
lavatoryos feitos a grande nobreza. E aly nũca era noyte n~e chuva n~e frio 
n~e quentura, mas aly era muy bõo tenperam~eto (CONTO DE AMARO, 
1998, p. 278) 

 
A duração dessa visão maravilhosa tem para Amaro o sabor de um pequeno 

instante. Fora daquele lugar extraordinário, porém, haviam se passado 267 anos. O guarda do 

Paraíso oferece a Amaro algo como frutas, mas este lhe pede um pouco da terra do lugar. 

Com um punhado de terra em mãos, o santo desce a montanha e retorna ao local onde deixara 

seus companheiros de viagem. No lugar do porto encontra uma grande cidade. 

Graças a um sacerdote local, homem de vida santa, de grandes dias e grande 

entendimento, Amaro é reconhecido como o senhor daqueles que povoaram a região. História 

em seguida confirmada pelo recurso a uma crônica. Após dois meses, o santo declara o desejo 

de partir e povoar os vales e para isso reúne um novo grupo de companheiros. 

Com uma nova comitiva chega então a uma terra localizada entre três grandes 

vales, pelos quais corriam três grandes rios e que era das mais formosas terras que poderia 

haver no mundo, situada perto do mosteiro Flor de Donas. Amaro revela aos novos 

companheiros a vontade de povoá-la e lança sobre o solo escolhido a terra proveniente do 

Paraíso Terrestre. Os novos habitantes então constroem casas nobres, vinhas, pomares e 

hortas. Ali as árvores cresciam mais em um ano do que em outros lugares em cinco. 

A notícia de uma terra fértil se espalha e muitos se mudaram para a região, 

povoando-a e em pouco tempo depois, surge uma grande e próspera cidade chamada Tréviles, 

da qual Amaro era senhor. Avizinhando-se da morte, o santo transfere o senhorio da cidade a 
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um sacerdote e pede que seu corpo seja enterrado na necrópole real do mosteiro Flor de 

Donas, ao lado de Válides e Brígida. Em seguida, sua alma deixou a carne e foi para o 

“Paraíso dos anjos que fica nos altos céus”. A vida do santo se fecha com a referência dos 

muitos milagres que por meio de Deus veio a realizar e depois de sua morte fez Deus por El 

muitos millagres. E asssy acabou Amaro o que desejava polla graça e esforço que em Deus 

tomou. Deo gracias (CONTO DE AMARO, 1998, p. 281). 

Um dos temas mais recorrentes na narrativa amariana e que aparece 

frequentemente nas primeiras ilhas visitadas é o tema da vida eremítica representado por um 

monge que vive na solidão tendo por companhia apenas a presença de animais selvagens e 

que abriga temporariamente o viajante, fornecendo-lhe o necessário para continuar viajando e 

prosseguir no seu propósito inicial: 
 
Esse tema da vida eremítica é extensivo a praticamente todos os painéis que 
se vão sucedendo ao longo da narrativa: na primeira ilha em que aportam 
deparam- se com um ermitão que informa Amaro e o seu grupo da 
impossibilidade de ali continuarem por causa do perigo das feras que aí se 
encontram, incitando-os por isso a prosseguirem. Após a superação dos 
perigos que têm que enfrentar no mar espesso, alcançam a Ilha Deserta onde 
são aconselhados por outro monge a partirem em direção ao oriente, pois os 
leões e as serpentes que ali povoam não permitem que aí se detenham por 
longo tempo[...] (SILVA, 1998, p. 246-247)  
 

Esse retorno ao mesmo tema nos coloca em contato com uma das práticas 

espirituais mais procuradas por monges, clérigos e religiosos da Idade Média: o eremitismo 

como fuga do mundo citadino, a solidão para espiar as faltas, as provações sucessivas para o 

aperfeiçoamento da alma. Amaro também não deixa de ser um eremita, um peregrino dos 

mares, que para alcançar seu desejo lança-se na solidão e obscuridade dos oceanos, nos 

perigos das ilhas, nas incertezas das ondas. Sua busca só é interrompida para a procura de 

alimento: 
 
E dês que deitarõ suas ancoras, disse Amaro que o aguardassem aly e yrya 
veer que terra era aquella. E foy sse entom aa inssoa e topou com h~uu 
irmita, e el quando o vyo, preguntou que hom~e era. E ell disse que avya 
muito que andava sobre maar co torm~eta e sayron aly e nõ avya que comer. 
E o irmitão lhe disse que se fosse cõ el e dar lhe hya pam e augua doce pêra 
El e sua cõpanha (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265). 

 
Aqui a função do eremita é somente de provedor, abastecendo Amaro e sua 

companhia com pão e água doce. O local é um tanto inóspito, deserto, propício portanto para 

a vida ascética. Apenas um mosteiro e animais ferozes habitam a ilha, é o que se atesta 

quando: 
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E elles indo pera o moesteiro, virã jazer acerqua do moesteiro gran cõpanha 
de lyonees e outras bestas maas, tantas que era maraviha. E Amaro 
pregũtou ao irmitão que forsa aquello. E el disse que oyto dias avya que aly 
jazia mortas e que eram tantas ~e aquella inssoa que nõ podya hy aver 
nenhũu proveito entre ellas. E cada ano e cada dia de San Johã que se 
ajuntava e fazia hũu torneo ~e que perecia muitas dellas (CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 265 - 266, grifos nossos). 

 
Em seguida, o eremita entrega a comida ao viajante e declara que ele parta o mais 

rápido possível do local. Percebemos que a primeira ancoragem de Amaro liga-se à idéia de 

uma região praticamente desértica, incivilizada, carente de víveres, com animais indomáveis, 

uma terra praticamente infértil, o oposto do que procura. Por isso não se demora, além do 

perigo oferecido pelos leões e outras bestas, seu deserto não é esse e sim outro: o mar. 

Esse tema da adversidade é também um tópico recorrente na VSA. Além dos 

leões e serpentes na primeira ilha, vistos somente por Amaro, após deixarem a ilha de Fonte 

Clara, os viajantes vêem-se em meio ao mar congelado e deparam-se todos com o espetáculo 

das bestas marinhas: 

 
E pararõ m~etes e virom belfas marynhas que eram fortes e esquivas, e 
eram mayores que cavallos e ~etravã dentro ~e aquellas sete naaos e tirava 
de dentro dellas os hon~ees mortos que hy jaziam, que morryã co fome, e 
comyã nos. E eram tantas que nõ há hom~e que as podesse cotar. E pelejava 
sobre auella carne dauqelles hom~ees mortos (CONTO DE AMARO, 1998, 
p. 267, grifos nossos). 
 

Esse episódio representa dentro da narrativa a situação de mais alta periculosidade 

enfrentada por Amaro e seus tripulantes. Aqui não há como escapar senão por intervenção 

divina, no caso a da Virgem Maria, modelo de perfeição da mulher medieval e o oposto de 

Eva, a quem a igreja frequentemente associava ao pecado e à imagem feminina. É ela quem 

da a Amaro o discernimento para transpor o perigo em que se encontra. Notemos que o texto 

não traz situações em que o personagem é tentado a cair em pecado ou punido por alguma 

falta, mas, sim momentos em que a fé do eleito é testada por meio do perigo, que injeta temor, 

medo diante de uma manifestação da natureza criada por Deus. Amaro só consegue salvar a si 

e a companhia porque sua fé na bondade divina é superior e infinitamente maior que o medo 

perante as bestas marinhas. 

Após o sucesso da fuga do mar congelado, o futuro santo aporta em uma ilha 

denominada Ilha Deserta (“inssoa deserta”) na qual existia uma abadia muito grande habitada 

por muitos eremitas e assim como a primeira ilha era infestada de bestas que devoravam os 

homens, daí sua nomenclatura. Por causa delas, a abadia era cercada por um muro alto. 

Amaro chega à ilha em busca de água doce e carne como fizera na primeira ancoragem, 
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encontra um ermitão do mosteiro a quem pede as provisões. Este após concedê-las lhe 

esclarece a situação da Ilha Deserta nos mesmos termos da primeira: 
 
Amigo, ~e esta terra nõ há logar poborado se nõ esta abbadya que tu vees 
por muitos lyoões e serpentes e outras muitas maas alimaryas, e mayorm~ete 
que nõ poderás sofrer o fedor dellas, que ora em dia de San Johã  Bautista 
ouverõ entre sy gran batalha, e morrerõ hy muitas dellas, e cada h~uu anno 
lidam assy em aquell dia. Mas tu toma meu cõselho e começa singrar esta 
noiyte (CONTO DE AMARO, 1998, p. 269) 

 
Após explicar o despovoamento da ilha, o ermitão acrescenta ainda que Amaro 

deve seguir a direção em que nasce o sol – tem assim sua primeira orientação relacionada ao 

objetivo da viagem – e no dia seguinte se encontrará numa terra muito rica e formosa. Com 

isso, o viajante deixa de ter um rumo incerto e passa a seguir uma coordenada que o guiará até 

o objeto de sua procura. 

Assim como na primeira ilha, vemos nesse episódio a impossibilidade de 

permanência do santo. Aqui o universo é selvagem, as lutas dos animais representam a 

barbárie, o espaço é a floresta, o local não-civilizado. A abadia presente nessas ilhas é de 

ermitãos, não de frades ordenados. Os ermitãos e eremitas medievais procuravam nas 

florestas o isolamento do mundo civilizado.  

Le Goff (1990) elenca as características essenciais do eremita, a partir do 

protótipo cristão, São João Batista, o pregador do deserto. Esse modelo fundamenta-se no 

Novo Testamento, em que o deserto da Judéia onde vivia João Batista é um lugar perigoso. É 

um lugar de tentações mais ainda que de provas15. Essa é a imagem de deserto propagada nas 

hagiografias. O santo direciona-se para seu deserto particular, floresta ou oceano, em 

peregrinação para transpor as tentações às quais é submetido e, com isso, dar demonstrações 

de fé. São João Batista, figura associada ao eremitismo e ao deserto, é também um 

personagem bíblico pré-cristão. Curiosamente é no dia de sua festa que acontecem os torneios 

dos leões e outras feras no Conto de Amaro. 

Vemos que nos dois episódios em que Amaro aporta em ilhas onde é provido por 

eremitas, são lugares que embora tenham um mosteiro como sua única população, não são 

calmos ou amenos, pois os moradores convivem com bestas ameaçadoras.Por causa do perigo 

que representam, Amaro deve partir logo após o abastecimento da embarcação. 

O que há de mais excepcional nos dois quadros relatados acima são os combates 

entre as bestas, leões, serpentes e outros seres selvagens que matam uns aos outros no dia de 

São João Batista. A importância desses torneios não é explicado pelos eremitas que se 
                                                        
15 LE GOFF, (1990, p. 37-55). 
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limitam a informar que a quantidade de bestas ali jazendo é conseqüência do combate 

executado por elas mesmas. Porém, uma alusão sagrada está presente: o dia de São João 

Batista, momento único em que se dão os combates. Essa referência aponta a existência de um 

significado cristão dos episódios, que o narrador, no entanto não se atem. O hagiógrafo 

proposital ou não fica em dívida com os leitores ao não explicar o valor moral dos torneios 

das bestas, deixando momentaneamente seu papel de intérprete dos sinais divinos para os 

humanos. 

Na ancoragem seguinte, quando Amaro e seus homens chegam à rica terra 

prevista pelo eremita da Ilha Deserta, mais uma vez temos a presença de leões no local. Trata-

se Do mosteiro Vale de Flores, a última ilha visitada pelo santo. Nela há muitos rios, fontes, 

jardins e prados. Antes de chegar ao mosteiro, encontra um frade muito velho: 
 
E o frade havya nome Leomites porque os leoões e as outras alimaryas vinha 
demãdar que os benzesse, e beijavõlhe as maãos e os pees muito 
humildosam~ete. E dês que os benzia, hyan sse muy humildosam~ete pêra 
os motes. E este frade fora natural de Babylonya, a deserta [...] (CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 270). 
 

A partir da apresentação de Leomites, podemos perceber que a viagem muda de 

cenário. Os leões novamente estão presentes como elementos significativos da cena. Contudo 

eles não combatem como nas outras ilhas. Muito pelo contrário, pedem a benção aos santos e 

brincam pacificamente. Ao invés da violência e matança dos torneios, Amaro encontra aí 

animais domesticados em equilíbrio com a sacralidade do local. É Leomites, com sua 

santidade, quem os domestica, pois é a ele que os leões costumam pedir a benção. 

Leomites possui dons proféticos e através de uma revelação angelical prevê a 

chegada de Amaro recebendo-o com abraços e beijos. Depois que o frade benze o santo 

primeiro – por reverência à sua ordem – aproximam-se dos dois cinco grandes leões: 
 
E entõ chegarom os leoões e beyppjarõ os pees e as maãos  a Amaro e 
depois começarõ de jemer. E disse lhe aquell frade:”Sabes porque jem~e? 
Por tal que lhes deites a bençõ”. E Amaro ergeo a maão e beenzê os e logo 
os lyoões foro muy ledos e hyam trebelhando porque os be~ezera aquell 
hom~e sancto e forõ se pêra o mato (CONTO DE AMARO, 1998, p. 270)  
 

Nesse trecho presenciamos o que parece ser o oposto do torneio das bestas. Nas 

proximidades do mosteiro Vale de Flores, os leões não combatem como nas ilhas anteriores, 

ao contrário, elas pedem a benção aos santos e brincam tranquilamente. No lugar de animais 

mortos, Amaro encontra leões dóceis e domesticados, que respeitam a sacralidade do local. 

O mosteiro nesse episódio é um dos únicos no Conto a figurar numa ordem oficial 
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da igreja. A sua presença institucionalizada na ilha parece elevar o grau de civilização do 

local. Aí os animais são domesticados, mansos, há prados, fontes e vegetação em detrimento 

das florestas. Leomites também possui uma santidade mais elevada que os primeiros 

religiosos encontrados por Amaro, pois prevê sua chegada e, além disso, tem também o 

domínio sobre os animais. Assim, o habitante de Vale de Flores apenas ora e trabalha para sua 

subsistência, sem preocupar-se com bestas selvagens. 

Os religiosos que aparecem na narrativa amariana representam portanto duas 

manifestações distintas de eremitismo: uma individual  e extremista e outra coletiva e mais 

aberta ao convívio social. Embora caracterizado pelo abandono de tudo, pela penitência e 

imitação dos apóstolos, o recluso tem  a necessidade do outro, sem o qual morreria de fome. 

Gruta, cabana, deserto, floresta ou ilha, esses são os locais de moradia por 

excelência do eremita que se distingue do restante da sociedade justamente por renunciá-la, 

levando uma vida toda consagrada a Deus (DUBY, 1999, p. 61). Abandona assim sua família, 

cidade e civilização embora cristianizadas, e substitui-as pela solidão (caso das primeiras ilhas 

despovoadas por conta dos leões ferozes) ou por uma comunidade restrita (o mosteiro Vale de 

Flores onde se tem uma ordem institucionalizada) inteiramente voltada para a perfeição. 

Além de eremitas e animais, o Conto de Amaro também reserva à figura feminina 

grande destaque ao longo de sua história. Válydes, a eremita do monte Sinai, é sem dúvida a 

mais importante de todas. Com traços tipicamente marianos e uma vida regrada por 

penitências, orações e peregrinações voltadas ao sagrado, essa personagem é o elemento que 

faltava à trama para que a ascese de Amaro se complete e sua visão paradisíaca se realize. Ela 

aparece pela primeira vez na narrativa para consolar Leomites, inconformado com a partida 

de Amaro: 
 
E entõ chegou hy h~ua dona que avya nome Braliides16, e era dona de gran 
castidade e amiga de Deus e serva da Virg~e Sancta Maria. E avia quar~eta 
e dous annos que andava pellos desertos fazendo muy estranha penit~ecia. E 
esta dona viia muy grandes visoões per muitas vezes ~e aquell deserto, e al 
nõ comia se nõ das hervas e das chorumes das flores e desta cousas a taaes 
que nac~e nas mõtanhas (CONTO DE AMARO, 1998, p. 272). 

 
Uma mulher casta, penitente, que jejua, devota da virgem e isolada do mundo. 

Um perfeito modelo de vida eremítica, portanto. Também sabemos de sua caridade ao 

socorrer os sofredores, consolando Leomites e posteriormente os companheiros de Amaro 

                                                        
16 A narrativa não é clara quanto ao verdadeiro nome da eremita. Em sua primeira aparição no conto, ela nos é 
apresentada como Braliides. Já quando ocorre seu encontro com Amaro, o narrador a chama pelo nome de 
Válydes. Por ele ser o mais recorrente no texto, vamos utilizá-lo sempre que nos reportarmos a essa personagem. 
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após sua partida. A santa mulher também cultiva a virtude da humildade, que deixa 

transparecer quando se expressa por essas palavras: “eu som hũa molher a que Deus fez e faz 

muito bem e nõ lho sey servir” (CONTO DE AMARO, 1998, p. 272). 

Além das grandes visões, segundo o narrador Deus também teria mostrado a 

Válydes o Paraíso Terreal de onde teria lhe dado ramos de duas árvores distintas: Árvore da 

Consolação (onde os ramos eram sempre verdes e formosos) e “Dulces Amores”. É com um 

ramo da primeira que a eremita cura o desespero de Leomites após a partida de Amaro: 
 
Amigo e meu irmão, filha esta verga que he de hũa arvore do parayso a que 
chmã Arvore de Conssollaçõ, e trage a senpre cõtigo. E entõ fihou aquella 
verga e ficou logo confortado e tal guysa que, quãto pesar e coyta avia, todo 
se lhe tornou ~e prazer (CONTO DE AMARO, 1998, p. 272 - 273) 

 
A personagem de Valydes assim como Leomites é carregada de santidade. Os 

dois são instrumentos divinos e expressão de grandeza e bondade. Estão embebidos do 

Maravilhoso Cristão (os ramos verdes do paraíso que Válydes domina e os leões sempre 

humildes a Leomites). A santa mulher tem visões e dons proféticos. Restabelece o homem 

com Deus, pois ao consolar Leomites impede que ele cometa o pecado da desesperança. 

Proporciona assim curas físicas espirituais. Seus dons proféticos são demonstrados quando ela 

prevê a chegada de Amaro ao mosteiro Flor de Donas: 
 
[...]Oje em este dia averedes h~uu bõo ospede e de muy sancta vida. E no tan 
soom~ete lhe beijaredes as maãos e os pees, mas beijade a terra que os seus 
pees trilhare. E  aqueste ospede há nome Amaro, pero n~uca o vy, mas foy 
me demostrada sua vida há grandes dias”(CONTO DE AMARO, 1998, p. 
274 - 275). 

 
As previsões da eremita vão ainda mais longe, pois além de conhecer Amaro e o 

porquê de sua vinda, também sabe que seus companheiros estão sofrendo por sua ausência: 

“E entõ lhe disse auqella dona que em outro dia aa hora de prima17 que sayria daly e que lhe 

mostraria como fezesse, e que depois que irya confortar a sua conpanhaque estava muy 

coytada e dir lhes ey como façam (CONTO DE AMARO, 1998, p. 275). 

Válydes é assim uma representante da virgem a quem presta culto e devoção. Seus 

dons proféticos e de cura, sua vida regrada por penitências e jejuns, enfim seu alto grau de 

santidade (somente pessoas com grandes virtudes espirituais conseguiam a graça de 

contemplar o paraíso) e seu conhecimento da exata localização do Paraíso Terreal fazem dela 

                                                        
17 Prima era a hora canônica correspondente às seis horas. Havia também as terças que correspondiam as nove, 
as sextas ao meio dia, a nona às quinze horas, as vésperas às dezoito horas e as completas às vinte e uma horas. 
Esse tempo era marcado pelo toque dos sinos e regulava as atividades de todos os homens da Idade Média. 



50 

uma personagem de extrema importância para o desfecho da narrativa. 

Se Válydes é fundamental para que Amaro encerre sua busca, a sua protetora 

espiritual, a Virgem Maria é quem garante a continuidade da viagem do santo, quando através 

de uma visão revela-lhe que o livrará dos perigos que abrigam o mar congelado: 
 
Em cãto a conpanha de Amaro jazya dorm~ido, aquella donzella o confortou 
e pose lhe a mãao sobre o rrosto e disse lhe assy, rrindo muy 
fremosam~ete:”Amigo nõ temas que oje te livrarey deste periigo ~e que 
estás. Que eu te darey ent~edim~eto como sayas”( CONTO DE AMARO, 
1998. p. 268) 
 

A intencionalidade do hagiógrafo ao enfatizar a nobre senhora e seus predicados, 

“rainha coroada dos altos céus”, “mãe de Jesus Cristo”, “esposa do rei dos anjos” e 

posteriormente seu auxílio ao peregrino está ligada ao grande processo de promoção que 

recebe a figura da Virgem a partir do século XII no Ocidente Medieval. Por muito tempo vista 

como a culpada pelo pecado original, concebido pelo auxilio da primeira mulher – Eva – a 

figura feminina ganha nesse período uma segunda concepção atrelada à necessidade das 

diversas formas de manifestação de Deus (LE GOFF, 2007, p. 30). 

Desse modo, teremos a construção de inúmeras catedrais dedicadas a Nossa 

Senhora, como a catedral de Notre Dame (Nossa Senhora) em Paris e o surgimento da oração Ave 

Maria. Os fiéis agora podem recorrer a uma nova ajuda, uma interventora, a advogada dos 

humanos perante Deus. Assim o Ocidente Medieval instaurou na história do cristianismo uma 

figura religiosa feminina, que antes de ter valorizado de algum modo a mulher procurou 

desvincular a Virgem de sua natureza feminina para adquirir esse status divino que era difícil 

encontrar em um ser feminino. 

Por fim, a participação feminina no conto é ainda ampliada quando Amaro chega 

ao mosteiro Flor de Donas. Essa comunidade religiosa era composta somente por mulheres, 

monjas filiadas a uma ordem e abrigava uma necrópole espiritual onde estavam guardados os 

restos de uma linhagem de nobres. É sua última estada antes de deslocar-se para o Paraíso 

Terrestre: 
 
E, tanto que foy luz, foy sse per h~uu vale muy grande e vyo jazer h~uu muy 
nobre moesteiro ao pee de h~uu mote muy alto, e era moesteiro de donas, 
e era cerquado de muy alto muro. E estava hy donas de muy gram lnhaj~e d 
enperadores rrex e de iffantes e de condes e de muy grande linhag~e. E estas 
donas fazia muy sancta vida, e aly avia casas ~e que pousavõ os bõos 
quando hy vinha. E em este moesteiro jaziam soterrados dez enperadores e 
treze rrex e muitos principes e condes e arcebispos e bispos e senhores e 
muitos boõs cavaleiros e donzellas e donas de muy sancta vida. E este 
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moesteiro avia nome Flor de Donas (CONTO DE AMARO,  1998, p.274, 
grifos nossos). 

 
A importância desse local se da, sobretudo por sua proximidade com a terra do 

paraíso, já que estava ao pé de uma montanha, região geográfica característica como porta de 

entrada para o além-paraíso (que podia se encontrar depois de uma serra, montanha, rio, etc.). 

Mas, também por ser uma comunidade ordenada, que permite a Amaro participar das 

celebrações eucarísticas, praticar penitências e orações, purgando-se assim de qualquer falta e 

tornando-se imaculado para a visão paradisíaca: 
 
E elle senpre se alevãtava ante que o primeiro gallo cantasse, e estava ataa 
luz em oraçom e nõ tornava mais a dormir. E os frades que o serviam, 
senpre lhe faziam bõo leito. E, tanto que o lume era apagado, erguya sse elle 
daquelle leyto e deytava sse em terra e aly dormia, e quando viinha a luz, 
hya com aquelles frades aa Igreja e ouvia missa (CONTO DE AMARO, 
1998, p. 275, grifos nossos). 
 

Outro ponto que chama atenção para a comunidade religiosa feminina é o próprio 

nome do mosteiro: Flor de Donas. Essa denominação pode estar ligada ao culto mariano que o 

hagiógrafo não menciona, mas, faz-se sentir, sobretudo pelas características da abadia: 

primeiramente pelo fato de ser o único mosteiro exclusivamente feminino a figurar no Conto; 

ter na composição de seu nome a palavra flor, que no imaginário medieval representava a 

Virgem por meio do lírio, da violeta e da rosa; e principalmente por ter em Válydes, sua 

freqüentadora mais santa, uma serva da Virgem Maria. Por isso, acreditamos que o local era 

um centro espiritual que tinha por patrono Nossa Senhora e a ela dedicava culto. 

É dessa forma que o elemento feminino participa do Conto. Sua ação sempre se 

dá para auxiliar o personagem de Amaro. Prestar-lhe socorro, como faz a Virgem no episódio 

do mar congelado, guiá-lo até as imediações do Paraíso, função de Válydes e insubstituível, 

pois só ela conhece o caminho e participando do amadurecimento espiritual do santo, como 

fazem as monjas do mosteiro Flor de Donas. 

 

2.2 Amaro x Brandão: percursos diferentes, demandas iguais. 

 

Ao contrário da pouca divulgada narrativa Conto de Amaro, a Navigatio Sancti 

Brendani Abbatis, como ficou conhecido um popular conjunto de textos latinos medievais que 

relata a viagem marítima do monge irlandês e seus companheiros em busca da Terra 

Repromissionis, um remoto paraíso insular, foi bastante conhecida mesmo depois do período 

medieval. Prova disso é sua reprodução em manuscritos do século XVII ainda hoje 



52 

conservados. 

O texto sobre as viagens do santo navegador, como ficou conhecido o monge, tem 

origem no processo de conversão dos povos célticos18 ao cristianismo e só conheceu a forma 

escrita séculos depois de sua origem oral (DE DEUS, 2003, p. 7). Aparece pela primeira vez 

em latim por volta dos séculos IX-X com a denominação Navigatio Sancti Brendani Abbatis. 

A transcrição para o vernáculo mais conhecida foi feita pelo clérigo anglo-normando Benedeit 

(Le Voyage de Saint Brandan), entre os séculos XII e XIII para a corte anglo - normanda 

conhecendo versões19 também em francês antigo, catalão, português, italiano antigo ,alemão 

,irlandês etc. Diante de um extenso grupo de narrativas, logo se identificou duas tradições 

textuais distintas, que acabaram mais tarde se fundindo: 
 
A primeira, na realidade, constituía um ramo de outra tradição já existente, a 
dos textos hagiográficos medievais que tratavam da vida de santos, de seu 
nascimento até os acontecimentos pós-morte, incluindo todos os seus feitos e 
milagres. Discorria basicamente sobre a vida de Brandão, do seu nascimento 
a sua morte, oferecendo ricos detalhes sobre sua linhagem, seus feitos 
religiosos e suas viagens. Na sua versão latina, este conjunto de textos 
recebeu o nome de Vita Brendani. A segunda, no entanto, destacava-se das 
vitae por seu tom bem menos “biográfico”. Concentrando-se na narração de 
apenas uma das viagens realizadas pelo santo, foi o episódio que ficou mais 
conhecido como “lenda de São Brandão” ou “Navegações de São Brandão” 
e cuja denominação latina é Navigatio Sancti Brendani (ASFORA, 2002, p. 
10). 
 

Vemos que são dois relatos diferentes que se cruzam. A Vita é uma biografia de 

traços monásticos que relata a história de São Brandão, abade de Birr. A Navigatio Sancti 

Brendani Abbatis por sua vez é uma narrativa permeada pelo folclore irlandês e elementos de 

natureza diversa que trata das aventuras pelo mar do São Brandão20, o Navegador- ou 

Brennan Mac Hua Alta. 

O monge da Navigatio percorreu muitos lugares em suas andanças, tendo visitado 

Escócia, País de Gales, Inglaterra e até mesmo a África (NAVEGAÇÃO DE SÃO 

BRANDÃO, 1998). Entretanto de todas as suas viagens, a mais famosa não foi a missão 

evangelizadora e sim a peregrinação em busca da Terra Repromissionis. É esse texto da 

segunda tradição que nos interessa. Nele sobressaem elementos já presentes nas civilizações 

                                                        
18 Por povos célticos entendemos os habitantes da Gália, Grã-Bretanha e Irlanda (principalmente) que povoaram 
esses territórios no primeiro século a.C. A Irlanda foi o único dos três países que não conheceu as tropas de 
César. Contudo, no século VI, o cristianismo por meio de São Patrício aporta nas ilhas do norte promovendo a 
conversão dos habitantes. Por isso acreditamos que as histórias sobre as viagens de Brandão tenham sido lidas, 
cantadas e recitadas no longo processo de cristianização da Irlanda. 
19 São conhecidos um total de 120 manuscritos a respeito da história da viagem de Brandão. 
20 Brandão teria sido um dos primeiros cristãos da ilha, educado pelo bispo de Kerry, logo se tornou abade e 
peregrinou pelo mundo fundando mosteiros ao longo do território irlandês. 
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antigas, clássicas e orientais: seres fantásticos, acontecimentos maravilhosos, exotismo, 

mistério. E principalmente tem como temática principal a exemplo do Conto, a demanda do 

Paraíso Terreal21, identificado na Navigatio por Terra Repromissionis. Desse modo, os dois 

textos serão colocados em relevo a fim de levantar as possíveis similaridades bem como as 

especificidades com o intuito de perceber a construção de uma ascese que tem como propósito 

a visão paradisíaca em ambas tradições, sem, contudo, fazer dessa tarefa uma simples 

comparação de episódios.  

Passemos então rapidamente ao enredo da viagem de São Brandão. Brandão é 

apresentado como um varão santo abade impregnado de virtudes que orienta 130 mil monges. 

Certo dia ouve uma história do sacerdote Barinto sobre a viagem de Mernoc (seu irmão 

espiritual) ao Paraíso Terreal (Terra Repromissionis Sanctorum). A partir desse momento 

floresce em Brandão um desejo intenso de também visitar a Terra Repromissionis e ele parte 

com quatorze22 monges em sua procura. O santo aporta com sua companhia em diversas ilhas, 

presenciando grandes maravilhas, como o encontro com Judas e São Paulo: o primeiro 

eremita. E após sete anos de peregrinação marítima encontram numa ilha o Paraíso Terreal. 

Depois de permanecerem quarenta dias desfrutando das maravilhas da terra paradisíaca, 

retornam à Irlanda, onde suas aventuras e maravilhas são narradas. Brandão morre em seguida 

impregnado de santidade. 

O primeiro ponto que chama nossa atenção é a origem de Brandão. Trata-se de um 

membro oficial da Igreja, ordenado, um abade que administra um grande mosteiro. 

Diferentemente de Amaro, que possui uma origem nobre, mas, partilha da condição de leigo. 

Aqui a pequena diferença não modificará o propósito da viagem, contudo, nossos personagens 

tomam caminhos diferentes em termos de coordenadas geográficas. Inicialmente Brandão 

toma a direção do Ocidente: “Navegamos para a costa ocidental até uma ilha que é designada 

por Terra da Promissão dos Santos que Deus dará aos nossos vindouros no último dia” 

(NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO, 1998, p. 83). 

Essa coordenada é dada por Barinto no seu relato sobre a viagem de Mernoc ao 

Paraíso Terreal que segundo ele, primeiro teriam navegado por uma praia voltada para o 

Ocidente. Assim a Navigatio encontra eco nas narrativas célticas onde o Outro Mundo se 

                                                        
21 A temática da demanda paradisíaca foi por muito tempo relacionada com a possível origem do Conto que teria 
tido como modelo para sua confecção a própria Navigatio(que possui tradição escrita anterior ao conto). Porém, 
consideramos que cada narrativa recebeu influências distintas (Greco-romanas; celtas e sobretudo bíblicas), com 
tradições próprias, partilhando em alguns momentos elementos comuns. SILVA (1998, p. 241 - 259). 
22 Após a conversa com Barinto e o grande desejo de também visitar o Paraíso Terrestre, Brandão se reúne com 
os seus e escolhe catorze monges para seguir viagem. Contudo, antes de partir, ainda na praia três monges não 
eleitos aparecem e se integram ao comboio somando 17 tripulantes ao todo. 
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localizava no Ocidente (a Oeste). Já Amaro segue as coordenadas fornecidas pelo eremita da 

Ilha Deserta: Amigo ~ecom~eda te a Deus e toma tua cõpanha e vay te esta noyte contra hu 

nace o sol[...] (CONTO DE AMARO, 1998, p. 269). 

No texto amariano é clara a presença da tradição bíblica do Antigo Testamento, 

que localiza o Paraíso Terrestre no Oriente e banhado por quatro rios: Iahweh Deus plantou 

um jardim em Éden, no oriente, e aí colocou o homem que modelara. [...] Um rio saía de 

Éden para regar o jardim e de lá se dividia formando quatro braços (Gén. 2, 8-10), grifos 

nossos). 

Ambas as personagens partem depois de ouvirem relatos (Brandão) e conselhos 

(Amaro) acerca do Paraíso Terrestre. Para Amaro apenas uma voz em sonho é suficiente para 

fazê-lo abandonar tudo e seguir viagem com 16 marujos: Amaro, Deus ouvyo a tua oração e 

quer conprir o teu rrogo e desejo. Vay te a rrybeira do mar e nõ digas a nenh~uu nenh~ua 

cousa de teu feito n~e pêra hu vaas (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265). 

O santo navegador até mesmo por sua condição monástica demora mais tempo 

para zarpar. Mesmo depois dos relatos de Barinto sobre a Ilha das Delícias, Brandão necessita 

de um tempo de vigília espiritual com seu grupo de 14 monges escolhidos: “Determinaram, 

pois, Brandão e os que com ele estavam fazer um jejum de quarenta dias, a cumprir de três em 

três dias, e depois partir” (NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO, 1998, p. 85). 

Portanto, a origem de cada viajante determina o início da peregrinação. Nada 

prende Amaro porque nenhum laço familiar a seu respeito é mencionado e mesmo os bens 

que possui (que poderiam prendê-lo à região caso fosse um comerciante) são logo vendidos. 

Brandão por sua vez vive na fraternidade de uma ordem religiosa, ritmada por hierarquias, 

regras e votos.  

Quando aporta na primeira ilha depois de onze semanas somente Amaro desce da 

nau e sai em busca de alimento:  
 
E a cabo de onze somanas chegarom a h~ua inssoa pequena que nõ era 
povorada se nõ de um moesteiro de ermitaães. E dês que deitarõ suas 
ancoras, disse Amaro que o aguardassem aly e yrya veer que terra era 
aquella. E foy sse entom aa inssoa e topou com h~uu irmita, e el quando o 
vyo, preguntou que hom~e era. E ell disse que avya muito que andava sobre 
maar co torm~eta e sayron aly e nõ avya que comer. E o irmitão lhe disse 
que se fosse cõ el e dar lhe hya pam e augua doce pêra El e sua cõpanha 
(CONTO DE AMARO, 1998, p. 265, grifos nossos). 
 

Percebemos que apesar de viajar em grupo, ele restringe sua participação ao 

oceano. No Conto, todas as estadas em ilhas foram individuais, reservadas apenas a Amaro, 
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porque a sua busca era individual, intransferível, única23. Seu desejo há muito alimentado 

permitiu-lhe a concessão da graça. Os rapazes escolhidos para a viagem terão uma 

participação maior no texto ao fundarem uma cidade no porto em que o santo os deixara, fora 

isso, limitam-se a conduzir a embarcação. 

Na Navigatio, vemos que a peregrinação é uma experiência coletiva e não 

individual: 
 
[...] Passados quarenta dias e esgotados todos os mantimentos, apareceu-lhes 
pelo lado norte uma ilha muito pedregosa e escapada. Durante três dias 
andaram em volta dela sem encontrarem um porto, mas, ao terceiro dia 
descobriram a entrada de acesso. Iam eles pela encosta do mar quando, por 
uma vereda, lhes veio ao encontro um cão que se lançou aos pés de S. 
Brandão. Disse este aos seus irmãos:”Não será porventura bom augúrio o 
que nos manda o senhor? Segui-o”. Assim fizeram. Entraram num castelo 
e aí viram uma sala grande apetrechada de leitos e de assentos com água 
para lavar os pés (NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO, 1998, p.87, grifos 
nossos).  
 

Vemos que o grupo de Brandão ao contrário do de Amaro o acompanha na 

primeira ilha visitada e assim o fazem em todas as demais. Esse aspecto é interessante pelo 

fato de na Navigatio as ilhas serem locais de celebração do calendário cristão (Natal, Páscoa e 

Pentecostes), onde o grupo renova os votos da ordem e a crença na religião cristã (ASFORA, 

2003, p. 53). Brandão se assemelha a Cristo e seus primeiros apóstolos que peregrinavam pelo 

deserto espalhando a nova religião. É essa a idéia de peregrinação da narrativa de Brandão, 

antes de atingir seu propósito revisita as mesmas ilhas das celebrações litúrgicas, até 

completar um ciclo de sete anos e chegar à Terra Repromissionis. 

Para Amaro as ilhas só vão representar uma participação substancial em sua busca 

depois de seguir a direção do Oriente. Até então elas vão se limitar a centros de abastecimento 

de provisões: 
 
E foy sse entom aa inssoa e topou com h~uu irmita, e el quando o vyo, 
preguntou que hom~e era. E ell disse que avya muito que andava sobre maar 
co torm~eta e sayron aly e nõ avya que comer. E o irmitão lhe disse que se 
fosse cõ el e dar lhe hya pam e augua doce pêra El e sua cõpanha (CONTO 
DE AMARO, 1998, p.265, grifos nossos). 

 
 

 

                                                        
23  Na Idade Média Central, a partir de meados do século XII, ocorre uma valorização do individuo e do livre-
arbítrio como essencial para se alcançar a salvação. Nessa fase individualista do pós-morte medieval importavam 
cada vez mais as ações e sobretudo as intenções da pessoa, não da comunidade. Agora o julgamento divino 
passava a considerar a atuação e a motivação particulares de cada alma. 
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O mesmo ocorre na Ilha Deserta: 
E aquel irmitã trouve lhe pam e fruyta e augua doce e disse lhe: Amigo 
~ecom~eda te a Deus e toma tua cõpanha e vay te esta noyte contra hu nace 
o sol, e cras ~e esta ora sayrás~e h~ua terra muy fremosa e muy saborosa. E 
aly acharás cantas cousas ouveres mester. E entom foy sse aquelll irmitã pêra 
sua abbadya, e Amaro ficou aly quella noyte (CONTO DE AMARO, 1998, 
p.269, grifos nossos). 
 

Essas duas ancoragens representam dentro do Conto o tema do mundo selvagem 

ou da adversidade. Os dois episódios são muito parecidos, Amaro aporta na ilha, desce 

sozinho, encontra um eremita solitário e bestas a se digladiarem no dia de São João Batista. A 

diferença é que na segunda ilha, ele recebe indicações precisas de como seguir viagem dali 

em diante. Salvo isso, o cenário é semelhante, o ambiente é inóspito e propício ao eremitismo 

primitivo.  

Assim, por serem locais de torneios de bestas ferozes, as primeiras ilhas estão 

interditadas à presença de Amaro, limitando-se, portanto ao suprimento da companhia A 

viagem do santo nesse momento se restringe à sua procura, não havendo espaço para 

celebrações. 

O tema da adversidade é assim um tópico presente nas duas tradições 

hagiográficas. Quando Amaro Aporta nas duas primeiras ilhas, é aí impedido de permanecer 

pelo perigo representado pelos animais indóceis: 
 
E elles indo pera o moesteiro, virã jazer acerqua do moesteiro gran cõpanha 
de lyonees e outras bestas maas, tantas que era maraviha. E Amaro 
preg~utou ao irmitão que forsa aquello. E el disse que oyto dias avya que aly 
jazia mortas e que eram tantas ~e aquella inssoa que nõ podya hy aver 
nenh~uu proveito entre ellas. E cada ano e cada dia de San Johã que se 
ajuntava e fazia h~uu torneo ~e que perecia muitas dellas (CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 265-266). 
 

A Ilha deserta também se mostra inóspita, imprópria para se permanecer por 

muito tempo: 
 
Amigo, ~e esta terra nõ há logar poborado se nõ esta abbadya que tu vees 
por muitos lyoões e serpentes e outras muitas maas alimaryas, e mayorm~ete 
que nõ poderás sofrer o fedor dellas, que ora em dia de San Johã  Bautista 
ouverõ entre sy gran batalha, e morrerõ hy muitas dellas, e cada h~uu anno 
lidam assy em aquell dia. Mas tu toma meu cõselho e começa singrar esta 
noiyte (CONTO DE AMARO, 1998, p. 269). 
 

Com mencionado anteriormente, o santo não se demora devido ao perigo 

representado pelo torneio das bestas. Esse local além de centro de abastecimento também se 

torna importante pelo fato do eremita revelar a Amaro indicações relacionadas ao objetivo da 
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viagem. Assim o ermitão torna-se um mensageiro divino ao aconselhar: vay te esta noyte 

contrs hu nace o sol (CONTO DE AMARO, 1998, p. 269) 

A Navigatio mostra suas armadilhas no episódio da Luta entre monstros 

marinhoas onde o grupo é surpreendido por um feroz animal marinho a persegui-los. Os 

monges imediatamente se dedicam a orar e pedir a Deus que lhes tirem do grande perigo: 
 
Acabada a oração, eis que outro monstro enorme, vindo do Ocidente, 
passava junto deles em direção ao outro animal. De imediato se pôs a lutar 
contra o primeiro, lançando fogo pela boca. Então o santo diz aos seus 
irmãos:”Reparais nas maravilhas de Deus e na obediência que os animais 
selvagens prestam ao nosso criador”. Perante a admiração deles, caiu morto 
o monstro que perseguia os servos de Deus (NAVEGAÇÃO DE SÃO 
BRANDÃO, 1998, p. 99). 

 
Notemos que é forte a semelhança com o episódio do mar congelado no Conto. A 

diferença é que aí o agente do maravilhoso é uma figura outorgada por Deus: a Virgem. E no 

texto brandanianao o seu autor é o próprio Deus: o único que pode criar promover e autorizar 

as manifestações do maravilhoso. Além dessa provação a companhia do santo irlandês 

também se depara com um grifo ameaçador, mas, são salvos pela ave que os abastecera com 

um grande cacho de uvas vermelhas, que se põe a lutar com a ave inimiga. 

Entretanto, de todos os perigos enfrentados por Brandão e seu grupo nenhum se 

assemelha à aterrorizante passagem pela ilha dos ferreiros do Inferno. Aqui o espaço infernal 

é retratado em suas características, físicas, sensoriais e auditivas: 
 
Seguidamente, oito dias depois, avistaram uma ilha agreste, pedregosa e 
escapada, sem árvores, nem vegetação, pejada de forjas de ferreiros. 
Então aquele homem de Deus disse aos irmãos; “De verdade, irmãos, sinto 
angustia perante esta ilha e não quero ir até ela nem aproximar-me, mas o 
vento arrastar-nos diretos para lá. 
Realmente, daí a pouco, à passagem deles, como se fosse á distância de um 
tiro de pedra, ouviram um som de foles a soprar e uma espécie de estrondo 
de trovões ou de malhos a bater contra o ferro e as bigornas (NAVEGAÇÃO 
DE SÃO BRANDÃO, 1998, p.105, grifos nossos). 

 
A angústia do santo só tende a evoluir conforme a aproximação como o local 

tenebroso. A ausência de vegetação, o solo agreste e escapado imediatamente remete-nos a 

um local infértil (o oposto do desejado pelo Criador quando fez o Paraíso), em nada parecido 

com os prados verdes e os solos férteis do Paraíso. O sofrimento individual do santo 

transforma-se em um pânico coletivo quando o grupo foge às pressas das massas de ferro em 

brasa lançadas pelos ferreiros da ilha. 

A ausência do inferno no Conto é uma de suas peculiaridades mais notáveis. As 
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adversidades da viagem de Amaro estão na natureza (o mar insondável; torneio de leões; 

bestas marinhas) pouco conhecida e fascinante e no próprio homem com suas fraquezas, 

medos e incertezas (ALMEIDA, 2001, p. 7). 

Por outro lado a descrição do local paradisíaco é aí bem extensa. Sem dúvida 

dentro do pouco numero de Visões do Paraíso, o Conto se sobressai por sua riqueza de 

detalhes. Depois de sua preparação no mosteiro Flor de Donas, o santo sobe uma serra muito 

alta, segue o curso de um rio e finalmente atinge seu propósito: 
 

E Amaro vyo dentro tantos prazeres e tantos sabores e tãtos viços, quantos 
nõ poderya contar nenh~uu hom~e do m~udo. E quãtas arvores no m~udo 
avya, todas aly estava e era muy altas sobejam~ete, e todas eram cubertas de 
folhas e cheas de fruytas; e as hervas era verdes e co flores e cheirava tam 
bem que non há homem que o podesse contar n~e dizer [...] (CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 278). 
 

Amaro só sai da transcendência paradisíaca quando é informado pelo porteiro do 

paraíso que toda a sua contemplação tinha durado 267 anos. Ao partir o santo leva uma 

escudela de terra do local e com ela funda uma rica e próspera cidade chamada Trevilles, logo 

depois morre e Deus realiza muitos milagres em seu nome. 

Marcada pela experiência coletiva, a visão do Paraíso na Navigatio abrange todo o 

grupo. Depois de seguirem por uma praia do Oriente e caminharem por quarenta dias tendo 

como guia o provisor, os viajantes após: 
 
Decorrido o período de uma hora, de novo os envolveu uma luz intensa e o 
navio ancorou na praia. Levantando-se do navio, avistaram uma terra 
espaçosa e coberta de árvores de fruto, como no tempo do outono. Deram 
volta àquela terra e não lhes sobreveio qualquer indício de noite. 
Alimentavam-se apenas dos frutos e bebiam das fontes e assim durante 
quarenta dias percorriam aquela terra toda sem conseguirem chegar ao fim 
dela (NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO, 1998, p. 115). 
 

Ao contrário de Amaro que regressa e funda uma cidade, pois precisa partilhar sua 

experiência mítica, o santo irlandês apenas retorna com o grupo para sua terra e morre com 

uma idade avançada, pois sua aventura maravilhosa de sete anos com o grupo de monges não 

necessitava de alargamento. 

Desse modo, podemos levantar o seguinte quadro acerca das duas viagens ao 

Paraíso Terrestre: 
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Quadro 1: Diferenças entre a Navigatio e o Conto. 

NAVIGATIO SANCTI 
BRENDANNI ABBATIS (SEC. IX-X) 

CONTO DE AMARO (SEC. XV) 

Trata-se de um monge Um leigo (“homem bom”) 
Brandão ouve a narrativa de Barinto sobre a 
visita de Mernoc a Terra Repromissionis.   

Através de um sonho, uma voz aconselha 
Amaro a viajar pelo mar em busca do Paraíso. 

Segue viagem com 14 monges Embarca com 16 rapazes. 
Em torno de dois meses chegam à primeira 
ilha. 

Ao cabo de 11 semanas chegam à primeira 
ilha. 

Combate entre Grifos. Torneio de Leões. 
Permanecem no mar coagulado devido à falta 
de ventos. 

Os navegantes encontram-se presos no mar 
congelado. 

Combate entre duas bestas marinhas. Bestas do mar gelado ameaçam-nos. 
 Com a ajuda do provisor atravessam um 
nevoeiro e chegam à Terra Repromissionis. 

Guiado por Vállydes sobe uma cerra muito 
alta, em seguida atravessa um rio e chega ao 
Paraíso Terrestre. 

O Paraíso localiza-se numa ilha. O Paraíso está situado numa localidade fora 
do conjunto de ilhas. 

Permanecem 40 dias no Paraíso. A visão de Amaro dura 267 anos. 
Brandão leva daí frutos e gemas. Ao partir, leva um punhado de terra. 
Volta para a Irlanda onde são recebidos pelos 
outros irmãos. 

Volta para o porto onde havia deixado seus 
companheiros. Não é reconhecido. 

Brandão narra as aventuras que Deus 
mostrou-lhe no mar. Morre já bem velho. 

O santo funda uma cidade com a terra do 
Paraíso. Morre logo depois. 

 

A partir das informações do quadro acima, podemos perceber que os enredos das 

duas narrativas são bem semelhantes. As duas apresentam um homem que incitado pela 

narrativa ou apelo de outrem tem desejo irrefreável de atingir o Paraíso Terrestre. Buscando 

realizar esse desejo, o eleito parte em sua busca no mar, com um grupo de companheiros que 

comanda. Depois de passar por diversas ilhas, o Paraíso Terrestre é atingido e após 

permanecer um tempo no recinto maravilhoso retornam ao local de origem, onde relatam suas 

aventuras. 

O primeiro dado nos fornece imediatamente uma imagem de cada personagem. 

Brandão nos é apresentado como um monge, homem santo que comanda um grande mosteiro, 

membro, portanto de uma ordem institucionalizada pela Igreja. Essa condição coloca o santo 

navegador na função de guia espiritual explicando os acontecimentos maravilhosos, dando 

esperança nos momentos de desesperos e preparando o grupo nas celebrações eucarísticas. 

Já Amaro é sumariamente designado de “homem bom”. Nada mais é dito a seu 

respeito, terra natal ou origem familiar, sua resignação diante dos desígnios divinos é total. 

Seu grande desejo de ver o Paraíso Terrestre torna-se a motivação de sua vida, por isso não se 

tem detalhes acerca de sua trajetória pessoal. Tudo que se precisava saber a seu respeito 

resume-se no seu grã desejo de veer o parayso terreall (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265). 
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Os dois são impelidos por outrem a procurar o Paraíso Terrestre. Brandão ouve o 

relato de Barinto sobre a viagem de Mernoc ao Paraíso Terreal e passa também a alimentar o 

desejo de visitá-lo. Após reunir-se com os seus elege quatorze monges e segue viagem por 

mar em busca do seu propósito. Com Amaro a viagem tem inicio após um sonho, onde uma 

misteriosa voz relata que terá sucesso em sua busca ao empreender uma peregrinação 

marítima ordenada por Deus. 

Com efeito, o santo do Conto, vende parte de seus bens e lança-se no mar com um 

grupo de dezesseis marinheiros. A menção do paraíso na narrativa amariana por uma força 

sobrenatural encontra reminiscência nos relatos celtas de viagem ao Outro Mundo, onde o 

herói é atraído por uma fada, deus ou druida e passa a desejar fortemente encontrar o Sîd 

irlandês. Contudo, sabemos que há muito tempo Amaro vinha alimentando o desejo de 

encontrar o Paraíso Terrestre: E em seu coração senpre rrogava a Deus que lhe demonstrasse 

aquell lugar ante que ell do m~udo saysse (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265). Ao 

contrário de Brandão, onde o desejo de ver o Paraíso Terreal nasce somente após ouvir a 

narrativa de Barinto. 

Já no mar, a embarcação de ambos os personagens é testemunha de combates 

entre animais. A companhia de Brandão é surpreendida por um grifo24 que voava na direção 

do barco com garras ameaçadoras, em sua defesa aparece um pássaro, já encontrado 

anteriormente, e ataca o grifo cegando-o. O pássaro transforma-se assim em instrumento da 

providência divina que manda um auxilio para livrar seus filhos em apuros. 

Por outro lado temos no Conto, o torneio de leões que é presenciado somente por 

Amaro e na ilha ao invés do mar como ocorre na Navigatio. A primeira ancoragem do santo 

pela busca de alimento o coloca em contato com a primeira manifestação do maravilhoso 

cristão, após encontrar o ermitão e seguir com ele para o mosteiro Amaro: 
 

virã jazer acerqua do moesteiro gran cõpanha de lyonees e outras bestas 
maas, tantas que era maraviha. E Amaro preg~utou ao irmitão que forsa 
aquello. E el disse que oyto dias avya que aly jazia mortas e que eram tantas 
~e aquella inssoa que nõ podya hy aver nenh~uu proveito entre ellas. E cada 

                                                        
24Embora a representação do grifo não seja algo uniforme, ora aparecendo como grifo-pássaro (corpo de leão e 
cabeça de ave, com ou sem asas, patas anteriores de ave de rapina e posteriores de felino), ora como grifo-leão 
(corpo de leão, com ou sem asas e cauda de pássaro), não é raro encontrá-lo em iluminuras de manuscritos 
medievais, assim como em vários elementos decorativos de igrejas e mosteiros do período. Para Le Goff, este 
animal integra juntamente com o unicórnio e o dragão os animais imaginários do inventário do maravilhoso 
medieval. Ver LE GOFF (1990, p. 17-35). 
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ano e cada dia de San Johã que se ajuntava e fazia h~uu torneo ~e que 
perecia muitas dellas (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265-266). 
 

O mesmo ocorre na Ilha Deserta, quando ele aporta em busca de alimento e é 

orientado pelo eremita do local a partir imediatamente. Esses dois episódios figuram na 

narrativa amariana como uma espécie de demonstração do maravilhoso a qual é submetido o 

santo, ele não consegue entender o porquê da presença de leões no local, mas, sabe que se 

trata de algo excepcional, incomum, por isso mesmo manifestação do maravilhoso cristão. 

Conforma-se em apenas ver, contemplar, admirar. 

Outro acontecimento do Conto também pertinente ao maravilhoso cristão é o caso 

do mar congelado. Após perderem a direção de qual parte do mundo se encontravam, o grupo 

fica encalhado por dias no mar completamente congelado. É nesse instante que seus olhos 

testemunham o maior terror de suas vidas até aquele momento: 
 
E pararõ m~etes e virom belfas marynhas que eram fortes e esquivas, e eram 
mayores que cavallos e ~etravã dentro ~e aquellas sete naaos e tirava de 
dentro dellas os hon~ees mortos que hy jaziam, que morryã co fome, e 
comyã nos. E eram tantas que nõ há hom~e que as podesse cotar. E pelejava 
sobre auella carne dauqelles hom~ees mortos (CONTO DE AMARO, 1998, 
p. 267). 
 

O espetáculo das bestas marinhas é a situação de mais alta periculosidade vivida 

por Amaro e seu grupo. Incapazes de enfrentarem sozinhos a ameaça das bestas, eles 

começam a rogar pela Virgem que atende suas suplicas livrando-os do perigo iminente. 

Na Navigatio o combate entre duas bestas marinhas e o mar que se coagula são 

episódios separados a despeito do Conto. A embarcação de Brandão também está em alto mar 

quando a companhia avista uma besta de imenso tamanho. Ela vinha em direção ao barco, 

sulcando as ondas com grande velocidade e jorrando espumas pelas narinas. Quando se 

aproximou, os monges ficaram aterrorizados.  

São Brandão, então, ergueu as mãos para os céus e pediu auxílio. Depois de suas 

preces, surge imediatamente outro monstro que emitia fogo pela boca, vindo do oeste, 

apareceu e seguiu em direção à besta maligna. Travou-se uma luta violenta, na qual a besta 

que havia perseguido os religiosos foi cortada em três pedaços. Assim como no combate dos 

grifos, mais uma vez o grupo é socorrido pela providencia divina. Brandão é o primeiro a 

reconhecer no ocorrido a ação de Deus: :”Reparais nas maravilhas de Deus e na obediência 

que os animais selvagens prestam ao nosso criador” (NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO, 

1998, p. 99). 

O mar coagulado na Navigatio representa um obstáculo da natureza para que a 



62 

viagem fique suspensa por um tempo, conforme a vontade divina. Quando decorridos quinze 

dias em alto mar e o vento tendo parado de soprar e o mar se coagulado, o santo disse aos 

irmãos que deixassem a nau ser conduzida pela providência divina, pois o Senhor é 

efetivamente o nosso auxilio, é o nosso piloto e o nosso timoneiro (NAVEGAÇÃO DE SÃO 

BRANDÃO, 1998, p. 87). Passados quarenta dias avistam uma ilha pedregosa e retomam o 

curso da viagem. 

Nas duas narrativas a chegada ao Paraíso Terrestre depende de um guia. Na 

Navigatio o provisor que abastece Brandão e seu grupo com pão e água ainda no início da 

viagem é o único que conhece a terra procurada pelo santo. Na última passagem pela Ilha das 

Aves ele deixa entender que sem sua ajuda não chegarão ao Paraíso: “Subi para o navio e 

enchei os odres desta fonte; serei, efectivamente, companheiro da vossa viagem, por esta vez, 

e o vosso guia. Sem mim não podereis encontrar a Terra da Promissão dos Santos” 

(NAVEGAÇÃO DE SÃO BRANDÃO, 1998, p. 113, grifos nossos).  

Esse mundo maravilhoso é procurado no mar e coerentemente encontra-se numa 

ilha a exemplo do Outro Mundo celta25. A terra repromissionis é um paraíso insular, porém, 

situado na terra o que leva uma aproximação com a o Paraíso Terrestre da tradição bíblica 

localizado no Oriente. Decorridos quarenta dias e após um intenso nevoeiro finalmente o 

grupo encontra a terra procurada: 
Levantando-se do navio, avistaram uma terra espaçosa e coberta de 
árvores de fruto, como no tempo do outono. Deram volta àquela terra e 
não lhes sobreveio qualquer indício de noite. Alimentavam-se apenas 
dos frutos e bebiam das fontes e assim durante quarenta dias percorria 
m aquela terra toda sem conseguirem chegar ao fim dela (NAVEGAÇÃO 
DE SÃO BRANDÃO, 1998, p. 115, grifos nossos). 
 

O Paraíso de Brandão contém elementos do Gênesis como a abundância e a 

harmonia da natureza com seus frutos sempre frescos, o clima sempre ameno e agradável e a 

luminosidade permanente. Estando quarenta dias no local, os viajantes descobrem um rio que 

separa a ilha ao meio, estando o paraíso portanto dividido em duas partes, sendo a ultima 

inacessível aos humanos.Antes de retornarem, Brandão recolhe frutos e gemas da ilha. Após 

três meses estão de volta à Irlanda, onde o santo morre já bem idoso. 

No Conto, Amaro tem como guia Válydes, a peregrina do deserto que o 

acompanha até um certo ponto: e foron sse contra h~ua serra muy lata e foy co elle ataa h~uu 

                                                        
25 O Outro Mundo ou Sîd irlandês é na tradição celta o mundo dos deuses em oposição ao mundo dos humanos. 
Geralmente localizava-se em ilhas, ao longe no mar ou nas profundezas dos oceanos. Recebia várias 
denominações: Tir na mBéo(Terra dos Vivos); Tir na mBân(Terra das Muheres); Tir na nOg(Terra dos Jovens); 
Mag Mor(Grande Planície). A passagem pela água era uma condição obrigatória para se atingir esses espaços 
maravilhosos. 
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rryo muy grande que saya daquella serra e viinha do parayso térrea (CONTO DE AMARO, 

1998, p. 276). Após atingirem o rio, a santa mulher se despede e o aconselha: “ide vos pella 

rrybeira de rryo a suso e oje em este dia veeredes quanto ~e este m~udo desejastes” (CONTO 

DE AMARO, 1998, p. 276). 

O Paraíso que Amaro procura também está situado na terra, mas, diferentemente 

da Navigatio não se encontra numa ilha. Somente depois de ter aportado na última ilha do 

mosteiro Val de Flores, ter encontrado o porto descrito por Leomites, pernoitado com dois 

ermitãos ainda nessa localidade e chegado ao longíquo mosteiro Flor de Donas é que o santo 

desloca-se para o destino procurado. 

A narrativa amariana enfatiza a visão bíblica do Paraíso Terrestre do Gênesis. 

Quando Amaro chega às portas do palácio e o porteiro revela seu interior, o santo tem diante 

de si a primeira imagem do mundo criado por Deus sem a mácula do pecado, é o tema da 

natureza abundante com jardins floridos e pomares sortidos que se revela: 
 
E Amaro vyo dentro tantos prazeres e tantos sabores e tãtos viços, quantos 
nõ poderya contar nenh~uu hom~e do m~udo. E quãtas arvores no m~udo 
avya, todas aly estava e era muy altas sobejam~ete, e todas eram cubertas de 
folhas e cheas de fruytas; e as hervas era verdes e co flores e cheirava tam 
bem que non há homem que o podesse contar n~e dizer[...].(CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 278). 
 

A duração dessa visão maravilhosa para Amaro teria sido de algumas horas 

apenas. Porém, o porteiro informa-lhe que 267 anos haviam se passado enquanto ele 

contemplava das portas a paisagem paradisíaca. A dilatação do tempo é uma das principais 

características do Paraíso Terrestre, com ela vem a ausência de fome, sede, envelhecimento, 

etc. por isso nosso personagem acreditava que nenhum dia tinha se passado já que estava nas 

mesmas roupas e não tinha envelhecido. 

Após acordar do transe, o porteiro o aconselha a retornar e oferece-lhe frutos do 

local, mas, Amaro pede um pouco da terra do jardim. Então o santo volta para o mesmo porto 

onde deixara seus companheiros, agora transformado em uma grande cidade. Depois de um 

tempo aí, ele decide fundar com a escudela de terra do Paraíso Terrestre uma cidade nas 

proximidades do mosteiro Flor de Donas. É assim que nasce a rica e prospera Trevilles da 

qual Amaro era seu senhor. Logo depois ele morre e muitos milagres são feitos em seu nome. 
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3 A VISÃO DE AMARO: O PARAÍSO TERRESTRE COMO LUGAR DOS 

ELEITOS NO PÓS-MORTE MEDIEVAL 

 

Nesse terceiro capítulo discutiremos a influência dos relatos célticos de navegação 

ao Outro Mundo: os immrama e echtrai. Muitos dos episódios da VSA encontram eco nessas 

aventuras irlandesas a espaços sobrenaturais, fato sentido sobretudo pelo processo de 

cristianização da cultura pagã (LE GOFF, 1979). 

Depois trataremos das origens do tema da demanda do Outro Mundo, que no 

nosso documento o Conto de Amaro, tal cenário perfeito recebe o nome de Paraíso Terrestre, 

mas, que em outras culturas, ganhou as denominações de Campos Elísios, Idade de Ouro, 

Ilhas Afortunadas, Países Insulares, etc. 

Finalmente abordaremos a chegada de Amaro ao propósito de sua viagem: o 

Paraíso Terrestre. Considerado na Idade Média o espaço de felicidade ideal, sua paisagem 

tinha a forma de um jardim, mas, não um jardim qualquer e sim o mais belo e magnífico que 

poderia existir em todo o mundo. São os elementos, características e riqueza sensorial deste 

espaço maravilhoso que analisaremos a seguir. 

 

3.1 Os relatos célticos de viagens ao “outro mundo”. 

 

Na perspectiva da tradição literária celta-irlandesa, o Conto de Amaro seria devoto 

dos gêneros narrativos Immrama e Echtrai26. Com a temática centrada na busca do Outro 

Mundo, os echtrai têm como argumento principal sua contemplação e os Immrama limitam-

se à deambulação por várias ilhas. Portanto a busca do Paraíso Terrestre Cristão se assemelha 

em alguns aspectos às viagens marítimas irlandesas a espaços sobrenaturais, porém, tais 

coincidências não constituem argumento para a origem da narrativa medieval. 

Além do tema maior da busca pelo espaço do Paraíso, outros sub-temas não 

menos importantes nos remetem à tradição celta: Travessia do mar; barco condutor; mulheres-

guia; atemporalidade e o apelo sentido pelo protagonista. A temática do elemento feminino é 

sem dúvida uma das questões mais delicadas.  

Nas sociedades celtas, elas desfrutavam de grande prestígio, encarregadas das 

profecias e das mágicas. Aí o rei não é soberano, ele conquista a soberania ao unir-se à 

                                                        
26 Esses gêneros literários irlandeses foram algumas vezes associados como fonte matriz do Conto. Contudo, 
consideramos que se houve influência desses relatos foi de forma indireta, mediante sucessivas reconstruções do 
Conto. SILVA (1998, p. 241 - 259). 
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mulher, que jamais precisa ser iniciada ou entronizada. Entretanto com a transposição dos 

mitos celtas para as os relatos cristãos, os heróis, guerreiros e reis, personagens principais dos 

Immrama são substituídos por monges e santos em peregrinação por Cristo causando assim o 

desaparecimento das fadas, deusas, e mulheres dos textos: 
 
O tema mais atraente e misterioso da literatura mitológica insular é o das 
deusas que são enviadas ou que vêm em busca do homem amado. Essas 
mensageiras, “anjos da morte”, levam para o Outro Mundo os mortais 
eleitos e as encantações dos druidas são impotentes diante da força 
irresistível do apelo. Com o Cristianismo, o significado da navegação, 
Immrama, é modificado, substituindo a “deusa – mensageira ou o herói à 
procura por monges incumbidos da procura da graça divina. A viagem 
reduziu-se a um fim em si mesmo e desapareceram de todas as ilhas as 
mulheres tentadoras (BARROS, 1994, p. 99, grifo nossos). 
 

O herói que deixava a Irlanda geralmente era impelido a partir depois de ouvir o 

doce relato sobre os deleites do Outro Mundo Celta27. Lançava-se no mar com alguns 

companheiros em busca da fada, passava um tempo desfrutando dos prazeres da ilha 

maravilhosa e ao sentir saudade, retornava à terra natal. Nesse ponto, os viajantes viam-se 

impossibilitados de permanecer no mundo humano, uma vez que partilharam da 

temporalidade eterna do espaço mítico (ZIERER, 2009, p. 26). Esse pequeno enredo é 

basicamente o que narra a Viagem de Bran28, a mais antiga fábula desse gênero atribuída ao 

século VIII.  

Esse relato permite uma aproximação com os elementos celtas anteriormente 

citados no Conto, uma vez que sua composição interna (e não os motivos e sentidos de sua 

história) demonstra similaridade principalmente com os temas da dilatação do tempo e da 

mulher guia. Alguns episódios do texto amariano tornam-se mais claros quando confrontados 

com os relatos de navegação céltica, daí sua importância para o trabalho. 

A aventura de Bran se inicia quando ele escuta uma doce melodia que o faz 

adormecer e quando acorda tem diante de si um ramo de prata com flores brancas. Trata-se de 

um ramo de macieira29 proveniente de Emain Ablach (Ilha das Maçãs), a terra das fadas que 

                                                        
27 Os celtas tinham na concepção de Outro Mundo ou Sîd irlandês uma infinidade de locais que poderiam estar 
situados numa ilha, num lago ou sob um túmulo. Entre os bretões é a ilha das maçãs, Avallon. Entre os gaélicos 
possui numerosos nomes: Tir na mBéo(Terra dos Vivos); Tir na mBân(Terra das Muheres); Tir na nOg(Terra 
dos Jovens); Mag Mor(Grande Planície). Diferentemente do Além cristão que situava o pós - morte em três 
lugares bem definidos: Paraíso, Inferno e Purgatório. (BARROS, 1994, p. 96-101). 
28 Todas as citações de A Viagem de Bran estão contidas em The Voyage of Bran. Ed. de Kuno Meyer. Na 
Internet: http://www.as.wvu.edu/engl01/www/clc/vob/bran.html 
29 O ramo da macieira é por excelência o símbolo das fadas ou de sua terra na mitologia celta. A macieira era a 
árvore primordial das ilhas maravilhosas (onde moravam as deusas e para onde os heróis extraordinários eram 
atraídos) e a encontramos nas narrativas irlandesas em Emain Ablach, nas narrativas dos romances da Távola 
Redonda na ilha de Avallon ou na Insula Pomorum na narrativa de Geoffrey de Monmouth. 
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se tornará o alvo da procura do herói. Em uma reunião de assembléia, uma mulher aparece 

misteriosamente no palácio e canta-lhe 50 quadras para louvar os méritos de Emain Ablach: 
 
3. Existe uma ilha distante, 
Sobre a qual brilham cavalos-marinhos  
Quatro colunas a sustentam  
7. Lá existe uma antiga árvore florida  
Na qual os pássaros cantam as horas canônicas  
Permanecer em harmonia é seu desejo  
Para cantar juntos todas as Horas  
9. Desconhecidos são pranto ou traição  
Na terra cultivada  
Não há nada desagradável ou desarmonioso  
Apenas doce música reverberando nos ouvidos (BRAN apud ZIERER, 2005, 
p. 4 - 5). 

 
Em seguida a mulher parte e leva consigo o ramo da macieira. No dia seguinte, 

Bran parte para o mar com três vezes nove homens em busca da Terra das Fadas. O contraste 

com o Conto nesse início é notado sobretudo pela diferença de apelo/motivação sentida pelo 

personagem – Amaro tem um sonho profético onde uma voz angelical o aconselha a buscar o 

Paraíso Terrestre:”Amaro, Deus ouvyo a tua oração e quer conprir o teu rrogo e desejo. Vay 

te a rrrybeira do mar e nõ digas a nenh~uu nenh~ua cousa de teu feito n~e pêra hu vaas. E 

mete te ~e h~ua nave e vayte hu te Deus quiser guyar”(CONTO DE AMARO, 1998, p. 264). 

Nada precisou ser dito a Amaro sobre o local paradisíaco por que há muito tempo 

ele já vinha alimentando esse desejo que fazia parte do seu próprio ser, do motivo de sua 

existência. Assim a despeito de Bran que reuniu 27 homens (três vezes nove), ele parte com 

dezesseis jovens à sua procura. 

Outro ponto divergente entre os dois relatos, é que a tripulação de Bran ao 

contrário da de Amaro sofre alguns desfalques. Quando aporta com o grupo na Ilha da 

Alegria, um dos integrantes desce e imediatamente põe-se a rir e se comportar como os 

habitantes da ilha: 
 
61. E ele viu uma ilha. Remou em volta dela e uma grande multidão estava 
olhando embasbacada e rindo. Estavam todos olhando para Bran e seus 
companheiros, mas não paravam para conversar com eles. Continuavam a 
explodir em risos diante deles. Bran enviou um do seu povo à ilha. Ele se 
misturou aos outros e ficou rindo deles como os outros homens da ilha. 
Ele continuou a remar ao redor da ilha.  Sempre que seu companheiro 
passava por Bran, seus camaradas o chamavam. Mas ele não conversava 
com eles, somente os olhava e ficava boquiaberto. O nome dessa Ilha é Ilha 
da Alegria. Após isso, deixaram-no ali (BRAN apud ZIERER, 2005, p.7, 
grifos nossos). 
 

 



67 

O traço celta de maior pressão no texto amariano é sem dúvida a temática da 

mulher guia ou nas palavras de Barros (1994) as “mensageiras”, “anjos da morte”. Enquanto 

no Conto, o elemento feminino possui feições marianas e usa seus dons proféticos para curas 

físicas e espirituais (o exemplo de Leomites), práticas notadamente desempenhadas por 

Válydes, em Bran a mulher sempre aparece revestida de mágicas e encantações, como a fada 

que surge do nada e canta as belezas de sua terra ao escolhido e posteriormente quando 

encontra o país das fadas aí permanece por 300 anos gozando de juventude eterna. Eis é a 

mais poderosa e atraente promessa de Emain Ablach: 
 
10. Sem dor, sem sofrimento, sem morte,  
Sem nenhuma doença, sem debilidade  
Este é o signo de Emain  
Uma maravilha igual é desconhecida. 
21. Haverá felicidade e saúde  
Na terra onde soam risos  
Em Imchiuin em todas as estações  
Haverá alegria para sempre (BRAN apud ZIERER, 2005, p. 5, grifos 
nossos). 
 

É essa promessa da fada que desperta em Bran a forte atração por sua terra. 

Nesses relatos as fadas instigam o personagem eleito a perseguir o Sîd. Nenhuma informação 

adicional lhe é dada porque o encantamento já foi lançado, o barco condutor sem remos e 

velas conhece a procura e o destino do herói, o encontro com a ilha maravilhosa é questão de 

tempo. Por sua vez, Amaro necessita de Válydes, a peregrina do deserto, para obter sucesso 

em sua busca. Só alcança o Paraíso Terrestre, depois de uma longa caminhada guiado por ela: 

“Amigo, eu irey cõtigo h~uu pouco e tornar me ey logo’. E foron sse contra h~ua serra muy 

alta e foy co elle ataa h~uu rryo muy grande que saya daquella serra e viinha do parayso 

terreal (CONTO DE AMARO, 1998, p. 276).  

A única coincidência entre as duas mulheres são os conhecimentos sobrenaturais e 

artes inacessíveis aos homens comuns. De resto suas funções e papéis nas duas narrativas 

distanciam-se bastante. Além disso, outra personagem feminina do Conto que ainda revela 

reminiscências celticas é Bryzida, sobrinha de Válydes, que passaria em branco não fosse ela 

a versão cristianizada de Brigitt30, a mais importante e comemorada deusa celta – irlandesa. 

Aí a cristianização do paganismo é produzida por um ato que transformou a 

referência celta em um rito cristão. A pedido de Vállydes, Amaro corta os cabelos e veste o 

                                                        
30 É a única figura feminina a ocupar um lugar no que se poderia chamar de panteão celta irlandês. 
Desempenhava os papéis de mãe, esposa, irmã e filha de todos os deuses. Era adorada por seu aspecto de deusa 
da divinação, da poesia e da cura e também por ser a protetora dos ferreiros, do lar e da fecundidade. 
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hábito em sua sobrinha. A Deusa Brigitt agora é Santa Brígida irlandesa. Está feita a 

conversão: 
 
Senhor amigo, eu ey aqui h~ua sobrinha, filha de meu irmaão, e querya poer 
em na hordem per servir a Deus, e querya do boa m~ete, e peço te que tu que 
a cerceasses e que rrecebesse ela o avito da tua maão sancta”. E a elle lhe 
prougue muito. E cerceou a e vesti lhe o aveto e beenzeo a. E depois foy 
esta menina muy sancta dona e avya nome Bryzida (CONTO DE AMARO, 
1998, p. 275, grifos nossos). 
 

A participação de Bryzida é ainda ampliada pelo fato de Amaro permanecer 267 

anos na porta do Paraíso usando suas vestes brancas. Assim, guiado por Vályides até as 

imediações do Paraíso e vestindo as roupas da donzela recém-ordenada, o santo pode 

contemplar as maravilhas do local paradisíaco. 

Outro aspecto comum aos dois relatos é a temática da dilatação do tempo. Tanto 

na Terra das Fadas quanto no Paraíso Terrestre toda a noção de tempo se apaga. Passado, 

presente e futuro tornam-se um só: um eterno presente. É assim que após chegarem em Emain 

Ablach e conhecerem seus prazeres, Bran e seu grupo acreditavam ter estado apenas um ano 

na ilha: Pareceu-lhes que havia um ano que estavam ali - ocorre que fazia muitos anos. 

Nenhum gosto lhes fazia falta (BRAN apud ZIERER, 2005, p. 6, grifos nossos). 

Amaro também acreditava ter estado no Paraíso não mais que um dia, contudo, o 

porteiro lhe informa que já estava naquela posição de contemplação há 267 anos: ”Amigo, 

cree verdadeiram~ete que oje em este dia som passados duz~etos e sesseenta e sete annos 

que tu estás a esta porta e n~uca te partiste della (CONTO DE AMARO, 1998, p. 279, grifos 

nossos). 

Quando um dos companheiros de Bran manifesta saudade da terra natal e pede 

para retornarem, a fada alerta-os que não podem tocar o solo. Chegando à Irlanda, os viajantes 

não são reconhecidos: 
 
64. Então eles foram até chegarem junto a uma multidão em Shrub Brain. Os 
homens perguntaram-lhes quem eram eles que vinham do mar. Eu sou Bran, 
filho de Febal, disse. No entanto o outro falou: „Nós não conhecemos tal 
homem, embora a Viagem de Bran seja uma das nossas antigas histórias 
(BRAN apud ZIERER, 2005, p. 7, grifos nossos). 
 

Nectan, o integrante saudoso de sua terra, decide descer do barco e ao tocar o solo 

torna-se um monte de cinzas confirmando a punição lançada pela fada. Bran então canta suas 

aventuras para os presentes e retorna com o grupo para o mar sem destino. 
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A partir dessas informações, podemos traçar um quadro sobre os traços celtas da 

narrativa amariana. 

 
  Quadro 2. Relações entre a Viagem de Bran e O Conto de Amaro. 

NAVEGAÇÃO DE BRAN (SEC.VIII) CONTO DE AMARO (SE. XV) 
Ouve as quadras da fada sobre Emain Ablach, 
não resiste aos apelos e sai em sua procura. 

Em sonho uma voz angelical o impele a seguir 
viagem em busca do Paraíso Terreal. 

Parte com 27 homens. Leva consigo 16 rapazes. 

Perde alguns de seus homens. A tripulação permanece intacta. 

Uma fada canta-lhe os méritos de Emain 
Ablach e leva o ramo de macieira, símbolo 
das fadas. 

Vállydes consola Leomites com o ramo 
sempre verde das árvores do Paraíso Terreal. 
 

A Deusa Brigitt é a mais importante da 
mitologia celta. Cristianizada, torna-se Santa 
Brígida irlandesa. 

Amaro ordena Bryzida, sobrinha de Vállydes. 

A Terra das fadas localiza-se numa ilha 
(submersa). 

O Paraíso Terrestre situa-se numa localidade 
isolada das demais ilhas visitadas. 

Fadas o instigam a perseguir o Sîd. Vállydes o conduz até o Paraíso. 

Chega à Ilha das fadas com sua tripulação. Chega sozinho ao Paraíso. 

Os navegantes vêem na ilha a rainha cercada 
por suas fadas. 

Amaro contempla das portas do Paraíso a 
Virgem Maria cercada por uma companhia de 
donzelas. 

Acredita ter estado apenas um ano. Não teria permanecido ali mais que um dia. 
300 anos se passaram na ilha. 267 anos nas portas do Paraíso. 

Bran e seus tripulantes não são reconhecidos 
após retornarem para a Irlanda. 

Ao retornar para o porto, Amaro não é 
reconhecido. 

 

O quadro acima nos revela que o Conto de Amaro aproxima-se particularmente da 

Navegação de Bran no que diz respeito aos meios utilizados na narrativa para promover o 

desenrolar da história. Amaro decide empreender viagem buscando o Paraíso depois de ouvir 

uma voz que assim o recomenda-lhe. Bran ouve as quadras da fada sobre as belezas de Emain 

Ablach e imediatamente sente-se atraído por ela. 

Os dois eleitos escolhem um certo número de companheiros e vão pelo oceano em 

busca de um lugar maravilhoso. Bran parte com vinte e sete homens, mas, perde alguns, 

primeiro o integrante que desce na Ilha da Alegria e não retorna e depois Nectan que ao tocar 

o solo da Irlanda torna-se cinzas. Já Amaro escolhe dezesseis jovens marinheiros para seguir 

viagem, separando-se do grupo intacto quando chegam ao porto que faz parte das imediações 

do Paraíso Terrestre. 
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Em muitas das epopéias celtas que desenvolvem o tema da quête (procura) da 

Terra das Fadas, o herói é levado ao Outro Mundo por uma fada que vem seduzi-lo. É assim 

com Bran quando ouve os louvores da fada sobre sua terra: 
 
3. Existe uma ilha distante, 
Sobre a qual brilham cavalos-marinhos  
Quatro colunas a sustentam  
7. Lá existe uma antiga árvore florida  
Na qual os pássaros cantam as horas canônicas  
Permanecer em harmonia é seu desejo  
Para cantar juntos todas as Horas  
9. Desconhecidos são pranto ou traição  
Na terra cultivada  
Não há nada desagradável ou desarmonioso  
Apenas doce música reverberando nos ouvidos (BRAN apud ZIERER, 2005, 
p. 4 - 5). 
 

O encantamento é tão poderoso que Bran parte no dia seguinte em busca da Terra 

das Fadas. A narrativa medieval coloca no lugar de fadas, mensageiros de Deus, que vão 

auxiliar Amaro a chegar ao Paraíso. O principal desses auxiliares é uma mulher de nome 

Válydes. Apresentada como uma mulher pia, de grande castidade, serva de Deus e da Virgem. 

É essa figura santa que cura com o ramo da Árvore da Consolação o desespero de Leomites 

pela partida de Amaro: 
 
Amigo e meu irmão, filha esta verga que he de h~ua arvore do parayso a 
que chmã Arvore de Conssollaçõ, e trage a senpre cõtigo. E entõ fihou 
aquella verga e ficou logo confortado e tal guysa que, quãto pesar e coyta 
avia, todo se lhe tornou ~e prazer (CONTO DE AMARO, 1998, p. 272 - 
273, grifos nossos). 
 

Os ramos sempre verdes de Válydes evocam os ramos também sempre verdes da 

árvore da vida celta, que de um lado verdeja e do outro arde. É também com um ramo de prata 

de flores brancas levado pela fada que Bran atinge o Sîd, o Paraíso Céltico. A coincidência 

com o gênero imrama é clara, ao doar seus ramos para consolar os homens a personagem de 

Válydes demonstra parentesco com essas mulheres mágicas celtas. 

Outra reminiscência céltica que se destaca no Conto e representa uma clara 

cristianização da influência pagã é a figura de uma outra mulher, Bryzida, sobrinha de 

Válydes. É no mosteiro Flor de Donas que Amaro encontra Válydes, é também aí que ela 

apresenta a sobrinha ao santo e pede que ele corte seus cabelos e vista-lhe o hábito pois: 

querya poer em na hordem per servir a Deus, e querya do boa m~ete, e peço te que tu que a 

cerceasses e que rrecebesse ela o avito da tua maão sancta (CONTO DE AMARO, 1998, p. 

275). 
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O episódio por si mesmo não chamaria tanta atenção não fosse Bryzida a versão 

cristianizada de Brigitt, a única deusa feminina da mitologia celta. É conhecida como a deusa 

das técnicas, dos ferreiros, da poesia e da cura. É ainda protetora do fogo, da fecundidade e da 

sutileza intelectual. Assim, a cristianização é personificada na figura de Bryzida, outrora 

deusa celta e doravante santa cristã. 

O texto da Navegação de Bran restringe-se à procura e temporada na Terra das 

Fadas, onde reina Manannan, o deus do mar. O oceano torna-se imprescindível para essa 

busca, uma vez que se trata de uma ilha submersa, que é exibida à vezes pelo jogo das ondas 

comandado por Manannan: 
 
12. Pedras de dragão caem  
o mar lava a onda que cobre a terra,  
Cabelos de cristal caem de sua cabeleira  
13. Riqueza, tesouros de todas as cores  
Estão em Ciun; um lindo frescor  
Ouvindo doce música,  
bebendo o melhor dos vinhos (BRAN apud ZIERER, 2005, p. 5, grifos 
nossos). 
 

Curiosamente apesar de procurar o Paraíso no mar, Amaro não o encontra numa 

ilha. Ele navega pelo oceano para buscá-lo assim como Bran, porém atraca num último porto 

onde deixa a nau e sua companhia para só, e caminhando, passar por dois eremitas com quem 

pernoita, um mosteiro de donas (Flor de Donas), uma serra e então chegar ao Paraíso 

Terrestre guiado por Válydes. Mesmo assim, o tema da navegação (que é próprio dos 

Imrama) em direção a esse mundo maravilhoso persiste. 

Quando o interior do castelo que abriga o Paraíso Terrestre é revelado para 

Amaro, ele tem como última imagem de sua visão Nossa Senhora rodeada por sua companhia 

de virgens: 
 
E depois viinha muy grande conpanha de virg~ees que tragiam vestiduras 
brancas e vermlhas, e todas eram coroadas de coroas de flores, e traziam 
senhos rramos co fruyto em elles; e trazia senhas toalhas tam brancas como a 
neve. E andava hi h~ua dona muy granae e muy fremosa, das mais belas 
criaturas do m~udo. E aaquella dona serviã todallas outras e aguardavã 
na como senhora (CONTO DE AMARO, 1998, p. 279, grifos nossos). 
 

Podemos perceber que as donzelas que acompanham a nobre Senhora são 

ricamente vestidas e todas carregam ramos com frutos. A aproximação com a figura das fadas 

persiste na imagem dessa companhia de donzelas cercando a Dama vista por Amaro. Assim 

como Válydes, elas carregam ramos com frutos e, como as fadas de Emain, rodeiam sua 

rainha, a mais bela de todas. Bran por exemplo, ao chegar na Terra das Fadas vê a rainha-fada 
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celta envolta por sua companhia de damas, que o recebe tomando-o como esposo, assim como 

cada tripulante recebe para si uma mulher-fada. 

As semelhanças não param. O tema da dilatação do tempo – do qual decorre a 

juventude eterna – é recorrente na descrição da Terra das Fadas. Nesse espaço maravilhoso o 

tempo humano está suspenso. Também encontramos essa suspensão do tempo no Paraíso 

Terrestre visitado por Amaro. A atemporalidade da terra maravilhosa fica evidente pela volta 

ao mundo dos humanos, onde contrasta com o tempo datado, que continua a transcorrer. 

Bran somente dá-se conta de que viveu centenas de anos (300 anos) em Emain 

Ablach ao chegar à Irlanda e não ser reconhecido:  
 
64. Então eles foram até chegarem junto a uma multidão em Shrub Brain. Os 
homens perguntaram-lhes quem eram eles que vinham do mar. “Eu sou 
Bran, filho de Febal”, disse. No entanto o outro falou: “Nós não 
conhecemos tal homem, embora a Viagem de Bran seja uma das nossas 
antigas histórias” (BRAN apud ZIERER, 2005, p. 6 - 7, grifos nossos). 
 

O mesmo ocorre com Amaro. Embora ele saiba pelo porteiro do castelo que 267 

anos haviam se passado enquanto contemplava o Paraíso: ”Amigo cree verdadeiram~ete que 

oje em este dia som passados duz~etos e sesseenta e sete annos que tu estás a esta porta e 

n~uca te partiste della” (CONTO DE AMARO, 1998, p. 279). É somente quando retorna 

para o porto onde deixara sua companhia que realmente sente e entende o comentário do 

guardião do Paraíso: 
 

E entom tornou sse Amaro pera aquel porto onde sayra cõ sua cõpanha e 
achou hy feita h~ua muy gram cidade que povorarõ os seus cõpanheiros. E 
achou jente doutra guisa, e as jentes veerõ a el porque viiam 
desassemelhado, e preg~utaron lhe: “Amigo, que demãdas ou donde es?” E 
el disse: “Amigos, eu party deste lugar ainda nõ avera vynte e cinquo dias e 
leyxey aqui h~ua naao cõ meos cõpanheiros que sayrom cõmigo de minha 
terra, e ora vejo este lugar todo desassemelhado, que entõ nõ estavam aqui 
mais de quatro casas, e maravilho me que poderya seer esto”(CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 280, grifos nossos).  
 

A descrição da atemporalidade no Conto é ainda mais impressionante. Tudo 

estava diferente. No lugar do porto Amaro encontra uma grande cidade povoada por outras 

pessoas. Acreditando ter estado fora somente por vinte e cinco dias o santo homem fica 

impressionado com a tamanha transformação do local. Apesar disso, ele é reconhecido por um 

sacerdote local que através de seu relato entende se tratar de um santo homem que estivera à 

porta do Paraíso Terrestre. Logo depois o santo funda Trevilles com o punhado de terra do 

Paraíso e morre em seguida imerso em santidade. 
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Já Bran por não ser reconhecido quando retorna à Irlanda e também não poder 

tocar o solo devido à maldição lançada pela rainha-fada, resta-lhe apenas voltar para o mar e 

vagar sem rumo ou buscar Emaain Ablach novamente. 

 

3.2 O outro mundo pagão 

 

A ideia de um espaço de felicidade suprema, eterna e sobre a terra é antiga. Os 

mitos sobre um mundo sem doenças, fome, trabalho e repleto de harmonia e paz são comuns a 

gregos, romanos e celtas. O Conto de Amaro, narrativa que utilizamos nesse trabalho, faz 

parte do conjunto de textos que os estudiosos chamam de “Literatura Visionária”. Assim 

denominada por compreender os relatos de viagens imaginárias ao além que permitiram aos 

cristãos do período medieval o conhecimento do destino após a morte. 

São discursos que apresentam um mundo repleto de felicidade, de animais dóceis, 

de natureza exuberante. O oposto do mundo real e vivido, onde o homem se vê atormentado 

pelo pesadelo da fome, a imposição do trabalho e todos os tipos de conflitos. Maria Clara de 

Almeida Lucas (1986, p. 7) interpreta a literatura de visões como um discurso universal sobre 

um mundo ideal e mítico: 
 

[...] A literatura de visões que me proponho tratar se revela como a 
concretização do sonho fundamental do homem: o estabelecimento de um 
espaço outro, diferente daquele que criou ou herdou, repleto de incertezas e 
inseguranças, imperfeito, em suma. É de sempre o desejo humano de 
construir neste mundo de lágrimas um espaço de felicidade para o qual se 
encaminhe o homem justo-espécie de recompensa para todo aquele que 
souber encarar esta vida como antecâmara de uma outra vida 
melhor.Entretanto, nada o impede de sonhar com esse paraíso perdido e de o 
ir construindo, à medida de seus desejos. 
 

Percebemos na leitura de Lucas (1986) a afirmação de um espaço desejado pelo 

homem, que ao perder o Paraíso edênico após a queda cria para si cenários de perfeição 

similar. Um mundo destinado apenas aos justos segundo ela. Outra autora que trata dessa 

literatura de visões, Dias (1997, p. 1-2) também coaduna com esta visão ao mencionar que: 
A literatura visionária da Idade Média apresenta um conjunto de textos em 
que a viagem imaginária surge essencialmente conotada com a procura de 
conhecimento espiritual, como uma metáfora sobre a procura do 
conhecimento. [...] É comum a estes textos o estabelecimento de um espaço 
diferente do humano e imperfeito e a denotação do desejo de ascensão a um 
espaço de felicidade, que seja o prêmio do homem justo. 
 

Assim, esses estudos reconhecem nos relatos de viagem ao além a construção de 

um recinto preenchido de felicidade. Um espaço sonhado por gregos, celtas e orientais. Trata-
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se portanto de um tema universal e a idealização desses espaços opera-se a partir dos 

elementos da realidade que cerca o homem e de arquétipos conotados com a felicidade 

almejada. Desse modo temos os mitos da Idade de Ouro, Campos Elísios e Ilhas Afortunadas 

nas tradições greco-romanas, bem como as ilhas bem aventuradas ou países insulares dos 

celtas e a cidade celestial e o castelo que abrigam um jardim na literatura medieval. 

Alguns especialistas como Delumeau (1994, p. 18) defendem que essa literatura 

tornou-se fusionada com a transposição dos mitos pagãos para o cristianismo ou a 

cristianização da cultura pagã. “Os primeiros escritores cristãos rejeitaram os mitos da idade 

de oiro e das Ilhas Afortunadas. Mas, a partir do século II, estes foram sendo 

progressivamente cristianizados”. 

O excelente autor comenta, fundamentado em Hesíodo, Platão, Horácio e entre 

outros pensadores clássicos, que os antigos tinham por morada encantada espaços livres de 

temperaturas rigorosas, sem chuva, inverno ou neve e resplandecentes de flores, árvores 

magníficas e odores perfumados. Assim surge o tema acerca dos Campos Elísios: 
 
Também os Campos Elísios se tornaram uma morada encantadora. No canto 
IV da Odisséia, Proteu anuncia a Menelau: “Nos Campos Elísios, mesmo 
nos confins da terra, os deuses levar-te-ão à morada do louro Radamante, 
onde a mais doce das vidas é oferecida aos humanos, onde, sem neve, sem 
inverno rigoroso, sempre sem chuva, se sentem apenas zéfiros, cujos risos 
sibilantes sobem do oceano para refrescar os humanos”(DELUMEAU, 1994, 
p. 14, grifos nossos). 
 

Sabemos que o Paraíso terrestre que Amaro procura situa-se numa região 

longínqua, a exemplo dos Campos Elísios nos confins da terra. Ao elencar as características 

desse espaço, Delumeau o aproxima da noção de Paraíso Terrestre, que também possui clima 

ameno, sem inverno rigoroso e exalando bons odores. Daí o autor considerar que existe uma 

fusão entre o tema do paraíso terrestre bíblico e a tradição Greco-romana relativa à Idade de 

Ouro, aos Campos Elísios e às Ilhas Afortunadas. 

 

Se os elementos dos Campos Elísios nos remetem ao jardim do Éden, a paisagem 

emanada das Ilhas Afortunadas não é menos devedora nesse sentido. Segundo Delumeau 

(1994, p.14 - 15) 
 
Na segunda Olímpica, escrita em 476 a.C., Píndaro situa nas “Ilhas 
Afortunadas” a felicidade dos justos, que passaram por três reencarnações 
terrestres e saíram vitoriosos da prova do julgamento. São então 
recompensados por uma felicidade eterna nestes lugares refrescados pela 
brisa marinha e de onde foram banidos o sofrimento e o medo. Ali 
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resplandecem flores de ouro, umas na terra, de ramagens de árvores 
magníficas, outras alimentadas pelas águas [...] (grifos nossos). 
 

Mais uma vez a promessa de um local ameno, para onde se encaminhariam os 

justos é reforçada. Delumeau também reconhece nas Ilhas Afortunadas elementos 

paradisíacos como a felicidade eterna, a ausência de sofrimentos e angústias, bem como a 

presença de flores, uma das características clássicas do Paraíso Terrestre medieval. 

O tema da idade de ouro por sua vez, evoca o tempo da felicidade primordial que 

será resgatado num futuro próximo. Aqui se tem a profecia de grandes períodos de felicidade. 

Hesíodo, Platão e Ovídio foram celebres na construção desses discursos de tempos ideais e 

míticos, seja associando a idade de ouro à localização das ilhas dos bem-aventurados, ao 

período feliz do reinado de Cronos ou ao ciclo inicial da história humana respectivamente. 

Os pensadores antigos distinguiam-se quanto ao modelo do mito da Idade de 

Ouro, mas, uma coisa é certa, todos compartilharam da idéia de um tempo de suprema 

felicidade, de natureza generosa, de jardins maravilhosos: 
 
No decurso da antiguidade greco-romana, o tema do jardim esteve pois 
muito naturalmente ligado aos da idade de ouro e das Ilhas Afortunadas. 
Enriqueceram-se reciprocamente, contribuindo assim para reforçar o 
imaginário paradisíaco e a descrição do paraíso terrestre como uma 
paisagem ideal e um lócus amoenus (DELUMEAU, 1994, p. 170). 
 

Essa fusão entre o tema do jardim paradisíaco e os temas greco-romanos tão 

defendida por Delumeau evoca naturalmente a paisagem como um jardim e a natureza à sua 

volta em estado selvagem, mas, maravilhosamente dotada pelos deuses. Assim, elementos do 

Éden presentes nas Visões figuram nesses textos e vice versa. 

Dessa maneira, pensadores antigos descobrem na tradição bíblica do Gênesis um 

conjunto de características que se tornarão clássicas: flora acolhedora, campinas coloridas, 

primavera eterna, odores maravilhosos e água abundante, dividindo-se em quatro rios. Os 

mesmos temas aparecem com freqüência ao longo dos séculos em obras literárias de poetas 

latinos e cristãos e influenciarão fortemente as gerações seguintes. 

Especificamente no caso da visão de Amaro, dentre todas as tradições a que mais 

se faz presente é a celta. O deambular por ilhas diversas e diferentes entre si, bem como uma 

terra de delícias e de clima agradável presente nesta visão encontra-se frequentemente em 

textos mitológicos celtas. Alguns especialistas como J. León Acosta aposta não somente na 

origem celta da narrativa amariana como também de muitos textos medievais. Para ele, a 

Visão de Túndalo, é um belo exemplo de como se deu a passagem da literatura céltica de 

viagens para as hagiografias medievais. (J. LEÓN ACOSTA apud CÂMARA, 1996, p. 72). 
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Lucas também discorre sobre a procedência céltica do Conto de Amaro. A autora 

vai ainda mais longe que Acosta ao considerar essa influência parcial diante da cristianização 

dos elementos pagãos: 
 
[...] Durante a aventurosa travessia Amaro tocará em várias ilhas, que lhe 
servem de repouso e obtenção de mantimentos frescos mas, também, o que 
não será de somenos importância, lhe oferecem uma espécie de 
conhecimento que o habilitará para a visão final da cidade celestial. 
Este deambular por diversas ilhas diferentemente caracterizadas, 
aproxima esta visão de textos mitológicos celtas e clássicos. 
Uma das características desta viagem de St.º Amaro é a sua verossimilhança. 
Propositadamente ou não, o narrador pretende aproximar o texto da 
realidade, talvez para melhor sublinhar o maravilhoso da visão final. 
Conserva as características das viagens deste mundo, próprias dos 
relatos celtas, retirando-lhe o excesso de extraordinário que neles 
abunda: seres híbridos, rios de leite e vinho, muralhas de fogo, desaparecem 
para dar lugar a uma paisagem natural habitada por seres humanos e animais 
selvagens, não menos temível na sua beleza e amenidade (LUCAS, 1986, p. 
74 - 84, grifos nossos). 

 
Como podemos perceber, ela reconhece a presença de elementos célticos dos 

Immrama no texto amariano. A viagem marítima com ancoragens sucessivas em diferentes 

ilhas coloca o exempla medieval em paridade com a tradição céltica. É essa característica 

fundamental que segundo a autora foi conservada pelos hagiógrafos, que diante do vasto 

universo do maravilhoso pagão enxugaram seus excessos e introduziram referências 

notadamente cristãs (eremitas, Virgem, mosteiros, animais, flora e o grande tema do Paraíso 

Terrestre extraídos da tradição bíblica). 

Assim, no lugar de fadas e deuses instigando o eleito a perseguir o Outro Mundo, 

vamos ter nos relatos medievais de viagem ao além anjos e vozes como portadores de uma 

mensagem divina destinada a um eleito de Deus, que guiado por anjos, religiosos ou santas 

mulheres atinge a visão paradisíaca e encerra sua busca espiritual em grande santidade, 

servindo de exemplo para o restante da sociedade. 

Para uma melhor visualização das idéias acerca do Outro Mundo pagão e do além-

Medieval observemos o quadro abaixo. 
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Quadro 3. O outro mundo pagão e o além medieval. 

CARACTERÍSTICAS OUTRO MUNDO PAGÃO ALÉM MEDIEVAL 
TRADIÇÃO Greco-romana: Campos Elísios; 

Ilhas Afortunadas; Idade de Ouro. 
 
Celta: Sîd irlandês. 

Medieval; Paraíso 
Terrestre; Inferno e 
Purgatório.  

ELEITOS Guerreiros, heróis e deuses. Monges, clérigos, eremitas 
e leigos. 

GUIAS DO ESPAÇO 
MARAVILHOSO 

Deuses, fadas e druidas. Anjos, religiosos, monges, 
etc. 

LOCALIZAÇÃO Montanhas, ilhas e oceanos. Montanhas, ilhas, rios, 
castelos. 

PAISAGEM  Natureza selvagem. É essencialmente o jardim 
do Éden cercado por um 
muro. 

ELEMENTOS Flora abundante, clima ameno, 
água abundante, tempo cíclico. 

Belos jardins, clima 
primaveril, rios e fontes, 
dilatação do tempo. 

 

É interessante observar que o pensamento cristão medieval destinava aos seus 

mortos três moradas Além túmulo. O sempre temido Inferno, para onde iriam as almas 

pecadoras, o sonhado paraíso, prêmio para os que levaram uma vida justa na terra e o tardio 

Purgatório (surgido em meados do século XII) enquanto espaço intermediário dos dois 

primeiros, funcionando como um local de espera para as almas que precisavam de correção e 

que se mostrassem arrependimento após uma série de provações seriam levadas por anjos para 

o paraíso, caso contrário as profundezas infernais as sugariam. 

Essa concepção resume o que os estudiosos chamaram de espacialização do Além. 

As Visões, relatos de viagens imaginárias ao além surgem pela necessidade de sanar a grande 

falta de conhecimento sobre o destino após a morte. Segundo Baschet, Dos séculos XII ao XV 

a espacialização do Além se sofisticou, com a organização desse local dividido em cinco 

espaços, a saber: Inferno, Purgatório, Paraíso, Limbo das Crianças e Limbo dos Patriarcas. 

(BASCHET apud ZIERER; MESSIAS, 2011, p. 72). 

As especulações sobre uma terra ditosa, fértil e com uma temporalidade diferente 

da do mundo dos humanos não era exclusividade dos pensadores medievais.  Pois estes 

conheciam os escritos dos gregos e romanos acerca da Idade de Ouro, o tempo primordial. 

Como para estes povos o tempo era cíclico, a Idade de Ouro poderia ressurgir periodicamente 

e instaurar um reinado de felicidade eterna. 

Ainda na esteira de um espaço preenchido de felicidade, temos a partir das 

referências literárias deixadas por Hesíodo, Platão e Horácio, entre outros um discurso de 
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felicidade materializada numa natureza generosa e num eterno estado juvenil. Tais crenças 

remontam os Campos Elísios e as Ilhas Afortunadas, para onde iriam os heróis após a morte 

desfrutar de verdes campinas, da amenidade do clima e sem nunca conhecerem a velhice. 

Ainda que não tivesse havido nenhum contato entre o pensamento medieval e a 

tradição greco-romana, havia ainda a possibilidade de aproximação com tais idéias via 

reminiscências célticas. Os antigos celtas também discorreram sobre espaços de felicidade 

plena, falavam de paraísos insulares. Diferentemente da tradição cristã medieval que 

reconhecia três espaços do Além túmulo, os celtas tinham por Outro Mundo ou Sîd irlandês 

uma infinidade de locais. Por ser um conjunto de lugares, vamos encontrá-lo ora em ilhas 

oceânicas, ora em planícies, ou ainda na “parte baixa” da Irlanda, a terra embaixo dos 

morros Sídh (ASFORA, 2002, p. 80). 

Nas sagas irlandesas ao Outro Mundo, o personagem principal é sempre um 

guerreiro, um herói ou um deus. O exemplo já citado de Bran preenche bem essa questão, ao 

sentir o apelo da fada sobre as promessas de Emain Ablach, o herói não pensa duas vezes, 

deixa a Iralnda e embarca numa viagem marítima em busca da terra das fadas. 

O cristianismo ao transpor os elementos pagãos para as narrativas de viagens 

medievais transforma a viagem marítima celta (immrama) numa peregrinação por Cristo. 

Nesse contexto não cabe como protagonista um guerreiro, deus ou herói. Somente um 

intermediário entre a terra e Deus é capaz de atingir o espaço sagrado do paraíso: os santos, e 

numa escala hierárquica os monges, eremitas e leigos extremamente religiosos (o caso de 

Amaro). 

O mesmo ocorre com os guias destinados a facilitar o acesso dos eleitos a esses 

locais sobrenaturais. No lugar da fada que lança mão de um encantamento (o ramo da 

macieira de prata) para atrair Bran para sua terra, em Amaro temos a eremita Vallydes 

figurando como uma personagem tão importante quanto o próprio protagonista. Suas funções 

de guia, curadora, mentora espiritual e principalmente conhecedora da exata localização do 

Paraíso Terrestre a colocam em certos momentos numa superioridade espiritual em relação a 

Amaro e num grau de importância semelhante ao das fadas dos immrama celtas que atraiam 

os heróis para suas terras maravilhosas. 

Embora Amaro percorra cinco ilhas, o Paraíso Terrestre não se encontra 

exatamente no interior de uma delas. Após o encontro com o frade Leomites, Amaro segue a 

conselho do próprio religioso para um porto com seus companheiros e após um mês deixa-os 

nessa localidade e segue sozinho até encontrar um grande vale igualmente descrito por 

Leomites, onde pernoita com dois eremitas e ao nascer do sol percorre o extenso vale que o 
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trouxera até ali e encontra o mosteiro Flor de Donas, localizado ao pé da montanha que 

guarda a entrada do paraíso. 

O Paraíso Terrestre portanto se encontra numa localidade afastada das demais 

ilhas. A exemplo dos Campos Elísios nos confins da terra, protegido por uma alta e íngreme 

montanha e tendo como fronteira um rio. Mesmo tendo que atravessar os oceanos numa 

peregrinação marítima, o santo homem ainda precisará empreender uma segunda 

peregrinação: a subida da montanha que o levará à contemplação paradisíaca. 

Só então seus olhos serão dignos das maravilhas de Deus. A natureza paradisíaca 

somente se revela aos predestinados. Depois de atravessar uma magnífica tenda e chegar às 

portas do castelo que vira ainda no início de sua subida, o porteiro toma ciência da condição 

de Amaro e revela-lhe o interior: 
 
E Amaro vyo dentro tantos prazeres e tantos sabores e tãtos viços, quantos 
nõ poderya contar nenh~uu hom~e do m~udo. E quãtas arvores no m~udo 
avya, todas aly estava e era muy altas sobejam~ete, e todas eram cubertas 
de folhas e cheas de fruytas; e as hervas era verdes e co flores e cheirava 
tam bem que non há homem que o podesse contar n~e dizer.E Aly n~uca 
era noyte n~e chuvya n~e fryo n~e quentura, mas aly muy bõo 
tenperam~eto (CONTO DE AMARO, 1998, p. 278, grifos nossos). 
 

Como podemos perceber nos trechos acima, os elementos constituintes da 

paisagem paradisíaca denunciam uma terra fértil, ricamente dotada da melhor e maior flora 

que poderia existir no mundo ou como o próprio narrador enfatiza nenhum homem em toda a 

terra jamais tinha visto tal natureza. Árvores, flores e frutos de toda espécie faziam do local 

um recinto maravilhoso, assim como a amenidade de seu clima.  

Não muito diferente, a tradição greco-romana também vai dotar de características 

edênicas seus discursos literários acerca de reinos de felicidade suprema. É assim que em Os 

Trabalhos e os Dias, Hesíodo evoca uma Idade do Ouro na qual os homens levariam a vida 

como deuses, comemorando em festas, sem preocupações no coração, sem as misérias do 

mundo e eternamente jovens. Esta Idade do Ouro, que na verdade é um tempo fora da 

dimensão terrestre e da condição humana, é associada na mesma obra a um local onde 

repousariam os heróis após a sua morte, as Ilhas Afortunadas ou Ilha dos Bem-aventurados. 

Nestas ilhas míticas, o sol permitiria três vezes por ano colheitas abundantes. Descritas de 

maneira similar, as Ilhas Afortunadas foram tema da décima sexta Époda de Horácio. O tema 

da natureza pródiga também aparece durante o reinado de Chronos, descrita por Platão em sua 

obra A Política. Segundo ele, neste período os homens viveriam em meio a uma natureza 

generosa, cheia de árvores e frutos oferecidos a eles sem o intermédio do trabalho. Não 
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haveria necessidade de roupas, nem de leitos, pois os homens viveriam ao ar livre sem que 

sofressem com as intempéries naturais. Nesta terra, o clima seria sempre aprazível. 

(DELUMEAU, 1994, p. 13 - 20). 

Foi da “amálgama” dessas tradições que surgiu no período medieval toda uma 

literatura em torno dos espaços dos Além. Localizar, caracterizar, teorizar e tornar esses 

textos acessíveis à grande massa de fiéis colocou os monges dos scriptoria medievais no 

controle intelectual da sociedade medieval. 

Mas, como eles pensavam o pós-morte no período?Que tradição mais pesou na 

concepção de Paraíso Terrestre cristão? Onde estava localizado? Que características possuía? 

E porque teve tanta importância no imaginário medieval? São essas questões que falaremos a 

seguir apoiados na visão do paraíso amariano. 

 

3.3 Enfim o Paraíso Terrestre. E quando Amaro ouvio dizer que aquelle era o parayso 

terreal, ergeo as maãos ao ceeo e começou de chorar... 

 

É assim que Amaro toma conhecimento de que sua busca tinha chegado ao fim. 

Enfim encontrara o Paraíso Terrestre, atestado pelo porteiro do local ao anunciar-lhe: “Amigo, 

sabe que este he o parayso terreal em que Deus fez e formou Adam”(CONTO DE AMARO, 

1998, p. 278). 

O narrador não deixa qualquer dúvida. Trata-se efetivamente do paraíso da 

tradição bíblica do Gênesis. A imagem do primeiro mundo, perfeito e isento do pecado, onde 

Deus formou Adão e sua companheira é reinante no Conto. 

No Além da Alta Idade Média Cristã existiam somente dois lugares possíveis: o 

Inferno e o Paraíso. O Purgatório aparecerá enquanto terceiro espaço apenas em meados do 

século XII. Não é nosso objetivo delinear como se configuravam as paisagens do Inferno e 

Purgatório, porém, sua menção se faz necessária à medida que os escritos do período sobre o 

Além ora abordavam o assunto descrevendo Inferno e Paraíso juntos, ora os três espaços31 e 

às vezes, muito raramente apenas o Paraíso, caso da nossa narrativa. 

O fato é que o medievo não pensava esses lugares de forma isolada. Ainda assim 

conseguiu teorizar, caracterizar e distinguir cada localidade. Para os pensadores cristãos, o 

                                                        
31 É o caso da já mencionada Navegação de São Brandão, onde o santo irlandês acompanhado de um grupo de 
monges empreende uma viagem por mar em busca da Terra Repromissionis e visita durante sete anos várias 
ilhas, passando pelo inferno insular antes de chegar ao Paraíso Terrestre. Outra narrativa de viagem imaginária 
bastante conhecida no período medieval foi a Visão de Túndalo (século XII) que narra a viagem do cavaleiro 
pecador Túndalo pelos três espaços do Além: Inferno, Paraíso e Purgatório. 
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Paraíso se encontrava no alto, em um mundo acima do terreno, morada das criaturas de Deus 

e dele próprio, já o Inferno era identificado com o baixo, as profundezas da terra para onde 

iriam os condenados no Além. Segundo Le Goff: 
 
O além foi um dos grandes domínios do imaginário medieval. Inspirou uma 
importante literatura de ficção e uma rica iconografia, testemunhando a 
fecundidade da atividade criativa dos artistas medievais. Ele se constituiu 
num grande reservatório de imagens encarnando a ideologia e a 
sensibilidade cristãs e desempenhando um papel concreto na luta 
escatológica do cristão: escada para subir ao Céu, balança que pesa a alma, 
boca ou poços do Inferno nos quais se tenta não cair, fogo ao qual escapar 
[...] (LE GOFF, 2006, p. 24 - 25). 
 

Logo percebemos que o tema tinha grande importância para o período, pois a 

crença no Além colocava o cristão num campo de batalha, numa luta escatológica como o 

próprio autor enfatiza. Um combate pela salvação, por uma vida eterna, sempre tentando 

alcançar os céus e escapar dos poços do Inferno e de si mesmo já que herdeiro do Pecado 

original o homem estava suscetível à falta, fadado a pecar. Vícios e virtudes confrontam-se 

nele numa disputa por sua alma. 

O mesmo autor chama a atenção para se distinguir o Paraíso Terrestre, do Éden, 

do Paraíso Celeste, segundo ele o Paraíso do Além. Este era considerado pelos cristãos o 

Reino de Deus. Aí se encontrava o verdadeiro Paraíso. Para este local iriam os justos e bem-

aventurados quando chegasse o fim dos tempos e Cristo presidisse o julgamento final 

separando definitivamente os bons dos maus. A descrição desse espaço definitivo de salvação 

encontra-se no Novo Testamento no Apocalipse de João, obra apócrifa do século I, momento 

marcado por grandes perseguições aos cristãos: 
 
Eis a tenda de Deus com os homens. 
Ele habitará com eles; 
Eles serão o seu povo, 
E ele, Deus-com-eles, será o seu Deus. 
Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, 
Pois nunca mais haverá morte, 
Nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. 
Sim! As coisas antigas se foram! (Ap 21,3-4, grifos nossos). 
 

Com o juízo final, o Paraíso tornou-se o destino final da humanidade salva. A 

visão da Jerusalém Celeste antecipa a separação entre as almas boas e más. Um reino de 

felicidade eterna se instalará e uma nova era começará para os espíritos salvos uma vez que o 

mundo anterior já não existe mais. 
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Se o Paraíso Celeste seria instaurado apenas depois do Juízo final e da 

ressurreição dos corpos, o Paraíso Terrestre por sua vez encontrava-se na terra, mas, 

inacessível e lá podia se chegar vivo, ainda que com grandes obstáculos pelo caminho. De 

fato ainda no início do conto o narrador após a apresentação sumária de Amaro diz-nos que 

ele e em seu coraçõ senpre rrogava a Deus que lhe demostrasse aquell lugar ante que ell do 

m~udo saysse (CONTO DE AMARO, 1998, p. 265). 

Essa informação nos leva a considerar que Amaro já vinha cultivando há tempos o 

desejo de ver o Paraíso Terrestre. Porém, a decisão de persegui-lo ocorre somente após a 

mensagem divina via sonho. Portanto ele tinha a vontade de encontrá-lo, mas não sabia onde. 

A localização desse topos foi bastante discutida pelos eruditos medievais e 

também por geógrafos e cartógrafos dos séculos posteriores. Vários pensadores cristãos 

buscaram localizar o Paraíso no Oriente e tentaram explicar sua localização. Para Efrem, o 

sírio(+373), os quatro rios da nascente do Paraíso são o Nilo, o Danúbio, o Tigre e o Eufrates 

não se podendo localizar sua nascente original uma vez que o Paraíso se encontrava numa 

grande altitude.Capadócio Fillostorgo(+425), situa o Paraíso no Oriente, no equador. Segundo 

ele o rio Hífaso afluente do Indo ou do Ganges, é o mesmo Fison descrito no Gênesis. 

(ZIERER, 2003, p. 141). 

No século VIII, João Damasceno localiza o Paraíso no Oriente na região mais 

elevada da terra, situado além de um oceano intransponível e guardado por um cume 

inacessível. Honório de Autun (século XII) também o situa no Oriente, mas, considera como 

barreira intransponível uma parede de fogo que se eleva até o céu, além disso, o Paraíso ainda 

era cercado por um imenso deserto, habitado por serpentes e animais ferozes. 

Percebemos em todos esses eruditos que o Paraíso Terrestre após a Queda e 

expulsão dos primeiros humanos continuava a existir na terra, mas, numa localidade 

longínqua, recôndita, inacessível. Agora está cercado por altas muralhas de chamas, 

inacessível devido à sua posição especialmente elevada (KAPPLER, 1994, p. 34 - 35). No 

século XII, Honório de Autun e Gervásio de Tilbury escrevem que além dessas muralhas 

estava o jardim com a árvore da vida concedendo imortalidade a quem dela provasse 

(DELUMEAU, 1994, p. 58-59). 

O contato com o Paraíso Terrestre foi interrompido para os humanos. Entretanto 

como mencionado em páginas anteriores alguns eleitos tinham a chance de aproximar-se dele, 

dando testemunho de suas maravilhas. Amaro é um desses predestinados e também precisa 

percorrer grandes distâncias para alcançar a visão paradisíaca, mais precisamente terá que ir 

contra h~ua serra muy alta (CONTO DE AMARO, 1998, p. 276). 
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Assim, a aproximação com esse espaço do Além implica uma subida, um 

movimento de ascensão associado à ideia de que o Paraíso se encontra num plano superior, 

acima do terreno. Ainda na metade da subida da serra, Amaro avista um suntuoso castelo: 
 
Vyo estar h~uu Castello mais grande e mais alto e mais fremoso de 
quantos no m~udo avya, e estava ~e h~uu grade chaão ~e na cima daquella 
serra; e era tam grande que avya em rredor mais de cinco legoas. E todo o 
castello e as torres eram de pedra mármore e parfilios, e h~uas pedras era 
brancas outras verdes e outras  vermelhas e outras pretas. E estasvã hy cinco 
torres muy altas sem conto, e de cada h~ua destas torres saya h~uu rryo e 
entrava ~e no mar cada h~uu per sy (CONTO DE AMARO, 1998, p. 278, 
grifos nossos). 
 

Aqui o narrador trabalha o maravilhoso cristão pela característica da dimensão. O 

castelo é maior, mais alto e mais formoso dentre todos que poderia existir no mundo. 

Também se utiliza da riqueza sensorial para atingir os sentidos, no caso o primeiro órgão 

atraído é a visão que mergulha no colorido das pedras de que são feitas o castelo, o branco 

simbolizando a pureza, o verde a fé, o vermelho a caridade e o preto como soma das cores. 

Sua magnificência denuncia as proximidades do Paraíso Terrestre que se encontra em seu 

interior como veremos a seguir. 

Após contemplar a certa distância a suntuosidade e beleza do castelo e suas 

redondezas, Amaro finalmente chega às suas portas, mas é impedido de entrar pelo porteiro 

do local: “Amigo, nõ entraras dentro que ainda nõ has t~epo” (CONTO DE AMARO, 1998, 

p. 277). Ao ouvir tais palavras o santo homem suplica ao guardião para entrar – pois queria 

uma explicação para tão formoso castelo superior em tudo aos que tinha visto durante a 

viagem – só então este se da conta que estava diante de um predestinado de Deus e decide 

abrir as portas para que ele veja finalmente o motivo de sua busca: 
 
E o porteiro lhe mostrou primeiram~ete a poma de que Adam comera e 
mostrou lhe outras muitas cousas. E Amaro vyo dentro tantos prazeres e 
tantos sabores e tãtos viços, quantos nõ poderya contar nenh~uu hom~e do 
m~udo. E quãtas arvores no m~udo avya, todas aly estava e era muy altas 
sobejam~ete, e todas eram cubertas de folhas e cheias de fruytas; e as hervas 
era verdes e co flores e cheirava tam bem que non há homem que o 
podesse contar n~e dizer. Aly estavã muitos lavatoryos feitos a grande 
nobreza. E aly n~uca era noyte n~e chuva n~e frio n~e quentura, mas aly 
era muy bõo tenperam~eto (CONTO DE AMARO, 1998, p. 278, grifos 
nossos). 
 

Finalmente a viagem de Amaro tinha chegado ao fim. A visão paradisíaca se 

realizara, ele tem diante dos olhos a natureza intocada do Paraíso Terrestre, do primeiro 

mundo criado por Deus. Essa graça tão grande concedida ao santo só vem confirmar sua 
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santidade. Mais uma vez o narrador se utiliza de características para legitimar esse espaço do 

Além, nesse caso a harmonia e abundância da natureza. 

Assim, os traços clássicos da literatura edênica são ricamente delineados: 

luminosidade perene (nunca era noite); a flora era diversificada e fértil; o clima ameno; 

saciedade dos desejos (de imediato Amaro se sente confortável, acolhido...). Os sentidos mais 

uma vez se fazem presente, principalmente na visão, pois Amaro viu coisas que jamais um 

homem simples teria visto e agora também por meio do olfato, ao sentir o cheiro das ervas e 

flores do recinto paradisíaco e com isso aproximar-se ainda mais de sua paisagem. 

A visão ainda é ampliada enfatizando desse momento em diante a audição. Amaro 

passa a ouvir os doces cantos das aves do Paraíso bem como o coro de um grupo de donzees: 
 
E assi cantavaã as aves tam saborosam~ete que, ainda que hy nõ ouvesse 
outro viço, aquell avondarya muy bem. E depois viinhã muy gran cõpanha 
de donzees que lhe nõ poderyã dar conto. E todos eram vestidos de panos 
vermelhos e brancos e verdes, e era todos de h~ua idade.Traziã coroas de 
flores. E aly vinha outros doõzees e tangyã guytarras e vyollass e outros 
estorm~etos, e todos viinhã per aquellas hervas pêra folgar em ellas, e 
cantavã h~uu canto que sooe a cantar em na sancta Igreja [...] (CONTO DE 
AMARO, 1998, p. 278, grifos nossos). 
 

Percebemos nesses trechos, que o Paraíso se assemelha a uma corte festiva. Aves 

entoando melodiosos cantos que mesmo se não houvessem outros já seriam  prazerosos. E um 

grupo de jovens meninos que se reuniam nas campinas para cantar hinos em louvor a Deus.  

Aqui não há a necessidade do trabalho, a vida é contemplativa e voltada para os prazeres 

espirituais. A música aproxima ainda mais Amaro do recinto maravilhoso depois de ver e 

sentir, ele passa a ouvir a alegria dos que ali viviam. Não poderia ser diferente, o Paraíso é um 

lugar de paz e alegria, desfrutadas pelos eleitos através de seus principais sentidos. 

A última imagem do Paraíso facultada a Amaro é a aparição da Virgem Maria e 

sua companhia de virgens. Depois de ouvir o saboroso canto das aves e o harmonioso coro de 

jovens, seus olhos se deparam pela segunda vez com a imagem de Nossa Senhora: 
 
E depois viinha muy grande conpanha de virg~ees que tragiam vestiduras 
brancas e vermlhas, e todas eram coroadas de coroas de flores, e traziam 
senhos rramos co fruyto em elles; e trazia senhas toalhas tam brancas como a 
neve. E andava hi h~ua dona muy granae e muy fremosa, das mais belas 
criaturas do m~udo. E aaquella dona serviã todallas outras e aguardavã na 
como senhora. E vinha todas per aquelles virgeus trebelhando e folgando co 
aquella sua senhora, e cantavõ h~uu canto que soõe a cantar ~e na sancta 
igreja [...] (CONTO DE AMARO, 1998, p. 279, grifos nossos). 
 

Além da visão e audição, completando a visão de Amaro, a presença da Virgem 

marca a devoção que o viajante lhe dedicara ao suplicar sua intervenção perante os perigos do 
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mar congelado. A Virgem que foi uma das primeiras manifestações do maravilhoso cristão 

revelada a Amaro é também agora sua última contemplação da paisagem edênica. 

Após observar a grande senhora e sua companhia de virgens, Amaro é despertado 

pelo porteiro do castelo. Porém, apesar de crer ter estado apenas algumas horas diante das 

portas do Paraíso, é informado pelo mesmo de que haviam se passado 267 anos. O 

maravilhoso sagrado do Paraíso Terrestre contamina o que está a sua volta, por isso o santo 

partilha de sua temporalidade, não envelhecendo, nem sentindo fome ou sede. 

Antes de partir o porteiro oferece-lhe algo como frutas, mas, Amaro pede um 

pouco da terra do local: “Amigo, da me dessa terra h~ua pouca”. E o porteiro dei lhe h~ua 

escudela de terra (CONTO DE AMARO, 1998, p. 279). Quando pensávamos que nada mais 

podia ser abreviado do Paraíso Terrestre para Amaro eis que surge mais um sentido: o tato. 

Amaro recebe das mãos do porteiro um punhado de terra do local paradisíaco com o qual 

fundará uma rica e próspera cidade chamada Trevilles. 

O maravilhoso emanado do Paraíso Terrestre mais uma vez contamina o que está 

por perto. A terra do Paraíso que o santo recebe como uma relíquia cheira mais e melhor que 

todas as outras do mundo. É com esse vestígio do Paraíso que não pôde entrar que ele funda a 

bem sucedida Trevilles, uma espécie de substituta para o espaço perfeito que havia perdido. 

Após voltar do recinto maravilhoso, fundar uma cidade com um pouco da terra 

paradisíaca e assim compartilhar sua experiência com os demais, Amaro morre envolvido em 

grande santidade e Deus faz por ele muitos milagres. Assim se fecha o Conto de Amaro na 

versão portuguesa. 

Podemos perceber que a narrativa amariana privilegia apenas um topos do Além 

medieval: o Paraíso Terrestre da tradição bíblica do Gênesis. Diferentemente de outras Visões 

que apresentam Inferno, Paraíso e Purgatório ou apenas os dois primeiros justapostos em um 

mesmo plano, o Conto vai direcionar a viagem para uma busca predestinada a um único 

propósito porque assim Deus o quis desde o início. 

Assim, o espaço não é fragmentado ou o Além é bilateral: Inferno e Paraíso. Outra 

singularidade da narrativa justamente por sua individualidade espacial é a rica descrição que 

se apresenta desse local, fato que permite a Amaro uma visão global da paisagem edênica: 

primeiro o castelo que a guarda, depois sua exótica e abundante natureza, a seguir seus 

habitantes musicados e por fim a Virgem. 

O tema dos jardins e pomares maravilhosos é mais do que favorito no conto. Tem 

quase a dimensão do mito. É por isso que não podendo entrar no recinto maravilhoso e dele 

desfrutar o santo pede algo para poder reconstruí-lo. Daí o punhado de terra que permitirá a 
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Amaro uma segunda chance com as delícias do Paraíso. Ao contemplar as maravilhas de Deus 

passa a ser detentor de uma verdade revelada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Paraíso Terrestre enquanto metáfora de um reino de felicidade ocupou espaço 

nas produções literárias greco-latinas, celtas e medievais. A Idade Média através de uma série 

de relatos de viagens imaginárias buscou teorizar o Além e facilitar o conhecimento dos 

espaços pós-morte para a grande massa de fiéis. 

Nesse contexto de salvação da alma, a viagem adquire grande importância. Os três 

locais de peregrinação mais procurados no período: Jerusalém, Roma e Compostela vão 

desempenhar o papel de centros de cura espiritual na terra, curando enfermidades, garantindo 

graças e redimindo os pecados dos fiéis por meio de seus santos e altares. 

A crença no Paraíso Terrestre como vimos o localizava na terra, mas, distante dos 

olhos humanos. Acreditava-se em sua existência, contudo, poucos tinham atestado tal fato. 

Tal graça somente era concedida aos eleitos. Brandão, Túndalo e Amaro figuram nessa 

perspectiva. 

O Conto de Amaro se insere no processo promovido pela Igreja reformada que, 

entre os séculos XII e XIII, foi progressivamente realizando através da evangelização o 

disciplinamento, segundo valores cristãos, das representações do Além e das relações entre 

vivos e mortos. Como consequencia geral desse projeto de doutrinamento, as referências 

folclóricas do Além – ainda significativas no Paraíso Terrestre fértil e com ares festivos de 

Amaro (impregnado por elementos pagãos) – tendem a dispersar-se.  

Em contrapartida, o Além ganha uma feição teológica mais precisa para os cristãos 

comuns, espiritualizando-se. Sua conquista passa a ligar-se firmemente às noções abstratas de 

mérito, culpa e castigo, concomitantemente seu espaço se hierarquiza e se define com clareza 

num "outro lugar". Amaro perde o Paraíso Terrestre, mas não perde a confiança em sua 

existência e na providência divina. Sofrimento e fé revestem a peregrinação conquistadora de 

Amaro, que impulsiona sua redescoberta do "paraíso" numa perspectiva nova, situada no 

mundo terreno construído pelo trabalho e pela vontade humana. 

Após ouvir em sonho uma voz anunciar que Deus ouvira seus suplícios, Amaro 

vende todos os bens e embarca com 16 jovens marinheiros numa viagem marítima rumo ao 

desconhecido. Em um total de cinco ancoragens, sua viagem é marcada pelas manifestações 

do maravilhoso cristão. O elemento da água adquire nessa peregrinação um forte referencial 

simbólico, servindo de fronteira liquida para a travessia do Outro Mundo, de barreira aquática 

para se chegar á paisagem edênica guardada por um rio. 

Diante do maior de todos os perigos enfrentados por Amaro e seu grupo, o 
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episódio do mar congelado confere ao conto a primeira manifestação do maravilhoso cristão 

ao destacar a Virgem como a salvadora dos viajantes naquele momento de grande dificuldade. 

Ao tirar o grupo da situação em que se encontrava, a mãe de Jesus é portadora de uma 

mensagem maior: Deus. Somente ele pode realizar maravilhas e promover milagres em nome 

dos santos. 

Desse modo Amaro é auxiliado desde o início por personagens de grandeza 

espiritual que lhe conferem uma ascese gradual até que se realize a visão paradisíaca. É assim 

que surgem Leomites e Válydes, dois personagens de grande importância para o santo. O 

primeiro, um frade, que possibilita a Amaro um período de quarentena, onde ele ora, jejua e 

vigília até se deslocar para as proximidades do Paraíso. O mosteiro de Leomites coincide com 

a ultima ilha visitada por Amaro, portanto já próxima das paragens edênicas. 

Válydes por sua vez é a personagem de maior destaque no Conto.  O único ser 

que detém as pistas da exata localização do Paraíso Terrestre é essa santa mulher. Amaro 

apercebe-se que precisa, para chegar ao Paraíso, encontrar primeiro Válydes, para que ela 

guie-o. Ela fica se não identificada, associada com o Paraíso Terreal porque somente á sua 

pessoa o local sagrado foi mostrado. Válydes é a única que conhece o trajeto invisível aos 

olhos humanos, sabe ir e vir dali. 

Além disso, ela possui relíquias do Paraíso: os ramos verdes das árvores da 

Consolação (onde os ramos eram sempre verdes e formosos) e “Dulces Amores”, árvores 

estranhas à representação do Paraíso Terrestre cristão-bíblico, mas, presentes no visitado por 

Válydes. A estreita relação dessa personagem com o espaço maravilhoso do Paraíso mais uma 

vez evoca a Emain Ablach celta onde Bran viveu as aventuras com a rainha e suas fadas. 

Seres feéricos que encantavam os heróis escolhidos e os atraiam para sua terra, o Sîd irlandês. 

A aproximação da personagem cristã do Conto com as mulheres dotadas de encantamentos 

dos relatos celtas certamente relaciona-se apenas ao papel destas nos imrama, de condução do 

eleito ao Sîd, pois a perspectiva cristã revestiu o elemento feminino na narrativa de feições 

marianas. 

Logo a visão negativa da mulher, identificada na Idade Média com Eva, a 

responsável pela transgressão e consequentemente a Queda dos primeiros humanos está 

ausente no Conto. Aqui, donas, a Virgem, Válydes, Brigit e uma série de donzelas figuram 

numa versão positiva da figura feminina. A Virgem e Válydes são as duas principais fontes de 

transmissão de conhecimento e saber para Amaro. São elas que lhe permitem evoluir nos 

momentos cruciais da narrativa. 

Com efeito, as adversidades iniciais das primeiras ancoragens não permitem que 
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ele se demore tanto, nem na primeira ilha assim como na Ilha Deserta devido ao perigo 

representado pelos animais ferozes. O tema da adversidade é recorrente e fica por conta do 

torneio dos leões e do episódio do mar congelado onde as bestas marinhas ameaçam o grupo. 

Fora isso, o perigo só se cultiva no próprio homem, nos seus pensamentos, na sua falibilidade, 

nos seus medos mais recônditos. 

Outro tema que também se desenrola com frequencia é o da vida eremítica. Em 

cada ilha que aporta o santo encontra um ermitão solitário, tendo por companhia apenas 

animais ferozes e um mosteiro com quem ele pode contar para se abastecer.  

A renúncia total ao século, buscando o isolamento do convívio social foi uma 

prática comum na Idade Média. Eremitas, monges e religiosos afastaram-se da influência 

mundana de modo a expiar suas faltas e estarem mais perto de Deus. 

No Conto é possível destacar dois tipos de eremitismo. Um mais fechado e 

voltado para a solidão com o desapego total em relação ao século, representado pelas 

primeiras ilhas que abrigavam apenas eremitas e animais ferozes, e outro baseado na vida 

monástica onde o mosteiro Flor de Donas figura como uma comunidade restrita, ordenada por 

valores e regras. 

É devido a esses aspectos que Amaro consegue progredir em sua busca. Graças à 

ajuda de cada personagem das ilhas por onde passa. Como na Ilha Deserta onde recebe a 

primeira orientação relacionada ao objetivo de sua viagem. Antes de partir o eremita o 

aconselha a tomar a direção do Oriente. 

Conselho legítimo e real para o hagiógrafo. A discussão sobre a localização do 

Paraíso Terrestre no período medieval foi longa. Vários pensadores cristãos escreveram, 

teorizaram e caracterizaram esse espaço. Para a maioria estaria no Oriente, numa alta latitude, 

no cume de uma montanha, cercado por muros de fogo e oculto do conhecimento humano. 

Não era possível nem mesmo localizar a nascente de seus quatro rios de tão longínquo que 

estava esse recinto da terra. 

Desse modo, a espacialização do Além Medieval passa pelas questões referentes à 

sua localização, teorização e caracterização. Ainda assim o assunto gera confusão. O 

Purgatório criado somente no século XII ainda é impreciso para a maioria dos autores cristãos 

e principalmente para os fiéis (LE GOFF, 1995, p. 82). Com efeito, para a maioria dos 

medievos pensar o Além é pensar numa dualidade espacial: o Inferno, em baixo, nas 

profundezas da terra e o Paraíso no alto, tocando a abóbada  celeste.  

A visão do Conto prima pelo segundo espaço. Dentre as peculiaridades dessa 

narrativa podemos destacar sua individualidade desse topos do Além. Amaro não encontra 
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durante sua viagem o Inferno ou protótipos dele, nem mesmo vê as almas sendo atormentadas 

numa condição de espera pelo julgamento de seu destino. Sua realidade é única, sua visão é 

global, sua experiência é mítica, seu espaço é sobretudo desejado e sonhado: o Paraíso 

Terrestre. 

Mesmo antes de ver o interior do recinto paradisíaco, Amaro é avisado pelo 

porteiro de que se trata do jardim do Éden onde Deus formou Adão e Eva. A tradição bíblica 

do Antigo Testamento é predominante no texto amariano. Assim, características clássicas 

tornaram a contemplação ainda mais real via órgãos dos sentidos: flores, campinas verdes, 

frutos exóticos (como a laranja), luminosidade constante e clima ameno. 

Aliás, essa é uma característica fundamental da visão paradisíaca. Seus eleitos 

desfrutam simultaneamente de todos os sentidos. Tem-se a imagem colorida das pedras que 

revestem o castelo, bem como da flora e da roupa de seus habitantes. O inebriante perfume 

das relvas e da variedade de flores inenarráveis para qualquer mortal. 

E ainda a audição por meio dos cantos melodiosos das aves, do coro de jovens e 

da companhia de virgens da grande senhora que entoam cantos em sua homenagem, em 

louvor a Deus e às maravilhas do local. Amaro não podia estar mais extasiado, sua visão é 

global, sua experiência é completa interrompida somente quando o porteiro alerta-lhe que ali 

estava em contemplação já havia 267 anos. 

Quando o santo alcança seu propósito o tempo se dilata, pára e repete o que 

aconteceu na criação dos cosmos, igualmente criado num tempo mítico. Assim, ao voltar de 

sua experiência visionária e criar uma cidade com o punhado de terra colhido do Paraíso 

Terrestre, Amaro repete o gesto do Criador e reabilita na terra as condições existentes antes da 

expulsão dos primeiros humanos do Paraíso. 

Após o contato com o topos paradisíaco, o retorno do protagonista à esfera 

terrestre faz-se necessário, para dar testemunho do que viu, ouviu e sentiu e cumprir seu 

destino: a aquisição de conhecimento espiritual é meio propulsor de desenvolvimento e por 

isso Amaro parte de uma condição leiga e acaba por se tornar senhor de uma cidade 

(Trevilles) e se tornar santo. 

Percebemos então que esse tipo de narrativa exige claramente a existência de um 

receptor, pois o texto foi produzido para cumprir uma finalidade: o santo retorna do Paraíso 

para comunicar o que viu aos restantes que, conquistados pela antevisão maravilhosa do 

Além-Paraíso, tudo farão por merecê-lo. Assim, o discurso existe não para modificar o autor 

que já é santo, e sim para modificar o leitor. 

 



91 

É por isso que a viagem de Amaro é uma missão divina. Possui um caráter mítico. 

Marcada por tempos de provas e sofrimentos que tem um sentido. Ao procurar o Paraíso 

Terrestre e prosseguir numa busca santificada e ordenada por Deus, Amaro aproxima a 

humanidade do fim dos tempos, do momento em que o mundo poderá regenerar-se e 

reproduzir seu estado original. 
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