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MACEDO, José Rivair – Viver nas Cidades Medievais 

Porto Alegre – Brasil, aproximadamente 90 pags. 

Resumo 

 

Obra paradidática, primeiramente editada em 1999 pela Editora Moderna, Coleção 

Desafios, com 96 páginas e ilustrações auxiliares ao texto. Li a obra há cinco atrás tendo 

uma boa impressão, sendo um excelente auxiliar aos estudos medievais voltados ao 

contexto do cotidiano citadino da Idade Média. Ressalto que, a confecção do livro, o seu 

tamanho, não me pareceu muito atrativo. A ilustração da capa, geralmente, não atrai aos 

aficionados do medievo. Eu pelo menos gosto de livros menores, que sejam maleáveis e 

que possuam folhas de qualidade para diversos manuseios e consultas. Outro ponto 

negativo, ao meu entender, são as ilustrações que entram em meio ao texto, elas são 

muito importantes e devem ser destacadas de maneira diferente e singular. Os dados 

estatísticos, mapas, relevantes ao período em estudo, são excelentes.   

 

No texto o autor recupera aspectos significativos da vida cotidiana transcorrida nas 

cidades medievais, identificando seus atores sociais e seus grupos marginais, seus 

movimentos de trabalho, de lazer e de festividades, auxiliando de forma significativa os 

estudos para aqueles que se interessam pela temática. De forma objetiva, simples e 

embasada com fontes e ilustrações pontuais, apesar da sua má distribuição, o autor nos 

leva para uma viagem ao mundo medieval através da vida cotidiana dos habitantes das 

vilas e cidades. 
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Necessário salientar, nessa minha primeira avaliação de que quando se aborda estudos a 

respeito da vida cotidiana medieval, grifa-se, que ela possui dois mundos distintos: as 

pessoas que pertencem à cidade e as pessoas que pertencem ao campo. Cidade e campo 

possuem vida diferente, distinta. Houve muitas manifestações da vida rural na cidade: 

os jardins, os rebanhos de gado, fazendas, mesmo dentro das muralhas das mesmas. No 

entanto, os agricultores, os homens do campo sempre se sentiram como os da terra 

vendo as cidades com enorme desconfiança e ao mesmo tempo inveja. Esse aspecto 

sempre tem quer ser grifado e ressaltado nos estudos medievais referentes ao cotidiano. 

 

Tanto a primeira edição, de 1999, Editora Moderna, como a que foi dada para analisar, 

necessitam, em minha opinião, de modificações e acréscimos, tanto na apresentação do 

livro como a do texto, que realçariam e abrangeriam a obra do professor José Rivair. 

Posteriormente no decorrer dessa avaliação descrevo tais alterações. 

 

No geral, obra de excelente conteúdo. Embasada, sólida, nota-se a presença no texto de 

um especialista em História Medieval. 

 

1 - A Leitura é fácil? O texto é agradável? 

 

O professor José Rivair demonstra-nos uma objetividade impressionante. Apesar do 

longo período histórico abordado em seu livro, o seu texto mostra-nos uma praticidade 

para a assimilação, muito boa. Sucinto sem deixar de ressaltar dados pertinentes e 

pontuais de forma clara e objetiva. O texto é agradável sem deixar de ser especializado e 
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plural, ou seja, com embasamentos históricos variados, como cita Sêneca: “A leitura 

especializada é útil, a diversificada dá prazer”. 

 

Texto digno de um grande historiador e medievalista, compreensível em todos os 

momentos sem deixar o leitor com dúvidas, pois na História, apesar das contradições os 

pontos de vista do autor devem ser claros e objetivos. 

 

2 - O texto e o tema são interessantes? 

 

O tema é instigante ainda mais em se tratando dos aspectos do cotidiano medieval. Rico 

em detalhes proporciona ao leitor uma viagem empolgante. Apesar de pouca explorada 

a História Cultural medieval é rica para análises e pesquisas. No meu ponto de vista é 

uma excelente opção para os medievalistas abrangerem e aprofundarem ao máximo 

possível os estudos a respeito da Idade Média, pois como cita Heller, 1970, p. 17: 

“No cotidiano coloca-se em funcionamento todos os sentido da vida 

humana, todas as capacidades intelectuais, habilidades 

manipulativas, sentimentos, paixões, idéias e interesses. A vida 

cotidiana é a vida do homem inteiro” 

Com relação ao texto, repito que o mesmo é de uma objetividade ímpar. Bem escrito e 

elaborado de uma maneira acessível. Os capítulos estão bem dispostos e 

cronologicamente bem encaixados com o contexto. Mas dentro da abordagem do autor 

faltaram alguns ítens importantes que gostaria de abordar e destacar dentro do contexto 

proposto pelo professor José Rivair. No capítulo “Áreas de lazer, competições e 
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espetáculos de rua”, creio que faltaram abordagens muito importantes como a caça, que 

chamaria de lazer utilitário, pois ela fornece peles e sobretudo carne, tanto para os 

citadinos como para os campesinos. As primeiras são muito úteis numa sociedade em 

que o aquecimento é praticamente inexistente. Pobres e ricos usam-na no interior de 

suas vestes, cada um escolhendo segundo as suas possibilidades. A caça grossa, graúda 

(veados, javalis, etc) fornece alimentação para famílias nobres e pobres. Incluso na caça 

medieval destaca-se a falcoaria. A falcoaria ou cetraria é a arte de criar, treinar e 

cuidar de falcões para a caça. Os vestígios e documentos sobre a falcoaria na Idade 

Média mostram que se tratava de um lazer extremamente popular nos meios 

aristocráticos medievais do qual participavam reis e outros membros influentes das 

cortes, importantíssimo na vida cotidiana medieval. 

 

Outra abordagem importante, não mencionada pelo autor,  com relação a vida urbana 

medieval é aquela que se refere a indumentária do período. Aspecto relevante pois é 

através da sua vestimenta que se reconhecem povos e nações, como sinal distintivo dos 

grupos. Mas a moda, tal como a entendemos, aquela de que se fala nas cortes, nasce nos 

séculos XI e XII, no momento em que a economia das grandes cidades medievais 

conhecem um desenvolvimento comum. Por isso a sua importância no cotidiano 

medieval. 

 

3 - A sequência dos capítulos está bem colocada, disposta? 

 

Está bem disposta e objetiva. Acrescentaria mais um capítulo a respeito da indumentária 

citadina medieval e abrangeria o capítulo dos lazeres com novas modalidades tais como: 
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falcoaria, caça e jogos. Também aditaria mais dados sobre o sistema sanitário das 

cidades medievais, pouco explorado no texto.   

 

4 - Qual o público alvo desse livro? 

 

O aspecto do público alvo, em minha opinião, é muito relativo. Se o livro a ser editado 

tiver uma nova forma como já expus anteriormente, ou seja, menor e com material de 

melhor qualidade ele atrairá todas as faixas, principalmente aquelas situadas entre os 16 

e 30 anos, mas os amantes dos estudos medievais não deixarão de adquiri-lo. Dou como 

exemplo a minha atitude caso isso ocorra: irei comprá-lo novamente. As pessoas gostam 

de comprar textos bons e livros bonitos. Quando se fala do medievo essa relação é mais 

forte, pois o cotidiano medieval é instigante e as ilustrações através das iluminuras, e 

dos manuscritos são belíssimas e atrativas. 

 

Deve-se também conhecer os demais produtos ofertados no mercado, quais são os 

pontos que mais atraem os leitores consumidores, os atributos, diferenciais etc., e um 

exemplo no que se refere aos bons livros referentes à Idade Média, destaca-se os livros 

ingleses, pequenos, mas de uma apresentação textual e ilustrativa maravilhosa. Para que 

nenhum detalhe seja perdido é necessário que a equipe envolvida nos estudos de 

mercado possa compreender corretamente o que a empresa deseja no que concerne aos 

livros com contexto medieval; preponderantemente um ótimo texto e muitas imagens 

que dêem sustentação a narrativa. A seguir dois exemplos de excelentes livros que 

abordam a temática da cidade medieval. As suas capas já nos instiga a comprá-los 
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O leitor que leu o livro do Rivair de 1999, primeira edição, crê que ficou satisfeito. Mas 

as suas expectativas ainda não foram alcançadas provocando um encantamento. O leitor 

encantado vale dez vezes mais para a editora do que um leitor satisfeito e são menos 

propensos a mudar para a concorrência.  

 

Um bom livro de História Medieval nos atrai pela sua apresentação, posteriormente nos 

cativa pelo seu texto e não haverá público-alvo que resista. 

 

5 - Os temas históricos estão corretos? Os dados têm verossimilhança? 

 

Um dos grandes problemas que se coloca para o historiador é até onde vai o seu grau de 

convencimento em relação ao público leitor após a realização de um trabalho 

historiográfico. Nesse ponto, abre-se uma grande discussão sobre o objeto mais 

utilizado pelo profissional de História na realização de seu ofício, as fontes, e sobre a 

forma de se transmitir esse objeto, ou seja, a narrativa. O autor da obra “Viver nas 

Cidades Medievais”, professor José Rivair Macedo nos contempla com excelentes e 

verídicas fontes e uma narrativa saborosa. 

 

6 – Sugestões, percepções. 

As sugestões e percepções estão inclusas no resumo e nos itens 1, 2, 3, 4 e 5. 

Ressaltando que o meu intuito foi de auxiliar, colaborar da melhor maneira possível 

para contribuir com a obra do mestre José Rivair, que creio eu, aceitará de maneira 

cordial e cavalheiresca com é do seu feitio. 
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Sugestão de Ilustrações Para a Temática Analisada 

 

 

 

Torneio Medieval nos Arredores da Cidade 

 

 

 

 

O Lazer da Falcoaria 
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Trabalho Rural nos Arredores da Cidade 
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A Colheita e Fabricação do Vinho 

 

 

Aspecto de Uma Feira Medieval 
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Interior de Uma Casa Medieval 
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A Entrada de Suprimentos na Cidade Medieval 

 

 

Casamento Medieval 
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Construção de Castelo Medieval 
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Aspectos do Cotidiano Citadino Medieval 
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Imagem de Uma Cidade Medieval Portuária 

 

 

Lazer: Justa Medieval 
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