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RESUMO

Quanto mais desconhecido é algo maior ele fica, uma vez que, a imaginação ocupa o espaço da realidade, ou seja, o desconhecido é sempre 
permeado por mitos e por medos, por figuras miraculosas ou por bestas invencíveis. Por outro lado, quanto mais próximo da realidade, mais o 
maravilhoso e o fantasioso passam a ser dissolvidos. Se, até nos dias atuais, o Extremo Oriente nos causa certa admiração e espanto, devido aos 
seus hábitos, sua cultura e religião tão diferentes dos nossos, os ocidentais, imagina então para um viajante medieval, inserido numa sociedade 
temente a deus, com medo do inferno e almejando o paraíso divino, ao se deparar com uma sociedade, até então, totalmente desconhecida, 
quais foram as primeiras impressões sentidas por ele? Como os viajantes descreveram os povos do Extremo Oriente? Deste modo, o presente 
estudo teve por objetivo a análise da literatura como fonte histórica, principalmente, em relação aos relatos de viagens medievais, escritos 
durante o século XIII, XIV e XV, especialmente a descrição do Império de Tartária, pouco conhecido até os dias atuais e a grande parte do que se 
sabe de tal Império é por meio destes relatos medievais. A importância destes diários de viagens não se limita apenas na narrativa da geografia e 
da descrição dos novos povos, mas sim, a compreensão da importância destes relatos para a compreensão da sociedade que fora estruturada na 
época da confecção de tais textos, uma vez que, a literatura é entendida como a expressão histórico-cultural da sociedade que a produziu. O 
epicentro da análise foi o estudo dos elementos cristãos na descrição dos espaços recém-descobertos, ou seja, sempre há a presença do 
“paraíso” ou do “inferno” nas narrativas medievais sobre as terras Orientais, uma forma de instigar ou de desestimular outros viajantes a 
explorarem os desconhecidos “confins do mundo”. O trabalho se preocupou em estudar os diversos entendimentos do conceito de “verdade” 
para as diversas ciências investigativas, a fim de expor ao leitor como é construída a “verdade histórica” e assim, explicar que ao analisar um 
relato de viagem, o historiador deve atentar-se aos costumes, estrutura e hábitos sociais da sociedade analisada, ou seja, os elementos 
extrínsecos e não utilizar apenas os elementos intrínsecos do documento. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica de estudos 
medievalistas, assim como, a filosofia, sociologia e a antropologia para compreender o pensamento ocidental do medievo e fazer-se 
compreender a importância dos elementos sociais que embasam um dado documento histórico. As conclusões que foram obtidas é a da 
importância do olhar histórico para a construção de uma análise documental, observando não apenas o artefato ou o objeto de estudo por si 
mesmo, mas sim, saber o motor que impulsionou tal manifestação cultural, seja esta, um texto, uma lei ou um relato de viagem, saber analisar tal 
manifestação cultural sob diversas óticas e que não é possível separar o escritor da obra, pois o escritor está inserido na historicidade 
contemporânea a confecção da sua obra.
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