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História

Neste Guia você vai estudar as viagens de Marco Polo
Pág. 19 à 24 do Módulo 7
Prof. Rogério Cunha

A literatura de viagem e seu poder sobre os leitores
Marco Polo (1254-1324) nasceu na cidade de Veneza na península
itálica. Era de uma família de comerciantes e, por isso, desde muito
novo, participava das viagens de comércio com seu pai e tio.
Quando ainda jovem, em uma dessas viagens foi para o Oriente e lá
viveu por aproximadamente duas décadas, conhecendo vários lugares
e frequentando locais de poder como a corte de Cublai Cã, senhor da
China de 1259 a 1294.
Os seus relatos deram origem a um livro em que suas experiências são
narradas. Essa obra cumpriu importante missão ao abrir a mente dos
europeus para novos mundos e estimular expedições de exploração nos
séculos seguintes.
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Para conseguir viver um período
tão longo em meio a outros povos,
Marco Polo precisou ser capaz de
se adaptar em termos culturais. Ao
lado consta uma representação do
viajante com trajes tártaros.

As viagens de Marco Polo
As viagens relatadas por Marco Polo são consideradas excepcionais, mesmo para
sua época.
Embora os objetivos comerciais fossem salientados pelas rotas estabelecidas pelo
explorador, os relatos trazidos do mundo mongol, por Marco Polo, eram carregados
de uma natureza onírica – daí grande parte de seus relatos “maravilhosos” serem
questionados ao longo dos séculos.
Por outro lado, Marco Polo estabeleceu importantes relações diplomáticas entre o
mundo mongol e o papado, que buscava proteger seus interesses no Oriente.

Marco Polo sobre Cublai Cã
“Vou relatar agora as grandes proezas e maravilhas do Gran Cã que
reina atualmente chamado Cublai, o que no nosso idioma quer dizer o
senhor dos senhores. E dão-lhe esse título com justiça pois é sabido
de todos que ele é o homem mais poderoso da terra, em tesouros, em
exércitos; nunca os houve maiores, desde Adão, nosso primeiro pai; e
nunca os houve até nossos dias. E isso demonstrarei neste livro.”
POLO, Marco. O livro das maravilhas. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 113.

1. Por qual motivo
Marco Polo privilegiou
o Oriente em suas
expedições comerciais?
2. De acordo com o
mapa, identifique os
povos com os quais
Marco Polo entrou em
contato em suas rotas
comerciais.
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As rotas de Marco Polo

As missões diplomáticas
Marco Polo permaneceu 17 anos servindo à corte do Grande Cã, em
grande parte devido à sua capacidade em se comunicar em diversas
línguas, além de sua expertise comercial – o que agradava ao líder
mongol.
Das relações entre Polo e os mongóis, surgiu o pedido de intercâmbio
cultural entre a corte mongol e o papado – pelo qual o Grande Cã
solicitava ao próprio papa Clemente IV 100 sábios para que explicassem
à sua corte sobre a doutrina cristã.
Embora as relações entre o papado e os mongóis fossem permeadas
por suspeitas, certamente Marco Polo exerceu grande influência na
abertura do mundo oriental à cultura do Ocidente – além de possibilitar
uma visão sobre culturas até então desconhecidas dos europeus.

Marco Polo sobre a província chinesa de Quinsai
“Saindo de Ciangã [...] ao cabo de três jornadas está-se em Quinsai,
que quer dizer Cidade do Céu. Já que aqui chegamos, falarei de sua
magnificência, pois é, sem mentir, a mais bela e nobre cidade do
mundo. [...] Tem muitos mercadores ricos, que fazem grandes negócios.
Os homens que dirigem os armazéns são pessoas importantes. Eles
e suas mulheres não trabalham e vivem como se fossem reis. As
mulheres são bonitas. [...] Sabei que todas as ruas são calçadas com
lajes e ladrilhos de barro cozido, de forma que a gente passa por elas, a
pé ou a cavalo, sem se enlamear.”
POLO, Marco. O livro das maravilhas. Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 179

Para refletir
1. Você gosta de viajar? Pense no quanto é possível aprender com
uma experiência dessas.
2. Reflita sobre a importância de Marco Polo no estabelecimento de
contatos entre o Ocidente e o Oriente.
3. Quais foram as habilidades de Marco Polo que permitiram que ele
se inserisse na corte de Cublai Cã? O que isso nos ensina sobre
quais habilidades devemos ter em ambientes desconhecidos?
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Para saber mais sobre a vida e as viagens do veneziano Marco Polo,
acesse o link da reportagem a seguir:
Marco Polo: 7 curiosidades sobre a vida e as viagens do italiano
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2018/09/7curiosidades-sobre-vida-e-viagens-de-marco-polo.html

