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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar as figuras femininas do período medieval representadas 

nas narrativas de cavalaria. Serão investigadas algumas personagens femininas das obras 

Amadis de Gaula (1590) obra do século XV cujo suposto autor foi João de Lobeira, porém a 

versão atualmente conhecida foi destinada ao autor Garcí Rodriguez de Montalvo e  de As 

Brumas de Avalon (1979) , da escritora Norte Americana Marion Zimmer Bradley, de perfis 

bruxas e damas. Sabe-se que o patriarcalismo se alastrou por quase toda a Idade Média, 

refletindo-se nas narrativas medievais, que procuram narrar o cotidiano da época, colocando o 

homem em uma posição superior à mulher. Com isso, criamos um itinerário histórico que 

apresenta o processo de construção da identidade feminina, destacando-se as representações da 

mulher antes e depois do Império Romano, desde a cultura Celta que valorizava a figura 

feminina, enaltecendo-a e adorando-a, até a inserção do Cristianismo; a partir daí criam-se 

dogmas acerca da mulher, inferiorizando-a em relação ao homem. Com o objetivo de evidenciar 

o princípio do machismo e conscientizar a sociedade contemporânea dos danos que a violência 

de gênero pode ocasionar no indivíduo. Durante o período de análise das personagens das obras 

em questão, destacaremos a perspectiva do autor a respeito da mulher, e como os mesmos perfis, 

bruxa e dama, são representadas em obras distintas, apontando os aspectos convergentes e 

divergentes entre elas. Esta investigação poderá contribuir para as análises e estudos sobre as 

mulheres, ainda carentes de produção de material para discussão. conscientização da sociedade 

contemporânea, já que aborda questões sociais como o machismo, a violência contra as 

mulheres e a intolerância religiosa, questões que desde os tempos passados até os tempos atuais 

vem causando danos irreversíveis na vida das vítimas. 

Palavras-chave: Representatividade Feminina. Amadis de Gaula. As brumas de Avalon. 

Sociedade. Literatura. 



 

RESUMEN 

 

Esta obra tiene como objetivo analizar cómo las figuras femeninas de la época medieval están 

representadas en las narrativas de la caballería. Algunos personajes femeninos serán 

investigados, de Amadís de Gaula y As Brumas de Avalon, cuyos perfiles son brujas y  damas. 

Se sabe que el patriarcado se extendió a lo largo de la Edad Media, reflexionando sobre las 

narrativas medievales, que busca narrar con veracidad la vida cotidiana de la época, colocando 

al hombre en una posición superior a las mujeres. Con esto creamos un itinerario histórico que 

presenta el proceso de construcción de la identidad femenina, destacando las representaciones 

de las mujeres antes y después del Imperio Romano, desde la cultura celta que valoró la figura 

femenina al agurarla y adorarla, hasta la inserción del cristianismo que crean dogmas sobre 

mujeres que la inferioran en relación con el hombre. Con el fin de resaltar el principio del 

machismo, y sensibilizar a la sociedad contemporánea sobre los daños que la violencia de 

género puede causar en el individuo. Durante el período de análisis de los personajes de las 

obras en cuestión, destacaremos la perspectiva del autor sobre las mujeres, y como los mismos 

perfiles, bruja y dama, están representados en diferentes obras, señalando los aspectos 

convergentes y divergentes entre ellas. Esta investigación puede contribuir a la concienciación 

de la sociedad contemporánea, ya que aborda temas sociales como el machismo, la violencia 

contra las mujeres y la intolerancia religiosa, cuestiones que desde los tiempos remotos hasta 

hoy causa daños irreversibles a la vida de las víctimas. 

Palabras-clave: Representatividad femenina. La violencia. Sociedad. Literatura. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
O tema desta pesquisa trata da investigação a respeito da representação feminina em 

narrativas de cavalaria por meio da análise das obras Amadis de Gaula , versão de Garci 

Rodrigues de Montalvo, publicada no século XVI inserido no ciclo arturiano e As Brumas de 

Avalon da norte americana Marion Zimmer Bradley , visando destacar como as personagens 

femininas, adeptas às práticas de magias druídicas eram vistas antes e depois da influência 

cristã. Com a finalidade de apresentar aparatos teóricos que evidenciem o princípio do 

machismo e da violência contra as mulheres, sendo elas adeptas ou não às práticas druidas, 

contribuindo assim, para a conscientização da sociedade contemporânea. E observar como os 

autores, de distintas épocas, representa os perfies bruxas e damas das obras em questão. 

Os fundamentos teóricos aqui utilizados enfatizam a relevância de se conhecer o 

processo histórico de construção da identidade das mulheres na Idade Média, e como elas foram 

inseridas na literatura medieval. Os mesmos apresentam a importância da figura feminina em 

distintas culturas e religiões, salientando como estas figuras eram representadas na sociedade 

celta, druidista, e após a inserção do cristianismo, destacando o reflexo na literatura cavaleresca. 

As obras Amadis de Gaula e As Brumas de Avalon, utilizados como corpus, 

apresentaram grande relevância para literatura medieval, ambas apresentam narrativas que 

representaram aspecto histórico da Idade Média. Foram selecionadas como corpus desta 

investigação, por apresentar personagens que salientam diferentes perfis femininos para serem 

analisados. Serão investigadas as figuras femininas Oriana e Urganda, personagens da obra 

Amadis de Gaula, Morgana Le Fay e Guinevere ambas personagens de As Brumas de Avalon. 

As narrativas, seja em um contexto literário ou histórico, estão internamente conjugadas 

ao contexto histórico social e ideológico (CARNEIRO, 2006, p. 12), sendo possível identificar 

traços e reflexos históricos nos comportamentos e ações de personagens das narrativas 

cavalerescas. 

As narrativas cavaleirescas em prosa sofreram bastante críticas e não atraíram a atenção 

de muitos estudiosos, eram julgadas não muito interessantes, pois havia indícios de que as 

histórias nelas narradas transpareciam mais as fantasias e a imaginação dos autores que o 

contexto histórico da época (OSÓRIO, 2018, p. 11-12). Com isso, um dos objetivos desta 

investigação será analisar as obras citadas acima, para averiguar como os autores dessas obras 

representam a figura feminina, por meio de uma breve análise de obras que apresentam uma 

série de estudos que representam fragmentos de uma epoca medieval. Com o avanço dos séculos 

e a partir de uma série de reflexões críticas a respeito do contexto sociocultural da Idade Média, 

muitas vezes refletidos nas narrativas literárias, criou-se  a partir dessas obras um conjunto de 

narrativas cinematográficas que proporcionaram ao público uma nova forma de leitura, a partir 



 

de um conjunto de imagens em movimento. Como exemplo, temos os filmes e os seriados de 

Tv que fazem referência ao imaginário da época em questão, mas não apresentam com 

fidelidade os acontecimentos históricos ocorridos de fato naquele período. 

Foram criados ao longo da história, desde 1949 até 2017 um conjunto de filmes e 

seriados que apresentam o imaginário das lendas arturianas, como a série americana Merlin e o 

próprio filme baseado no livro As Brumas de Avalon (2001). Com isso, percebemos que as 

narrativas cavaleirescas medievais podem apresentar para nós, leitores da atualidade, uma 

contextualização dos fatos sociais ocorridos na idade média, proporcionando a construção de 

reflexões críticas a respeito de uma série de problemas que sugiram no passado, mas, que vem 

nos assombrando na atualidade. 

Por meio de figuras teóricas citadas neste trabalho, fica evidente que na Idade Média as 

novelas de cavalaria, em sua maioria, narram as aventuras e atos heróicos dos cavaleiros 

medievais, enaltecendo a figura masculina e deixando as figuras femininas muitas vezes 

inferiorizadas e vulneráveis a vários tipos de violências. Essa foi uma das razões que nos 

fizeram refletir e investigar como as personagens femininas eram representadas nas grandes 

obras medievais, em especial, As Brumas de Avalon e Amadis de Gaula. 

No Brasil,  a desigualdade de gênero  foi e ainda é uma problemática  que vem sendo 

debatida com muita atenção e percistencia. Em tempos passado, não muito distante do que 

vivenciamos hoje, as mulheres tinham que viver ocultadas, para assim poder exercer papeis na 

literatura, na arte, na política e etc. Foi no final do século XIX que a primeira mulher feminista 

abriu o leque, avançou e encorajou novas mulheres a revelerem suas identidades.(ASSIS e 

SANTOS, 2016, p. 16). Com os avanços feministas, cresce em contra partida, o machismo e 

junto a ele a violencia de gênero. 

A violência contra as mulheres está em evidência na sociedade desde os tempos antigos, 

refletida muitas vezes nas obras literárias, se propagando até os tempos atuais. No Brasil foi 

criada a Lei Maria da Penha Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, que tem como objetivo 

criar mecanismos para prevenir e defender as mulheres das inúmeras violências que possam vir 

a afetá-las. Assim como as leis criadas para a prevenção da violência de gênero, este estudo 

pode contribuir de forma indireta com a redução dessas violências, uma vez que, o mesmo pode 

conscientizar a sociedade contemporânea de que a violência contra as figuras femininas é uma 

prática antiga e ao mesmo tempo atual, acumulando ao longo da história danos irreversíveis na 

vida das vítimas. 

No âmbito acadêmico, a história e a literatura proporcionam uma acessibilidade entre o 

presente e o pretérito, possibilitando que pesquisadores da atualidade possam se infiltrar no 

passado e observar acontecimentos que pode influenciar na sua evolução como cidadão e como 

profissionais. Este trabalho também poderá contribuir para o ensino de línguas por meio da 

abordagem comunicacional, uma vez que o mesmo trata de uma investigação literária que 



 

aborda uma série de questões sociais e contexto histórico de épocas remotas, que poderão 

ampliar o conhecimento do indivíduo que tiver contato com o estudo. A literatura tem um 

grande papel na construção de novos leitores críticos, pois  colabora com o desenvolvimento da 

habilidade interpretativa de cada indivíduo, a mesma gera sensibilidade construindo formadores 

de opiniões. 

Pensando em uma perspectiva pedagógica, este estudo, por conter análise de textos 

literários, pode colaborar com as práticas de ensino e incentivo à leitura na educação pública. 

Algumas escolas públicas estão cada vez menos, formando leitores críticos, alguns dos 

responsáveis por esses índices decadentes são o meio escolar e alguns professores, que muitas 

vezes não implantam em suas práticas e estratégias de ensino, projetos que priorizem a 

aplicação de leituras prazerosas e construtivas em sala de aula. 

Esta foi uma pesquisa bibliográfica documental, de cunho qualitativo acerca das 

representações femininas em narrativas de cavalaria. Como objeto de investigação  foram 

analisadas as personagens femininas Morgana Le Fay e Guinevere de As Brumas de Avalon e 

Oriana e Urganda personagens da obra Amadis de Gaula, sendo elas duas bruxas e duas damas. 

Observamos como essas figuras femininas da sociedade medieval foram representadas nas 

narrativas de cavalaria, levando em consideração o contexto social e religioso da época. 

Foram utilizados embasamentos teóricos que apontam indícios da constituição do 

machismo e da violência contra as mulheres, que desde os séculos passados até os tempos atuais 

causam danos físicos e psicológicos. Fizemos um itinerário histórico que apontam o processo 

de construção da identidade feminina, apontando como as mulheres eram representadas em 

diferentes períodos da história, a princípio na cultura celta, e logo após com a influência do 

Império Romano e a inserção do Cristianismo, até os tempos atuais. 

No primeiro momento, foram observadas como as mulheres eram representadas na cultura Céltica, 

neste momento foi perceptível toda uma valorização da figura feminina, as mulheres eram tratadas com 

igualdade em relação aos homens. No segundo momento, apresentamos como as mulheres eram 

representadas em uma sociedade influenciada pelo Império Romano e o Cristianismo. Já nesse momento 

notamos uma decadência no processo de valorização do feminino, a mulher passa a ser representada com 

inferioridade. A partir daí foi construída uma série de estigmas contra a mulher que perduram até os tempos 

atuais.  Vários mecanismos foram criados atualmente para defender as mulheres  da violencia de gênero, 

porém os indices de violencia  ainda se encontra muito alto, alastrou-se ao decorrer do tempo.
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2 ITINERÁRIOS HISTÓRICOS 

 
A literatura medieval tem seu apogeu com as novelas de cavalarias do ciclo arturiano 

ou  bretão, denominada também, como a Matéria da Bretanha que de maneira geral abrange as 

obras baseadas nas antigas lendas do imaginário Celtico bretão, que exibe uma série de 

narrativas tendo como personagens principais a figura do Rei Artur e os Cavaleiros da Távola 

Redonda (GONÇALVES, 2009), apresentando assim, grandes aventuras e atos heroicos destes 

cavaleiros medievais, enaltecendo a figura masculina, já em uma sociedade patriarcal. 

Segundo Daniel (2014) para se tornar um cavaleiro, o guerreiro passava por cerimônias 

denominadas investidura e adubamento. A investidura, era um ritual costituido  pela igreja 

católica que propocionava aos jovens da corte, filhos de nobres, o titulo de cavaleiro, no qual 

os mesmos juravam defender a sua sociedade com honra,  o adubamento era uma espécie de 

rito de tranzição de enorme importancia, no qual marcava o fim da infancia e o inicio da vida 

adulta. A ivestidura e o abudamento tornava fazia do homem um ser responsavel por si. Nesse 

contexto: 

O cavaleiro, personagem concebida segundo os padrões da Igreja Católica, 
revela castidade, fidelidade e dedicação, apresentando-se sempre disposto a 

qualquer sacrifício para defender a honra cristã. Desde o tempo das Cruzadas, 

está diretamente ligado à luta em defesa da Europa ocidental contra os 
inimigos da cristandade. Por outro lado, essa concepção opõe-se à do cavaleiro 

da corte, geralmente sedutor, galanteador, dividido entre os prazeres da luta e 

os prazeres da carne, frequentemente envolvido em relacionamentos ilícitos 

(CARNEIRO, 2006, p.7). 
 

 

Os homens eram istituido cavaleiro como mecanismo de defesa. Todo o contexto feudal era muito 

violento, e tendo conscencia disso, a igreja fez com que essas armas ficassem aon controle do 

cristianismo. No contexto histórico social da Idade Média que refletia positivamente a figura masculina 

nas narrativas literárias, também fica em evidência nestas narrativas a figura feminina, mas em uma 

perspectiva amplamente distinta e inferior aos valores atribuido aos homens durante a influência do 

cristianismo, inserido pela igreja Católica. ―O papel da mulher não esteve ao longo da história, 

necessariamente em crescente evolução como muitas vezes se avalia (CARNEIRO, 2006, p. 67), nessa 

direção de pensamento é relevante pontuar que: 

 

O que é de conhecimento geral, a partir da criação do Ocidente, principalmente 
a partir da Cristianização instituída como Igreja Católica, é o estigma 

fundamentado no domínio patriarcalista da sociedade medieval. Mas há que 

se compreender que este fato, praticamente oficializado durante o império de 

Carlos Magno, não corresponde a uma progressão do que antes a mulher vivia 
na Idade Antiga. (CARNEIRO, 2006, p. 67). 

 
 

 

É importante destacar também que a inferiorização da mulher não nasceu na Idade 

Média, e muito menos foi instituída pela igreja católica. Segundo Macedo (1990, apud. 
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CARNEIRO, 2016), foi no Império Romano que a mulher foi concebida como naturalmente 

inferior. Até mesmo as mulheres legalmente livres estavam presas aos estigmas e valores 

impostos pela sociedade, abrindo espaço para a possível propagação da violência de gênero. 

As ondas de violência e desvalorização das mulheres ocorridas na Idade Média, como 

já foi dito anteriormente, iniciou-se no Império Romano e intensificou-se a partir da inserção 

do Cristianismo, mas vale ressaltar que nem sempre a figura feminina foi inferiorizada. A 

princípio, em tempos antigos, antes da influência cristã e da invasão Romana, a sociedade Celta 

constituída por povos de origem indo-europeia, habitou uma grande parte do continente europeu 

incluindo Espanha e Portugal, e apresentavam outra visão a respeito da figura feminina, 

valorizando-as e muitas vezes, adoravam a uma deusa Mãe. 

Gonçalves (2009) afirma que as fontes obtidas a partir de muito estudo e reunião de 

lendas a respeito do povo céltico, cuja estrutura primordial começa a desaparecer no início da 

Alta Idade Média, apontam com clareza a relevância do papel feminino na sociedade dos 

mesmos. As mulheres desempenhavam importantes funções, tinham voz ativa quanto à 

organização política da tribo, e direitos bem semelhantes ou iguais aos dos homens da época. 

As mulheres eram livres, tanto para exercer funções sociais como e muitas vezes, para 

praticarem rituais, e usar a naturesa como medicina, eram representadas  como  figuras  divinas.  

―A  mulher  celta  era  vista  em  pé  de  igualdade  com  o homem. No âmbito mitológico-

religioso, a máxima divindade era feminina e adotada o culto de uma deusa criadora acima de 

todos os demais deuses (GONÇALVEZ, 2012, p. 110 apud MAY, 2002, p. 5). 

Na cultura e religião pagã, as figuras femininas foram positivamente representadas, a 

igualdade de gênero em relação ao modo de vida social, proporcionava aos membros das tribos 

respeito às diferenças. Com o passar dos tempos esse cenário de igualdade foi mudando 

gradativamente com a chegada do império Romano. 

Camara et al. (2014) citam que para os romanos e os gregos a figura masculina dominava 

a figura feminina, e as mulheres viviam para o homem, sua função era estritamente doméstica  

e  destinada  ao  matrimônio  e  a  maternidade,  e  não  exercia  funções  sociais eue eram 

destionadas apenas aos homens. ―De acuerdo con Markale (2001), los romanos en particular 

eran muy patriarcales, machistas y materialistas. A través de los romanos se transmitió el 

Cristianismo y, gracias a esta nueva 
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religión, también se transmitieron nuevos problemas‖ (CAMARA et al., 2014, p. 3 apud 

MARKALE, 2001)1. 

A história da inserção do cristianismo começa alguns séculos antes da chamada Idade 

Média, mas desde o Império Romano já se ouvia falar dos cristãos. Os romanos não tinham 

uma boa relação com os cristãos, pois os mesmos adoravam apenas a um Deus e se recusavam 

a reconhecer os deuses romanos, com isso, os povos adeptos ao Cristianismo foram perseguidos 

e torturados, só tempos depois, que o Império Romano se tornou cristão. Assim sendo: 

Aos poucos, o Cristianismo ganhou terreno e se expandiu por toda a Europa 

Ocidental e, ao adentrar o interior, buscou seu alicerce no mundo rural. Nas 
ilhas britânicas, essa religião não era novidade, visto que este território fazia 

parte da dominação romana. Mas é apenas no século VI que esta religião passa 

a ser exclusiva nas Ilhas. Mesmo assim, o passado pré-cristão ainda persiste 
com força, dando lugar a uma mistura de culturas: a romano-cristã e a celta. 

Mesmo com a conversão ao Cristianismo, o legado pagão não foi suplantado. 

Essa conversão deu apenas lugar a simbioses e sincretismos religiosos. Um 
exemplo disso são as rezas: muitas vezes utilizadas para curar, essas orações 

eram, frequentemente, confundidas com feitiços ou magias – principalmente 

quando estas não eram feitas por alguém ligado a Igreja. Mesmo com a 

presença da Igreja nas Ilhas Britânicas, a herança pagã continua viva, mas com 
outros resignificados, como é o caso das fontes ou poços que passaram a ser, 

então, atribuídas a santos católicos. (DANIEL, 2014, p. 16) 

 
 

 Cristianismo, supostamente, passa então a impor seus dogmas, criando-se uma visão 

preconceituosa e ofensiva contra as mulheres. O Cristianismo associava a figura da mulher ao 

carnal e ao pecado. A mulher que era divinizada na sociedade pagã passa a ser associada a uma 

imagem diabólica pelo cléro, que influenciavam o povo na Idade Média a constituirem um 

preconceito contra essas mulheres. Então, foi criada pela igreja a dicotomia Eva/Maria. Como 

as mulheres da sociedade não correspondiam, muitas vezes, aos padrões exigidos pela igreja 

que visava seguir o ideal da ―virgem  Maria‖,  elas  passaram  a  ser  representadas  como  

descendentes  de  Eva,  símbolo  do pecado, a ruína dos homens. (VASCONCELOS, 2005, p. 2 

apud DELUMEAU, 1990) 

Apesar dos avanços das leis cristãs, o paganismo continuava existindo na sociedade e 

os rituais de tortura contra os povos que praticavam magias e bruxarias foram aumentando 

gradativamente durante os séculos. A história mostra que: 

 
 

1 De acordo com Marcale (2001), os romanos em particular eram muito patriarcais, machistas e materialistas. 

Através dos romanos se transmitiu o cristianismo e graças a essa nova religião também se transmitiu novos 

problemas (tradução nossa) 

 

 

 

 

No período que se estende do século XIII até meados do século XIX, época 
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da Inquisição, uma repressão sistemática do feminino foi empreendida pela 
Igreja Católica. Durante estes séculos, milhares de mulheres foram queimadas 

vivas em locais públicos sob a acusação de serem bruxas e de praticarem atos 

demoníacos. (PIRES, 2013, p. 464 apud BAIGENT; LEIGH, 2001). 
 

Complementando as idéias expostas, é interessante também termos em mente que: 

 
A representação do feminino esteve, no decorrer da história, quase sempre 

associada a imagens dicotômicas. Frágil ou forte, vítima ou culpada, santa  ou 

pecadora, a mulher aparece na história prioritariamente através do olhar 
masculino, sendo as figuras de Eva e Maria os principais referenciais 

simbólicos dessa oposição, na sociedade ocidental. (VASCONCELOS, 2005). 
 

Todas essas contextualizações sociais da figura feminina foram refletidas na literatura 

medieval, visto que, as narrativas de cavalaria apresentam, muitas vezes, o cotidiano dos perfis 

sociais da época. Todo esse processo histórico e literário que envolve a figura da mulher deu 

suporte para a construção da identidade feminina atual. Os históricos de humilhação, violência 

e machismo vividos por aquelas mulheres da era medieval levaram às mulheres a lutar. Lutar 

pelo direito de igualdade de gênero, para que no futuro a nossa história e literatura represente 

as mulheres de uma forma positiva, assim como já foi há muito tempo atrás. 

 

2.2 MORGANA LE FAY E GUINEVERE     

 

Em geral, a representação das figuras femininas na lenda arturiana reflete o contexto da 

época em que as obras foram escritas. Do Século XII até o século XV as mulheres foram 

frequentemente marginalizadas. Como podemos notar no exemplo de Morgana: 

 
Morgana é um elemento importantíssimo na obra arturiana, pois aparece como 

uma das principais antagonistas de seu meio-irmão Artur, e aquela que no fim 

dos percalços pela Demanda do Santo Graal, levará Artur para o Outro 
Mundo, para a ilha das fadas, donde um dia ele poderia voltar. Guarda a 

perfeita ambiguidade que a deusa celta possuía. (GONÇALVEZ, 2012, p. 15). 
 

De acordo com Martins (2009), Morgana Le Fay inspirou vários autores durante e após 

a Idade Média. É uma das personagens mais enigmática nas lendas arturianas, ―rotulada como 

bruxa ou fada. Filha de Uther Pendragon, e meia-irmã de Artur, possui personalidade ambígua 

e de difícil interpretação. Por ser de herança Celta, praticante ativa de magia, Morgana passou 

a ser descrita nos textos arturianos como vilã ou deusa. 

Em As Brumas de Avalon a personagem Morgana é representada positivamente como 

uma grande sacerdotisa, e dividiam opinioes a respeiti de sua intenção, para alguns ela 

representava o bem, para os cristãos, o mal. Marion Zimmer apresenta como essas mulheres, 

sacerdotisas, viviam dentro de uma sociedade machista e preconceituosa. Em seguida a fala de 

um dos personagens a respeito de Morgana: 

—Ele virou e a olhou no rosto: — Você é como a Deusa deste lugar — 
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afirmou como se matutasse. — No velho culto, sei que homens e mulheres 

se unem sob o poder dela, embora os padres fossem gostar de proibir isso, 

assim como de destruir todas as rochas ancestrais como esta sobre nós, e 

as grandes sobre Carnac... (BRADLEY,2017. p 175) 

 

Guinevere, Rainha de Camelot, esposa do rei Artur, é uma das personagens principais da literatura 

cavaleiresca arturiana. Sua história de vida é marcada por uma série de acontecientos 

característicos do amor cortês, que retrata a idealização do amor proibido. A preoculpação da igreja 

católica em casar seus fieis era algo constante na literatura cavaleresca e Guinevere como cristã, 

foi induzida a casar-se sem amor, pratica frequente na época. Casada com o rei Artur, porém 

amando Lancelote, se entrega a ardente paixão carnal, cometendo a prática de adulterio, condonado 

por a igreja. O comportamento da rainha gerou naquela sociedade patriarcal uma série de 

julgamentos negativos, chegando a ser comparada com a figura de Eva, salientada na tradição 

católica como a que induziou o homem, Adão, ao pegacdo. Outro ponto importante diz respeito ao 

seguinte fato: 

Entre o lendário das narrativas insulares (orais ou literalizadas) e a voga 
literária arturiana do século XII, o tema da Rainha Guinevere sempre está 

ligado ao ―masculino, sendo raptada por um vilão e resgatada pelo próprio rei 

Artur ou por um cavaleiro-herói (GONÇALVES, 2009, p. 106). 

 
 

Porém, apesar de sofrer o julgamento social, foi evidenciado durante a análise da obra 

As Brumas de Avalon que o amor de Guenevere e Lancelote se tratava de um amor proibido, 

nascido antes da mesma ser entregue a Artur, e que a consumação sexual  entre a rainha e seu 

amante Lancelote, dita “traição” consumou-se a pedido do seu Marido, o rei Artur, visando 

enteresses politicos, visando a necessidade de um herdeiro. O rei Artur fala: 

—Um filho seu, Lance, seria herdeiro do meu reino, e é melhor isso do que ir para 
os filhos de Lot... ah, sim, o bispo Patricio diria que é um pecado grave, sem 

dúvida, como se o Deus dele fosse alguma velha dama de companhia que passasse 

a noite espiando para ver quem dorme na cama de quem...Acho que é um  pecado 
maior não tomar providencias para que um filho herde meureino. Então cairiamos 

em um grande caos que ameaçou acontecer quando Uther subiu ao trono... Meu 

amigo, meu primo, o que você mediz? (BRADLEY,2017. p 496) 

 

Com isso, posdemos dizer que a personagem Guinevere, assim como várias figuras 

femininas , foi fítima do preconceito social e principalmente religioso, que criou uma série de 

estigmas e padroes, que iam contra a liberdade feminina. 

 

 

 

 

 

 

2.3 ORIANA E URGANDA 

Oriana e Urganda, personagens principais da obra Amadis de Gaula, destinada a  Garcí 

Rodriguez Montalvo. Nesta obra é possível perceber uma construção de resistência do 
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feminino, contrariado a maioria das obras medievais, Montalvo apresenta uma obra rica em 

diversidade cultural e religiosa, e trabalha bastante a desconstrução de estereótipos criados em 

cima da figura feminina. 

 

 

Segundo Maleval (2014), Oriana era uma bela princesa, filha do rei da Grã-Bretanha, 

esta tinha uma relação proibida com o seu guardião, Amadis. A princesa era dona de um amor 

ardente, que naquela época era rigorosamente proibido pela igreja católica por se tratar de atos 

carnais antes do casamento, era tido como pecado. A sensualidade estava mesclada em sua 

personalidade, levando-a muitas vezes a tomar a iniciativa na relação com Amadis já que  este 

era muito tímido. 

De  acordo  com  Carneiro  (2006),  Urganda  a  ―Desconhecida  apresentava  em  sua 

narrativa feições mágicas inserindo-se no universo fantástico. Apresenta um papel relevante na 

obra Amadis de Gaula, dona de uma personalidade misteriosa: 

 

Urganda percorre a história de Amadis sem pertencer a lugar algum.  Aparece 

e desaparece como num passe mágico. Tudo quanto se relaciona a ela liga-se 

a poderes sobrenaturais, desde a indefinição quanto a sua origem. Entretanto, 
em contato com os outros personagens, Urganda não causa estranheza. Sua 

presença é bem recebida e sempre significa mudanças ou prenúncios de 

mudanças. Com exceção de alguns momentos em que utiliza seus poderes 

mágicos, não causa espanto. O fato de, algumas vezes, demonstrar suas 
habilidades extranaturais, não a distingue como um ser temerário. Há uma 

convivência bastante natural entre Urganda e os outros personagens da novela. 

As suas aparições, apesar de inesperadas, fazem parte das maravilhas 
perseguidas pelos cavaleiros, como Amadis. Suas intervenções são bem 

vindas, pois age, de certo modo, a favor da justiça e da lealdade. (CARNEIRO, 

2006, p. 118) 

 

 

Na obra em questão, não há referência direta a bruxa ou feiticeira, mas as suas ações 

evidenciam práticas que na Idade Média simbolizava ações de ambas as figuras. 
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3 SOCIEDADE PATRIARCAL: A MULHER E A IGREJA 

 
Em uma época majoritariamente masculina, fortemente influenciada pelos costumes 

religiosos cristãos, ser mulher era sinônimo de inferiorização e muitas vezes de personificação 

do mal. Com os avanços do cristianismo, dicotomias que rotulavam as figuras femininas foram 

criadas, como exemplo a dicotomia Eva e Maria, que contribuiu para o prejulgamento social 

das mulheres na Idade Média. As mulheres que não se encaixavam no padrão exercido pela 

igreja eram inseridas no perfil Eva, ou seja, aquela que segundo as crenças religiosas indúsio o 

homem ao pecado. O perfil Maria, aquele que deveria ser seguido pelas mulheres, representava 

a castidade, a pureza, a fidelidade. 

De acordo com Gevehr e Souza (2014) por muito tempo a história das mulheres foi  

escrita pelos homens, contribuindo diretamente para exclusão da figura feminina em  questões 

sociais. A elas, eram atribuídas apenas funções relacionadas ao lar, e a eles, funções mais 

relevantes que os tornavam superiores perante a sociedade. Apenas os homens tinham direito 

de ir e vir, de ser infiéis e de ter todo o domínio na relação conjugal. Diante do contexto histórico 

e social da Idade Média, a relação entre o homem e a mulher era de poder e submissão, os 

homens exerciam plenos poderes sobre as mulheres, e elas eram  completamente submissa a 

eles, um dos grandes responsáveis para tal tratamento foi o cristianismo, que exercia forte 

influência no âmbito social da época e que, infelizmente, representou a figura feminina 

negativamente. 

Bradley (2017) salienta em As Brumas de Avalon reflexo dessa sociedade patriarcal, 

onde algumas mulheres, eram submissas aos homens romanos, e exercia unicamente funções 

domésticas, como cuidar da casa, do marido e dos filhos. A personagem Igraine é exemplo de 

uma mulher oprimida por o seu marido. ―E por que não veio antes, por que me deixou por conta 

própria, para aprender a ser uma esposa, parir uma criança sozinha, com medo e saudade de 

casa? E, se não veio antes, por que agora, quando é tarde de mais e estou por fim resignada a 

submissão.‖ (BRADLEY, 2017, p. 20) 

O cristianismo e os povos romanos foram contribuintes diretos para a inferiorização e 

marginalização da mulher na sociedade medieval. Com os avanços dos seus costumes e crenças, 

comportamentos agressivos contra a figura feminina foram disseminados no meio social. Diante 

do processo de inferiorização e marginalização daquelas mulheres Gevehr e Souza (2014) 

afirma que a mulher, vítima das crenças religiosas, tornou-se responsável pelas dores e a morte 

do gênero humano. Com isso, passou, então, a simbolizar o pecado e o mal. Os mesmos 

sinalizam também que: 
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―A Igreja Católica, que lutava também pela consolidação de valores como a 

castidade dentro do seu corpo sacerdotal, através de reprimendas, gerou em 
seus membros uma reação agressiva, que resultou  em  uma  maior  persegui€ 

• o ao sexo feminino. As mulheres, que j á eram consideradas perigosas e 

inferiores, tornaram-se ameaçadoras à continência e uma armadilha 

demoníaca‖ (GEVEHR, SOUZA, 2014. P. 117). 
 

Todas essas questões sociais, religiosa e machista exercida pelo cristianismo, que 

atingiam as figuras femininas foram evidenciadas em As Brumas de Avalon: 

 
―— Fique quieta, megera de mente maligna! — gritou Gorlois, atingindo-a 

com tanta força que ela caiu no chão. — Agora, levante-se e cubra-se de modo 

decente, como uma mulher cristã deveria, sem rasgar as roupas e me deixar 

maluco ao olhar para você dessa maneira! Foi assim que seduziu meu rei até 
cair em seus braços?‖ (BRADLEY,2017, p. 81) 

 
Diante da misoginia, agressões e machismo, recorrente às mulheres no período medieval 

fica explicito o quão foram vítimas de um sistema patriarcal. Por muito tempo, a história 

daquelas mulheres foi escrita por olhares masculinos que as colocavam, sempre, em uma 

posição social inferior as proporcionadas aos homens. A igreja, foi um dos grandes condutores 

desses atos misóginos, o julgamento que colaboravam com a fixação da ideia de que a mulher 

seria a personificação do mal abriu espaço de inúmeras violências de gênero. Todas as mulheres 

que se distanciavam dos padrões exercido pela sociedade, sofriam consequências severas, como 

exemplo, a depravação das mulheres cristãs e a caça às bruxas. Com a propagação da ideia 

religiosa de que, as mulheres estavam a serviço do Diabo, foram iniciados o processo de limpeza 

social, que bania todo e qualquer ato de bruxaria. 

As mulheres medievas detinham o conhecimento sobre várias plantas medicinais, que 

eram utilizados para prevenções de doenças, para uso pessoal ou de familiares, esses atos era 

compreendido pela igreja como prática de magia, tornando-as ameaças para a sociedade e 

principalmente para a figura masculina. Essa perseguição assombrou, principalmente, as 

mulheres pagãs, que adoravam a outro(a) Deus(a), a prática de heresia resultava em 

consequências cruéis, as mulheres praticantes de magias ou que de alguma forma ia contra os 

valores da igreja, em queimadas vivas.Rocha e outros (2016) citam que: 

 
 

Ao longo do tempo, nas sociedades patriarcais, as mulheres independentes e 

livres, as quais a máquina civilizatória não conseguiu dominar, foram punidas 

por sua expressão de poder, pagando por vezes, com suas próprias vidas. As 

chamadas bruxas foram torturadas e queimadas para demonstrar à 
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população o que pode acontecer àqueles que subvertem a lógica dominante, 

que durante a Idade Média era representada pela Igreja. Para tal, o cristianismo 
cunhou a figura da bruxa como uma mulher perversa e devoradora, que comia 

carne humana, participava de orgias, transformava-se em animais e, possuía 

relações íntimas com demônios. 

 

A  caça  às  Bruxas  europeia  não  pode  atribuir-se  apenas  ao  grande  fervor  religioso, 

mas tanto nas mentes eclesiásticas quanto nas seculares, esse sentimento ocupava claramente 

um lugar importante. (ALTENHOFEN,2017, p. 63) Os homens enxergavam o movimento de 

caça às bruxas como um processo de eliminação do demônio na terra e como consequência a 

expansão da fé em cristo, alimentando a visão machista e preconceituosa dando força a uma 

crescente opressão feminina. Todas essas questões sociais, vivenciadas pelos povos medievais 

foram refletidas na literatura. Os primeiros estudos sobre as mulheres ocorreram séculos após 

a Idade Média, com os avanços desses estudos, publicações de obras que salientam o ponto de 

vista feminino, apresentando ―verdades‖ ocultas, que precisavam ser discutidas e apresentadas 

para os leitores, como forma de desmitificação de toda uma história construída com base na 

inferiorização feminina. 

Em As Brumas de Avalon, obra escrita a partir do ponto de vista feminino, possibilita 

ao leitor da atualidade, entender o que ocorreu em tempos passados, observando as duas 

vertentes, a escrita pelos opressores e a das oprimidas: 

 
―— Talvez Morgana devesse ser criada em um convento de mulheres santas, 
assim o grande mal que ela herdou de seu sangue antigo jamais a manchará 

— divagou Gorlois. — Quando ela tiver idade o suficiente, vamos arranjar 

isso. Um homem santo uma vez me disse que as mulheres levam o sangue de 

suas mães e tem sido assim desde os tempos de Eva. O que está nas mulheres, 
que são cheias de pecados, não pode ser sufocado por uma menina, mas os 

filhos levam o sangue dos pais, assim como Cristo foi feito à semelhança de 

Deus, seu pai. Então, se tivermos um filho, Igraine, não precisamos nos 
preocupar com que ele tenha o sangue do velho povo maligno das colinas.‖ 

(BRADLEY,2017. p 103) 

 

Desse modo é evidente que a literatura medieval está diretamente ligada ao contexto 

social da época, sendo possível destacar, em um universo de fantasias, questões que levantam 

discussões até os tempos atuais. 
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4 A MULHER EM AS BRUMAS DE AVALON 

 

As Brumas de Avalon escrito pela autora Marion Zimmer Bradley apresenta uma coleção 

de narrativas composta por quatro livros, sendo analisado apenas o primeiro. Esta é a primeira 

edição traduzida por Marina Della Valle no ano de 2017, publicado pela editora Planeta. Marion 

Zimmer Bradley em As Brumas de Avalon apresenta grandes críticas ao machismo e ao 

preconceito religioso, questões que no contexto social são de bastante relevância. 

 A obra em questão traz narrativas construídas a partir do ponto de vista feminino, 

apontando acontecimentos que revelam quão as mulheres eram oprimidas, sendo elas adeptas 

ou não a prática de magia. Ressalta a história de grandes mulheres que tiveram bastante 

relevancia nas lendas arturiana. A autora apresenta uma trama que destaca uma série de 

problemas socio-cultural como a intolerancia religiosa, fica em evidencia os dógmas e costumes 

cristãos e em contra partida, os costumes celtico dos povos antigo, e também a violencia de 

gênero que fica em evidencia em vários fragmentos da obra. Aborda em primeiro plano, a luta 

das mulheres sasserdotizas adeptas a cultura celta, em prol de seus direitos e espaço, que lhes 

foram tomados, com a propagação do cristianismo na sociedade. 

Destacam-se  nesta  obra  dois  perfis  femininos,  as  mulheres  ―livres  e  as  bruxas.  A 

primeira relaciona-se com as que seguiam as doutrinas cristãs e se encaixavam no padrão social 

cobrados pelos homens e pela igreja, a segunda são aquelas que, no ponto de vista dos 

opressores, eram a personificação do mal, nesta época tudo que era místico e fugia do padrão 

cristão era algo profano: 

 
Mas da irmã bruxuleou nas sombras, não estava ali, nunca estivera. Igraine 
piscou: a breve aparição havia sumido. Ela envolveu o corpo no manto, pois 

estava mais uma vez com frio, gelada; sabia que a visão havia tirado a sua 

força do calor e da vida do corpo dela própria, Igraine. Pensou: Não sabia que 
eu ainda podia ver dessa maneira, eu estava certa de que não podia... E então 

estremeceu, ciente de que o padre Columba consideraria isso obra do diabo e 

que ela deveria confessa-se com ele. Verdade que, ali no fim do mundo, os 

padres eram mais permissivos, mas uma visão inconfessa seria certamente 
tratada como algo profano (BRADLEY, 2017, p. 15). 

 
A autora procura relatar uma versão da história do universo arturiano por meio de uma 

perspectiva divergente do habitual, aonde as mulheres são as protagonistas, ao longo dos 

tempos, aprendemos sobre o universo cavaleiresco a partir do olhar masculino,as mulheres eram 

oprimidas e o machismo era constante. A narrativa é contada por meio dos olhos da personagem 

Morgana que a principio já começa fazendo uma crítica ao machismo e ao preconceito religioso 

sofrido por ela, por ser mulher e bruxa: 
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Em meu tempo, fui chamada de muitas coisas: irmã, amante, sacerdotisa, 
sábia, rainha. Na verdade, eu me tornei, sim, uma sábia, e pode chegar um 

tempo em que essas coisas devam ser reconhecidas. Mas, sinceramente, 

acredito que serão os cristãos a contarem a ultima história. Cada vez mais o 

mundo das fadas se afasta do mundo sobre o qual o Cristo estende o seu 
domínio. Não tenho desavenças com o Cristo, apenas com os seus padres, que 

chamam a grande Deusa de demônio e negam que ela tenha um dia sido 

poderosa neste mundo. Na melhor das hipóteses, dizem que o poder dela vinha 
de Satã (BRADLEY, 2017, p. 8). 

 
 

O preconceito religioso é um dos pontos que vem sendo abordadas ao decorrer da 

narrativa, várias críticas são feitas ao modo como os cristãos agiam com os povos de origem 

druida e salienta a importância de respeitar outras religiões. Os cristãos não aceitavam a 

existência de um (a) outro (a) Deus (a), a não ser o seu, criando uma singularidade entre os 

povos que seguiam suas doutrinas, consequentemente um preconceito para com as outras 

doutrinas existentes. É notória também a presença do machismo, por se tratar de uma Deusa: 

 
Todos os Deuses são um só Deus — ela me disse então, como havia dito 

muitas vezes antes, e como eu disse para as minhas noviças diversas vezes, e 

cada sacerdotisa que virá depois de mim dirá novamente — e todas as Deusas 
são uma só Deusa, e há apenas um Iniciador, E a cada homem sua própria 

verdade, e o Deus nela (BRADLEY, 2017, p. 10) 

 
Eu sabia que era um desses momentos em que a história de toda a humanidade 

seria mudada. Os Cristãos buscam apagar toda sabedoria que não a deles; e 

nessa luta estão banindo deste mundo todas as formas de mistério que não se 
encaixam em sua fé religiosa. Consideram heresia que um homem viva mais 

de uma vida, o que qualquer camponês sabe que é verdade (BRADLEY, 2017, 

p. 23). 

 

Em As Brumas de Avalon é possível encontrar vários fragmentos que revelam ações 

machistas e violência de gênero, sendo elas, físicas ou psicológicas: 

 
Igraine sabia que o marido ficara descontente porque o bebê não era o filho 
pelo qual ele ansiava – esses romanos contavam sua linhagem pelo lado 

masculino, em vez do feminino; tolice, pois como um homem poderia saber 

quem era de fato o pai do filho de uma mulher? Era claro que os romanos se 
preocupavam muito com quem se deitava com suas mulheres, e as  trancavam 

e espionavam (BRADLEY, 2017, p. 17). 

 

Preciso arranjar um casamento para aquela menina o mais rápido possível, 
Igraine. Ela é uma cadelinha com olhos quentes para qualquer coisa em forma 

de homem; viu como olhou não só para mim, como também para os meus 

soldados mais jovens? Não terei alguém assim desgraçando a minha família 
nem influenciando minha filha! (BRADLEY, 2017, p. 37-38). 
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Em uma época onde as mulheres tinham que ser submissas aos homens, ser indiferente 

a essa condição era ir contra aos dogmas criados pela igreja, logo, as mulheres de herança celta, 

que seguiam suas vidas em liberdade sem serem dependentes da figura masculina, causavam 

desconforto aos homens cristãos: 

 
Mas, sua mente lhe respondeu, sua mãe havia dado à luz aquelas crianças em 

liberdade, como tocava às mulheres das tribos, dos pais que ela escolhera, não 

como uma escrava de um romano cujos costumes davam a ele poder sobre 
mulheres e crianças. Afastou com impaciência tais pensamentos; importava se 

ela tinha a Visão ou se apensa parecia tê-la, se isso mantinha os criados em 

seus lugares? (BRADLEY, 2017, p. 19). 

 
 

Infelizmente, a trajetória histórica feminina foi moldada pelo ponto de vista  masculino, 

sendo assim, levando a inferiorização daquelas mulheres. Marion Zimmer Bradley ressaltou as 

quão oprimidas eram as mulheres, como essas figuras sofriam em seus casamentos e no meio 

social. As mulheres cristãs tinham que estar sempre inseridas no padrão 

―Maria exercida pela igreja. Cuidar do lar, servir aos seus maridos e filhos eram suas únicas 

funções, não tinham liberdade em exercer funções sociais, tais como exerciam os homens, fugir 

desses cargos causariam má consequência para elas. A autora apresentou vários tipos de 

violência física e psicológica sofridas por essas mulheres. As agressões físicas eram sempre 

feitas por os seus maridos, figuras machistas e opressoras: 

 
Gorlois levantou a mão e a acertou, não muito forte, na boca. — Não vai 

bancar a megera comigo, senhora! Ei lhe disse para evita-lo; obedeça! Creio 

que seja honesta e casta, mas não vou confia-la àquele homem nem permitir 
que se torne das línguas das mulheres! (BRADLEY, 2017, p.61). 

 

Os homens exerciam plenos poderes sobre suas mulheres, elas eram entregues a eles 

sem direto de escolha, tendo que os obedecer a todo momento, caso contrário eram tratadas com 

mais violência: 

Gorlois soltou o braço de Igraine. Ela pôde ver as marcas dos dedos dele já se 

avermelhando e virando hematomas escuros. Esfregou-as e lágrimas 

continuaram correndo por seu rosto. Estava em choque diante dos rostos que 
os rodeavam, como se tivesse sido humilhada. Cobriu o rosto o rosto com o 

véu e chorou com mais intensidade que nunca. Gorlois a empurrou para diante 

dele (BRADLEY, 2017, p. 79). 

 
 

Em um cenário opressor em que se encontravam as mulheres daquela época, lutar por 

respeito e igualdade de gênero era necessário. Por mais difícil que fosse essa iniciativa, a 
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batalha em favor de seus direitos precisava ser instituída por elas. Apesar de toda a violência 

sofrida, das diversas formas de opressão evidenciada nesta obra, há também vestígios de luta  e 

orgulho de ser mulher, logo o empoderamento feminino fica em evidências: 

 
Agora que havia cometido um ato de franca rebelião, Igraine ficou paralisada 

diante da própria audácia. Mas ao menos tinha se livrado do padre, e livrado 
Morgana também. Não aceitaria que a filha fosse criada para sentir vergonha 

da própria feminilidade (BRADLEY, 2017, p. 96). 

 

Através da personagem Morgana, a autora apresentou as mulheres bruxas, figuras que 

foram cruelmente maltratadas por adorar uma Deusa. Por se tratar de uma época patriarcal,  ser 

mulher era uma condição inferior, ser mulher e bruxa era ir contra os valores cristãos. As bruxas 

eram representadas como a personificação do mal. Todo e qualquer ato de magia era cruelmente 

julgado. Em As Brumas de Avalon ficam-se em evidencia o quão essas mulheres foram 

oprimidas. 

 
4.1 A MULHER EM AMADIS DE GAULA 

 

Garci Rodríguez de Montalvo apresenta em Amadís de Gaula o tradicional enredo de 

narrativas de cavalaria, salienta ações heroicas dos cavaleiros medievais enaltecendo a figura 

masculina. A obra em questão é composta por quatro livros, sendo analisado apenas o primeiro. 

Fizemos alguns recortes para a análise e percebemos que, há sim a presença do machismo, 

porém de uma forma mais implícita. 

Nesta obra, a mulher, objeto de análise deste trabalho, não é representada 

negativamente, o machismo era mais sutil, porém muito presente. As mulheres possuíam direito 

de escolhas em suas vidas amorosas, mas não eram consideradas livres perante a sociedade. As 

mulheres eram criadas para seguir o destino do matrimonio: 

 
La otra hija, que Elisena fue llamada, en gran cantidad mucho más hermosa 

que la primera fue; y comoquiera que de muy grandes príncipes en casamento 

demandada fuese, nunca con ninguna de ellos casar le plugo, antes su 
retaimiento y santa vida dieron a que todos beata perdidas la llamasen, 

considerando que persona de tan gran guisa, dotada de tanta hermosura, de 

tantos grandes por matrimonio demandada no le era conveniente tal estilo de 
vida tomar (MONTALVO, 1508, p.5) 1. 

12 

                                                   
 

2 A outra filha, que Elisena foi chamada, mui mais formosa do que a primeira foi. E como que de mui grandes 

príncipes fosse requisitada em casamento, nunca com nenhum deles quis casar; antes o seu retraimento e santa 

vida  deram  causa  a  que  todos,  ―beatas  perdidas’  a  chamassem,  considerando  que  a  pessoa  de  tão  grande 

linhagem, dotada de tanta formosura, de tantos grandes, requisitadas em casamento, não lhe era conveniente tomar 

tal estilo de vida (tradução nossa). 
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O autor apresenta características de uma sociedade opressora e machista, qualquer ação 

que se distanciasse dos padrões exigidos por ela era uma afronta aos valores e a moral, levando 

a mulher, muitas vezes, a ter um julgamento ou uma condenação cruel. Apesar de representar 

positivamente a figura feminina, algumas ações não eram permitidas, lembrando que, se trata 

do século XV, uma época patriarcal: 

 
―Pues así fueron pasando su tiempo hasta que preñada se sentió perdiendo el 

comer y el dormir, y la su muy hermosa color. Allí fueron las cuitas y los 

Dolores em mayor grado, y no sin causa, porque en aquella sazón era por ley 
estableido que qualquiera mujer, por de estado garnde y señorío que fuese, si 

em adulterio se hablaba no se podía en ninguma guisa excusar la muerte.‖( 

MONTALVO, 1508, p.8-9)3 

 
Apesar de o autor destacar em sua obra características próprias de uma sociedade 

patriarcal e o machismo ser evidenciado, em vários fragmentos é perceptível a tentativa de 

valorização do feminino por parte do autor, permitindo transparecer de forma cautelosa o apoio 

ao progresso da mulher na sociedade. As mulheres de status social menos elevado eram livres 

para acompanhar os cavaleiros em suas e missões sem haver desrespeito de ambas as partes. 

As damas da sociedade eram valorizadas pelos homens, a sua beleza era constantemente 

evidenciada na obra, eram vistas como seres encantadores que exerciam uma grande influencia 

na vida dos homens. Elas dominavam os corações dos seus cavaleiros. Que encontravam-se 

constantimente apaixonados por suas damas, característica comum do Amor Cortês, que  

caracterizou-se pela idealização da pessoa amada no período da baixa Idade Média. 

Outro fator a ser evidenciado em Amadis de Gaula é a constante devoção religiosa, em 

vários fragmentos destaca-se a adoração e aclamação a Jesus Cristo e da Santa Maria. Na idade 

média, o cristianismo era a fé religiosa que mais se propagava, suas doutrinas e dogmas eram 

impostos aos cidadãos refletindo também na literatura: 

 
Las cosas ordenadas y permitidas de Dios -dijo el maestro-, no las puede 

ninguno estobar ni saber qué pararán, y por esto los hombres no se deben 

constritar ní alegar con ellas, porque muchas veces así lo malo como lo bueno 
que de ellas a su parecer ocurrirles puede, suceder de otra forma que ellos 

esperaban . Y tú, noble rey, perdiendo de tu memoria todo esto que  aqui com 

tanta afición has querido saber recoge en ella de siempre rogar a Dios, que en 
esto y en todo lo ál haga lo que su santo servicio sea, porque aquélla, sin duda, 

es la mejor (MONTALVO, 1508, p. 11)4 

                                                   
3 E assim foi passando o tempo até que Elisena se sentiu grávida, perdendo o comer, o dormir, e a tão formosa cor. 

Aí foram a angústia e as dores maiores, e não sem causa, porque naquele tempo era por lei estabelecido que 

qualquer mulher, por grande que fosse o seu estado e senhorio, se fosse encontrada em adultério, não podia de 
nenhuma maneira escusar a morte (tradução nossa). 

 
4 As coisas ordenadas e permitidas por Deus -disse o mestre- ninguém as pode estorvar nem saber em que pararão, 
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Ay, Dios, porqué os plugo de poner tanta beldade em nesta señora, y en mí 
grand cuita y dolor por causa de ella, en fuerte punto mis ojos la miraron pues 

que perdiendo la lumbre con la muerte pagarán aquella gran locura en que al 

corazón han puesto!‖ (Amadis de Gaula, p. 16)5 
 

Apesar de a fé católica ser destacada, há também a presença da cultura mística. Em 

algumas obras a prática de magia e adoração a outras religiões são representadas como algo 

profano, muitas vezes como a personificação do mal, porém esse julgamento negativo não é 

evidenciado nesta obra. A personagem Urganda, que representa o lado místico da narrativa é 

destacada por muitos cavaleiros como uma mulher sábia: 

 
Hijo hermoso, que de pequeño comenzaste andar en aventura y peligro, y 
ahora te veo en servidumbre de los que a ti podrían servir, Dios te guarde y 

enderece en aquellas cosas de su servicio y de tu gran honra, y haga 

verdadeiras las palabras que la sábia Urganda de ti me dijo y a mí me deje 
llegar a tiempo de las grandes maravillas, que en las armas prometidas te son 

(MONTALVO, 1508, p.14)6.6 

 
Urganda a desconhecida, como era chamada pelos cavaleiros estava constantemente 

envolvida em grandes mistérios. Sempre que necessário aparecia para aconselhar e guiar os 

cavaleiros em suas jornadas, sendo assim amada por muitos: 

Y perguntóle si conocíala doncella que la lanza le dio. Ella dijo que la nunca 

viera, sino entonces, más que le dijera que la traía para el mejor caballero del 
mundo, y díjome que después que de vos me partiese que os hiciese saber 

cómo era Urganda la Desconocida y que muchos os ama (MONTALVO, 

1508, p. 20)7.7 

 

Com a inserção do Império Romano e com a propagação das doutrinas cristãs, o domínio 

do homem sobre a mulher mostrou-se em constante evolução na sociedade medieval, junto a 

ele, como consequência, alastrou-se também os diversos tipos de violência que afeta a figura 

feminina. 

 

 

 

 

                                                   
e por isso os homens não se devem entristecer nem alegar com elas, porque muitas vezes, tanto o mal como o bem 

que ao seu parecer delas podem ocorrer, pode suceder de forma diferente do que esperavam. E tu nobre Rei, 
perdendo a tua memória tudo isto que aqui com tanto empenho quiseste saber, recolhe nela de sempre rogar a Deus 

que nisto e em todo o faça o que seja em seu santo serviço, porque isso sem dúvida é o melhor (tradução nossa) 
5 Ai, Deus! Porque vos pôs tanta beleza nesta senhora e em mim tanta coita e dor por causa dela? Em forte ponto 

os meus olhos a olharam, pois que perdendo o seu lume, com a morte pagarão aquela grande loucura que no 

coração puseram (tradução nossa). 
6 Filho formoso, que de pequeno começaste a andar em aventuras e perigos, e agora te vejo aos serviços dos que 

a ti poderiam servir. Deus te guarde e guie naquelas causas de seu serviço e de tua grande honra, e faça verdadeiras 

as palavras que a sábia Urganda de ti me disse, e a mim deixe chegar ao tempo de tuas grandes maravilhas, que 

em armas te são prometidas (tradução nossa). 
7 E perguntou-lhe se conhecia a donzela que a lança lhe tinha dado. Ela disse que nunca a vira senão naquele 

momento, mas que lhe dissera que a trazia para o melhor cavaleiro do mundo; ―e disse-me que depois que de vós 

se partisse, que vos fizesse saber que era Urganda, a desconhecida, e que muitos vos ama (tradução nossa). 
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Todas essas questões, sociais iniciadas nos tempos passados são representadas explicitamente 

ou implicitamente em algumas narrativas de cavalaria. Porém, foi observado que não se 

evidencia indícios de violência  explicita contra a mulher nesta obra. 

 
4.2 BRUMAS   DE   AVALON   E   AMADÍS   DE   GAULA: DIVERGÊNCIAS E 

CONVERGÊNCIAS 

 
Assim como em As Brumas de Avalon, a obra Amadís de Gaula apresenta narrativas de 

cavalaria que traz em seu contexto, feito heróico dos cavaleiros medievais exaltando a figura 

masculina. Porém, são perceptíveis várias diferenças entre ambas as obras, quanto a 

representatividade da figura feminina. Apesar de tratarem de contextos históricos e sociais 

bastante semelhantes, as obras possuem uma grande distinção quanto aos seus objetivos 

principais. 

Em As Brumas de Avalon, o objetivo principal, aparentemente, é apresentar para o leitor 

uma versão de narrativas de cavalaria distintas das habituais, divergentes no sentido de 

apresentar uma versão dos fatos que traz em primeiro plano a figura da mulher, que por questões 

religiosas e sociais foram bastante oprimidas e se não anuladas de seus direitos de mulher e 

cidadã. 

As Brumas de Avalon é contada a partir do ponto de vista de uma mulher druida, 

proveniente de povos que foram altamente julgados pelos cristãos, por não seguir os seus 

costumes religiosos. Nesta obra foram apresentadas as distintas formas de violência que as 

mulheres sofriam e que consequentemente sofrem nos tempos atuais. Foram destacados em 

vários fragmentos a presença do machismo, intolerância religiosa entre outras formas de 

opressão, que infelizmente, foram continuadas até a contemporaneidade. A autora Marion 

Zimmer Bradrley representa nesta obra em questão, o princípio do empoderamento feminino, 

dando voz a quem, por muito tempo, não teve voz. 

Com o domínio do cristianismo, e a propagação da fé cristã, as religiões e culturas 

divergentes antes exercidas naquela região, foram aos poucos sendo induzidas ao esquecimento, 

porém não estavam extintas. A magia, e a adoração a uma deusa causavam grande desconforto 

aos padres e devotos do cristianismo que marginalizava todo e qualquer ato de ―bruxaria‖, 

ficando evidente que as mulheres adeptas a essas práticas eram malvistas perante a sociedade. 

Já em Amadis de Gaula o objetivo principal é apresentar a tradicional narrativa do 

universo cavalheiresco. A figura do cavaleiro herói é constantemente exaltada, destacando os 
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seus grandes feitos e suas conquistas. Nesta obra a figura feminina vem em segundo plano, às 

mulheres que a todo o momento são denominadas donzelas estavam sempre aos cuidados de 

um homem, sendo assim, o machismo se faz presente, porém de uma forma mascarada, como 

o objetivo maior é destacar a honra e a bondade dos cavaleiros o machismo fica evidenciado 

sutilmente, perceptível nos cuidados excessivos com as mulheres e no pré-julgamento social. A 

violência contra as mulheres, adeptas ou não a prática de magia, não é evidenciada nesta obra. 

Garcí Rodriguez de Montalvo representa a figura feminina de forma característica ao 

tratamento exercido no trovadorismo, ou seja, mensionandos-as sempre com repeito, e elogios. 

Apesar de a história ter como protagonismo a figura masculina, constantemente a figura da 

mulher é destacada, muitas vezes, ao lado dos homens ou em seus pensamentos. A figura da 

mulher adepta a magias é bem aceita no meio social e em poucos momentos essa mulher foi 

descrita como uma figura má, na maioria da vezes era elogiada, tida pelos cavaleiros como uma 

sábia mulher, e não como a personificação do mal como é evidenciado em As Brumas de 

Avalon. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O desenvolvimento desse trabalho possibilitou analisar como diferentes perfis 

femininos foram representados em narrativas de cavalaria, possibilitando ao leitor a uma 

reflexão sobre quão difícil está sendo o processo de construção de identidade feminina. Foi 

evidenciado nas obras as distintas formas de opressão exercidas pela sociedade medieval, entre 

elas o machismo e a violência, sendo possível compreender que a literatura pode ser um 

mecanismo viável para contribuir com a conscientização da sociedade contemporânea. 

Foram analisadas duas obras de cavalaria do ciclo arturiano, Amadis de Gaula e As 

Brumas de Avalon, que apresentam ao leitor perspectivas distintas. Em ambas as obras há a 

presença do machismo, vale ressaltar que a época em questão era a idade média, uma época 

patriarcal. Na primeira obra, o machismo foi evidenciado de forma implícita e na segunda de 

forma explícita. Em As Brumas de Avalon, as violências físicas, verbais e psicológicas ficam 

em evidências, em Amadis de Gaula não há indícios de violência contra as mulheres, sendo 

possível concluir que na primeira, as mulheres bruxas e damas, foram representadas de forma 

opressora e cruel, diferente da segunda, cujo objetivo maior era apresentar os feitos heroicos 

dos cavaleiros. 

As obras selecionadas para a análise apresenta grandes personagem da literatura 

cavalheresca medieval, apresenta os perfies bruxas e damas, selecionados para investigação. Os 

fragmentos evidenciam comos os autores de ambas as obras, representa tais perfies femininos, 

contribuindo satisfatoriamente com a pesquisa. 

Dada a importância do tema e por se tratar de uma análise sobre a representatividade da 

figura feminina, acreditamos que este estudo pode contribuir para a conscientização social, já 

que o mesmo discute acerca do machismo, violência de gênero e intolerância religiosa, assuntos 

de extrema importância que, infelizmente, até os dias atuais vem causando danos irreversíveis 

na vida das vítimas. Podendo servir também como iniciativa para novos estudos literários que 

visam enfatizar a figura feminina como corpus de pesquisa. 
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