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Modelos de piedade ou agentes de poder: 
dicotomias sobre a mulher medieval construídas 

através do olhar do “Outro”

Joana raMôa Melo

«In the past, the world was viewed through a single lens, a lens that was male. 
Now, we humans have begun to take into account that we have two eyes 

– one male, the other female.»1

Num quadro de «reflexões acerca da sociedade medieval europeia», 
orientadas pelo olhar que uns lançam sobre “outros” – frequentemente os 
que pretendem dominar sobre os que são, ou se deseja ver, submetidos –, 
o enfoque sobre as mulheres, para além de pertinente ou até incontornável, 
oferece riqueza ao discurso global, ao mesmo tempo que se enriquece a 
si mesmo num processo de auto-análise. Nas fontes que nos transmitem a 
realidade feminina, os olhares masculinos, que tendem a dominar, convertem 
as mulheres – é certo – frequentemente no “outro”, aquele que é estranho à 
condição do que as descreve ou refere, muitas vezes aquele cuja alteridade 
importa mesmo sublinhar. O problema é, contudo, mais complexo ainda. 

1  brouDe, Norma, garrarD, Mary D., “Feminist Art History and the Academy: Where 
are we now?”, Women’s studies quarterly, 15:1/2, 1987, p. 219 ‒ Queremos precisar que 
o uso do termo “mulheres” conhece limites precisos e não pretende ser conivente com 
uma generalização que apague artificialmente culturas, religiões e geografias. Seguindo 
esta tomada de consciência, tão própria da historiografia pós-moderna, assumimos que 
estaremos sempre a falar de uma minoria social (mulheres que pertencem às elites) e de 
um contexto específico que é o Ocidente cristão (mesmo que, em muitos aspectos, no que 
concerne à construção ideológica feita em torno das mulheres, assim como ao impacto 
da mesma sobre a sua vida, o “cross culturalism” entre cristãos, judeus e muçulmanos 
seja hoje evidente).

Através do Olhar do Outro, José Albuquerque Carreiras, Giulia Rossi Vairo 
e Kristjan Toomaspoeg (eds.), Tomar, 2018, pp. 203-233.
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Se as visadas são, elas próprias, múltiplas e diversas, suscitando, entre os 
que escrevem, categorizações que oscilam entre uma apreciação positiva 
e outras negativas da sua condição “outra” 2, também os olhares oriundos 
do seio da própria comunidade feminina não são inexistentes nem neces-
sariamente convergem numa forma única (e autónoma das masculinas) de 
se entenderem a si mesmas e às “outras” 3.

O primeiro problema que se coloca é, evidentemente, o de saber até 
que ponto aquele discurso aparentemente dominante sobre as mulheres – e 
que durante anos foi servindo de base a uma construção historiográfica 
orientada para os homens e muito pouco crente na capacidade feminina 
para agir – traduz reais antagonismos constrangedores; quanto desses 
modelos idealizados se concretiza efectivamente na vida dessas mulheres 
e que mensagens alternativas constroem sobre si mesmas (e por que vias 
conseguem fazê-lo). Serão, afinal, a prática da piedade – a que as desejam 
ver votadas quase em exclusivo as fontes cronísticas e moralizantes – e 
o exercício do poder (na sua acepção mais imediata) – que preenche 
significativamente a vida de algumas delas – modelos de vida antagónicos? 
Serão essas as únicas alternativas a uma existência profícua e geradora de 
efeitos concretos na sociedade em que vivem? De que tipo de poder estamos, 
afinal, a falar? O que nos dizem outras fontes, nomeadamente as artísticas?

A análise que se segue cruza-se, portanto, com os domínios da História 
das Mulheres e dos Estudos de Género – dois enfoques articulados mas 

2 Esta tendencial polarização patente nas fontes tem tido reflexo no conhecimento construído 
acerca dessas mulheres, sendo frequente o recurso à dupla simbólica de Eva e Maria para 
ilustrar o que seria um modo bastante fechado de catalogar as possibilidades da existência 
feminina. A realidade é, contudo, bem mais complexa, como adiante discutiremos.

3 Isto mesmo se comprova através de outro estudo publicado neste mesmo volume, da 
autoria de Rafael Mérida Jiménez. Para uma reunião de textos escritos por mulheres 
medievais, veja-se, por exemplo: régnier-bohler, Danielle (dir.), Voix des femmes au 
Moyen Âge. Savoir, mystique, poésie, amour, sorcellerie XIIe-XVe siècles, Éditions Robert 
Laffont, Paris, 2006.
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frequentemente entendidos hoje como distintos4 – e assume a natureza de 
um ponto de situação relativamente ao lugar que esta problemática tem tido 
na produção historiográfica portuguesa e ao papel que a História da Arte 
pode e deve ter na procura e no trilhar de novas vias de indagação, logo, 
na construção de um “outro olhar” 5. Com efeito, numa altura em que a 
interrogação acerca da pertinência dos estudos especificamente consagrados 
às mulheres encontra já a sua validade em contextos de sólida tradição do 
feminismo intelectual ou académico como o anglo-saxónico (mesmo que 
concordemos com uma resposta afirmativa), em Portugal existe um longo 

4 Elizabeth Clark, como outros autores, chama a atenção para o que considera tratar-se de 
uma clara e necessária distinção entre os “estudos sobre mulheres” e os “estudos de género”, 
já que, metodologicamente, se revelam significativamente diversos: os primeiros ligados à 
observação de mulheres concretas, reais e particulares; os últimos olhando o conjunto, mais 
ou menos indistinto, das mulheres como um todo, a mulher como imagem e símbolo de 
determinados valores (clark, Elizabeth A., «Women, Gender, and the Study of Christian 
History», Church History, 70:3, 2001, pp. 395-426). Num panorama ainda feito de muitos 
silêncios, como o português, ambas as perspectivas poderão (e deverão conjuntamente) 
resultar em investigações produtivas para o avanço do conhecimento acerca da presença 
de mulheres em contextos históricos que foram delas praticamente esvaziados, como é o 
caso da sociedade medieva no seu conjunto. Na introdução à problematização do conceito 
de género enquanto ferramenta do discurso histórico, revela-se incontornável o artigo, já 
clássico, de Joan Scott: Scott, Joan, «Gender, a Useful Category of Historical Analysis», 
American Historical Review, 91, 1986, pp. 1053-1075. Se o uso desta terminologia – em 
detrimento da referência a mulheres – teve como premissa a tomada de consciência da 
construção cultural dos papéis atribuídos a cada um dos sexos e pode ainda ser vista como 
aparentemente mais neutra ideologicamente e mais inclusiva, temem as investigadoras 
convictamente feministas que esta substituição, cada vez mais sistemática, implique uma 
nova secundarização das mulheres como objecto específico de análise.

5 Caberá, neste momento, esclarecer que a reflexão que aqui propomos fazer se articula 
com o nosso projecto de Pós-Doutoramento, ainda em fase de arranque, do que decorre 
necessariamente o carácter essencialmente indagador e sistematizador do nosso discurso. 
O referido projecto, intitulado «Um discurso (no) feminino: a imagem como instrumento de 
poder e o poder comunicativo das imagens na Idade Média em Portugal (sécs. XII-XIV)» 
e financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (SFRH/BPD/108670/2015), tem 
por objecto de estudo a relação das mulheres medievais portuguesas com as artes durante 
a Iª Dinastia, propondo interrogar de modo sistemático as formas e mecanismos através 
dos quais os objectos artísticos podem funcionar como instrumentos para a comunicação e 
para o exercício de autoridade por parte de algumas figuras femininas e em determinadas 
circunstâncias, mas também como eles contribuem para construir realidade.
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caminho não percorrido que nos obriga a revisitar “velhos” (para nós, 
novos) problemas e ainda a reivindicar o interesse (e a não marginalidade) 
de uma abordagem feminina (e, por que não, feminista, mesmo que não 
necessariamente activista, cisão que nos anos 90 se operou e que ainda em 
muitos académicos se mantém)6.

Um breve estado da arte impõe-se, por isso, como primeiro passo de 
um raciocínio que procurará conduzir, não ainda a uma resposta fechada e 
definitiva para todas as questões atrás levantadas, mas à identificação de 
uma metodologia possível para a sua abordagem – a do estudo das mulheres 
na sua relação (recíproca) com a produção artística –, assinalando ainda 
alguns dados e elementos que auguram as suas potencialidades no contexto 
português. No fundo, procuramos a partir daqui reflectir e trabalhar sobre 
uma das formas possíveis de ultrapassarmos definitivamente o filtro do 
“outro” no olhar que, em Portugal, ainda hoje continuamos a lançar sobre 
as mulheres medievais – e só sobre algumas de entre elas.

Debruçando-nos sobre a produção historiográfica portuguesa, podemos 
dizer que o percurso se inicia verdadeiramente nos meados da década de 
80, momento a partir do qual o trabalho mais ou menos incisivo de diversos 
investigadores foi, pouco a pouco, convertendo as mulheres em agentes 
possíveis de uma História medieval portuguesa. Deste modo, é forçoso 
que comecemos esta reflexão por reconhecer que o estudo que hoje nos 
propomos realizar e a possibilidade até de equacionar certos problemas são 
o resultado de um percurso já iniciado – e a ser realizado – que, para o que 
se refere à medievalidade, tem, em grande medida, a sua raiz nas actas do 
colóquio sobre A Mulher na Sociedade Portuguesa (1986). Nestas, os artigos 
de José Mattoso, Isaías Pereira, Amélia Aguiar Andrade, Maria Helena da 
Cruz Coelho e Leontina Ventura, entre outros, abriram horizontes de análise 
no que respeita ao enquadramento ideológico da existência feminina na 
Idade Média em Portugal, lançando uma promessa que progressivamente 
– e com ritmos desiguais em função das áreas de abordagem – tem vindo 

6 A este propósito veja-se a reflexão feita por: vicente, Filipa Lowndes, «História da Arte 
e Feminismo: uma reflexão sobre o caso português», Revista de História da Arte, 
10, 2012, pp. 211-225.



207

Modelos de piedade ou agentes de poder: 
dicotomias sobre a mulher medieval construídas através do olhar do “Outro” 

a concretizar-se7. Em 2011, o capítulo redigido por Ana Maria Rodrigues 
e Manuela Santos Silva na obra The Historiography of Medieval Portugal 
c. 1950-2010 registava cuidadosamente os vários estudos realizados nessa 
sequência (e alguns até anteriores), organizando-os por linhas historiográ-
ficas e por temas8 – o que torna evidente as desigualdades ainda existentes. 
No domínio da historiografia da arte medieval portuguesa, poder-se-á 
mesmo dizer que o tão evocado “silêncio feminino” para a Idade Média 
continua a registar-se. Isto não só porque – segundo é nossa convicção – 
diversos casos de participação de mulheres no panorama artístico estão 
por explorar (ou muito vagamente enunciados), como também porque 
as já conhecidas e trabalhadas ligações de mulheres medievas ao mundo 
das artes tendem a ficar fechadas sobre si mesmas, votadas à condição de 
casos excepcionais e de análises biográficas, sem, por isso, promoverem 
uma efectiva (e necessária) alteração do discurso global e, sobretudo, dos 
raciocínios apriorísticos com que se parte para o estudo das peças e das 
dinâmicas que as envolvem9. Folheando as biografias das rainhas medievais 

7 A Mulher na Sociedade Portuguesa. Visão Histórica e Perspectivas Actuais, Actas de 
Colóquio, Instituto de História Económica e Social, Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, Coimbra, 1986.

8 Silva, Manuela Santos, roDrigueS, Ana Maria S. A., «Women’s and Gender History», 
em José MattoSo (dir.), The Historiography of Medieval Portugal c. 1950-2010, IEM, 
Lisboa, 2011, pp. 483-497.

9  Já em 1976, num artigo que podemos considerar fundacional, a historiadora Joan Kelly 
chamava a atenção para a verdadeira revolução conceptual na historiografia que os 
estudos sobre as mulheres começavam a implicar, através da problematização de três 
das preocupações básicas daquela disciplina: as periodizações; as categorias de análise 
social e as teorias de mudança social (kelly, Joan, «The Social Relation of the Sexes: 
Methodological Implications for Women’s History», Signs, vol.1, n.4, 1976, pp. 809-823). 
A dificuldade, ainda sentida, de alteração dos métodos e discursos globais por via dos 
resultados obtidos na investigação centrada nas mulheres decorre mais – é preciso que se 
note – de uma não assimilação dos mesmos em estudos com outras vocações e enfoques, 
do que da vontade de introversão por parte daqueles que trabalham tais temáticas. 
Em Portugal, como fora, começa a ser demasiado evidente o potencial dessas análises 
atentas à presença das mulheres no panorama artístico (ou mesmo, numa perspectiva 
mais ampla, cultural) medievo, como bem o demonstram estudos como: cePeDa, 
Isabel Vilares, «Os Livros da Rainha D. Leonor, segundo o códice 11 352 da Biblioteca 
Nacional», Revista da Biblioteca Nacional (Lisboa), série 2, vol. 2, n. 2, Julho-Dezembro 
1987, pp. 51-81; coelho, Maria Helena de Cruz, ventura, Leontina, «Os Bens de Vataça. 
Visibilidade de uma Existência», Revista de História das Ideias, 9, 1987, pp. 33-77; 
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portuguesas, publicadas no contexto de uma série inovadora entre nós nas 
suas premissas e dirigida (uma vez mais) pelas duas citadas professoras e 
investigadoras10, apercebemo-nos rapidamente da fragilidade (ou mesmo 
da total ausência) do discurso acerca do papel cultural dessas mulheres, 
nomeadamente no que se refere ao domínio das artes (com raras excepções). 
A questão da “comemoração”11, por exemplo, ou seja, dos mecanismos que 
usam elas próprias ou alguém em seu nome para construir (manipulando) 
a sua memória, estruturada em torno do corpo morto e da alma imortal 
que dele se liberta, é um assunto tão fundamental quanto secundarizado 
no seu potencial impacto em termos materiais e artísticos.

Trata-se, contudo, de um domínio fundamental da história de vida 
do Homem medievo, por, entre outras coisas, lhe assegurar a imortalidade 
e oferecer a oportunidade para controlar a imagem que quer deixar de si 
próprio, pelo que não nos espantará a afirmação – comprovada – de que 
muitas mulheres têm nessa soma de decisões e actos que compõe o seu 

coleMan, Joyce, «Philippa of Lancaster, queen of Portugal – and patron of the Gower 
translations?», em Maria bullón-FernánDez (ed.), England and Iberia in the Middle 
Ages, 12th-15th Century. Cultural, literary and political exchanges, Palgrave MacMillan,  
New York, 2007, pp. 135-165; FernanDeS, Hermenegildo, aFonSo, Luís U., «Do luxo 
à economia do dom: em torno do tesouro da rainha D. Beatriz (1349-1358)», Clio, 
16/17, 2008, pp. 363-394; roDrigueS, Ana Maria S. A., «The Treasures and Foundations 
of Isabel, Beatriz, Elisenda, and Leonor: The Art Patronage of Four Iberian Queens in 
the Fourteenth Century», em Therese Martin (ed.), Reassessing the Roles of Women as 
‘Makers’ of Medieval Art and Architecture, Brill, Leiden/Boston, 2012, vol. 2, pp. 903-
935; roSSi vairo, Giulia, Dinis del Portogallo e Isabel d’Aragona in vita e in morte. 
Creazione e trasmissione della memoria nel contesto storico e artistico europeo, Tese 
de Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, Lisboa, 2014; Silva, Manuela, «Práticas religiosas e hábitos culturais inovadores 
na corte dos reis de Portugal (1387-1415)», Poder Espiritual/Poder Temporal. As relações 
Igreja-Estado no Tempo da Monarquia (1179-1909), Academia Portuguesa de História, 
Lisboa, 2009, pp. 193-212. 

10  roDrigueS, Ana Maria S. A., Sá, Isabel dos Guimarães, Silva, Manuela Santos (coord.), 
Rainhas de Portugal, Círculo de Leitores, Lisboa, 2012- 2014, 18 vols.

11  Adoptamos este termo a partir da palavra inglesa “commemoration”. Pensamos que o uso 
da palavra portuguesa “comemoração” pode bem adequar-se ao conceito que procuramos 
definir. Recorremos a este termo com o sentido de evocação solene, ritualizada e consagrada, 
verdadeiramente comemorativa dos falecidos entre os viventes e, simultaneamente, 
propiciatória de um destino salvífico para a alma.



209

Modelos de piedade ou agentes de poder: 
dicotomias sobre a mulher medieval construídas através do olhar do “Outro” 

processo comemorativo, um campo de actuação particularmente perso-
nalizado. Por essa razão, este é também um dos domínios privilegiados 
para as reencontrarmos na sua autêntica – tanto quanto nos é hoje possível 
alcançá-la – personalidade e no seu pensamento, ao mesmo tempo que 
descobrimos as marcas da sua autoridade, logo da verdadeira margem de 
acção que lhes é, afinal, deixada12.

Na aproximação à hora da morte, e em parte através das disposições 
testamentárias e da administração dos bens de que dispõe, a mulher nobre 
tardo-medieval portuguesa confirma determinadas estratégias usadas ao 
longo da vida para exercer um poder efectivo (e que lhe é, afinal, numa 
série de circunstâncias, devido e reconhecido) e para ostentar um lugar 
destacado na sociedade. São essas estratégias (de entre as mais eficazes 
para o duplo efeito que acabámos de delinear): a ligação a certas institui-
ções religiosas; o preservar de uma ligação à sua ascendência, portanto 
à família real ou nobre de origem; o exercício da caridade no conjunto 
social e da prodigalidade entre os “seus” (família nuclear e alargada). São 
estes os gestos e decisões em que, de forma mais nítida, se cruzam, por um 
lado, a possibilidade de afirmarem ainda em vida um papel activo e uma 
autoridade pessoal, por outro, a certeza, para estas mulheres, de estarem 
a promover a perpetuação de uma memória individual, depois da morte. 
Neste contexto, a instrumentalização de certos objectos – que se possui 

12  Ao analisarmos as mulheres sob esta perspectiva, não só nos deparamos com um conjunto 
de personagens (algumas, surpreendemente) activas nos seus projectos comemorativos 
(e, nalguns casos, nos de outros), encomendando e até controlando certamente a feitura 
dos respetivos moimentos, como inclusivamente descobrimos um papel pioneiro a ser 
desempenhado por algumas figuras femininas neste campo artístico. Por exemplo, na sua 
obra dedicada às rainhas da França capetíngia, Kathleen Nolan propõe um interessante 
protagonismo feminino no domínio da produção de figuras jacentes, já que, segundo a 
autora, a primeira efígie sepulcral produzida para um monarca francês contemporâneo 
pertence a Adelaïde de Maurienne (segunda esposa e primeira consorte de Louis VI), 
falecida em 1154, e é por iniciativa de outra rainha, neste caso Adèle de Champagne, 
viúva de Louis VII, que na década de 80 da mesma centúria o fenómeno do jacente 
régio se consolida, correspondendo mesmo à primeira efígie esculpida para um rei na 
sequência imediata da sua morte: nolan, Kathleen, Queens in Stone and Silver. The 
creation of a visual imagery of queenship in Capetian France, Palgrave MacMillan, 
New York, 2009, pp. 58-59.



  Joana Ramôa melo

210

ou que se cria para o efeito pretendido13 – constitui um dos mecanismos 
centrais, simultaneamente, do processo de espiritualização da matéria que 
está na base de todo o ritual de preparação da morte14, e do uso e controlo 
da memória como fonte de poder.

Evidentemente – poder-se-á afirmar –, estes são mecanismos 
comuns ao universo masculino, mas talvez se encontrem potenciados 
entre as mulheres (como diversos estudos vêm sugerindo15), seja por 

13  Veja-se, a título de exemplo, a passagem do testamento de 1357 da rainha D. Beatriz, 
consorte de D. Afonso IV, na qual expressa a vontade de que o seu moimento seja coberto 
por uma colcha e um pano que mandou fazer especificamente para aquele efeito: «E 
mando que se ponha sobre o meu moymento depoys que eu en el for enterrada a mha 
colcha assynaada de castellos e de leoes e o pano que eu mandey fazer pera sobre o meu 
moymento» (lourenço, Vanda Lisa, «O testamento da rainha D. Beatriz», Promontoria, 
3, 2005, p. 101; SouSa, António Caetano de, Provas da História Genealógica da Casa 
Real Portuguesa, Atlântida Editora, Coimbra, 1947, t. 1, livro II, p. 345). Os dois têxteis 
são identificados pela decoração heráldica que os define, convertendo-os em veículos 
de construção de uma mensagem familiar e política, que, em determinados momentos, 
acrescentariam uma nova camada de significados ao programa iconográfico talhado na 
pedra.

14  roSa, Maria de Lurdes, «A morte e o Além», em José MattoSo (dir.), História da Vida Privada 
em Portugal, Círculo de Leitores e Temas e Debates, Lisboa, 2010, vol. I, pp. 402-417.

15  Na sua reflexão acerca da aplicação do género como perspectiva analítica nos estudos 
medievais e, particularmente, no estudo da arte produzida no período designado Idade Média, 
Brigitte Kurmann-Schwarz enfatiza justamente a riqueza do material disponível no que toca 
ao envolvimento das mulheres em processos de encomenda de sepulcros e de memorialização, 
considerando este um domínio de acção «heavily shaped by gender». Chama, por isso, a 
atenção: «Fasting, the giving of alms, prayer and the donation of masses for the deceased 
were already mentioned by the chronicler Thietmar von Merseburg (975-1018) as being 
among a woman’s duties» (kurMann-Schwarz, Brigitte, «Gender and Medieval Art», em 
Conrad ruDolPh (ed.), A companion to medieval art: romanesque and gothic in northern 
Europe, Oxford, 2006, p. 133). Algumas situações interessantes da influência de mulheres 
(e respectivos backgrounds) em práticas comemorativas incluem: Leonor de Aquitânia e a 
suposta responsabilidade pela encomenda das primeiras efígies de monarcas ingleses, em 
Fontevraud, incluindo a sua própria (erlanDe-branDenbourg, Alain, «Le cimitière des 
rois à Fontevrault», em Congrès Archéologique de France, Anjou 122, 1964, pp. 481-492; 
iD., «Les gisants de Fontevrault», em Roger Grégoire (dir.), La Figuration des morts dans 
la chrétienté médiévale jusqu'à la fin du premier quart du XIVe siècle, Centre culturel de 
l’Ouest, Fontevraud, 1989, pp. 3-15; cavineSS, Madeline, «Anchoress, Abbess, and Queen: 
Donors and Patrons, or Intercessors and Matrons?», em June Hall MccaSh (ed.), The Cultural 
Patronage of Medieval Women, The University of Georgia Press, Athens-London, 1996, 
p. 130; ParSonS, John Carmi, «Never was a body buried in England with such solemnity 
and honour: The Burials and Posthumous Commemorations of English Queens to 1500», 
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obrigação moral16, seja como parte da dimensão performativa e material 
que as práticas devocionais que lhes estão associadas parecem ter bem 

em Anne J. Duggan (ed.), Queens and Queenship in Medieval Europe, The Boydell Press,  
Woodbridge, 1997, p. 326; nolan, Kathleen, «The queen’s choice: Eleanor of Aquitaine 
and the tombs at Fontevraud», em Bonnie wheeler e John Carmi ParSonS (ed.), Eleanor of 
Aquitaine, Lord and Lady, Palgrave Macmillan, New York,  2008, p. 377); o envolvimento 
directo de Maria de Borgonha na produção dos túmulos da mãe, Isabel de Bourbon, e do tio, 
Jacques de Bourbon (havice, Christine, «Approaching medieval women through medieval 
art», em Linda E. Mitchell (ed.), Women in Medieval Western European Culture, Garland,  
New York, 1999, p. 365) ou ainda – numa óptica que junta o potencial dos cruzamentos 
culturais que a política de enlaces matrimoniais entre reinos gerava – a emergência de 
Westminster enquanto lugar de sepultamento dos Plantagenetas como possível resultado de 
uma influência de Las Huelgas de Burgos, onde Leonor de Castela (filha de Fernando III) 
casou com Eduardo I (hallaM, Elizabeth, «Eleanor Crosses and Royal Burial Customs», 
em David ParSonS (ed.), Eleanor of Castile 1290-1990, Watkins/University of Leicester, 
Stamford, 1991, pp. 14-15).

16  Esta presença destacada do elemento feminino na morte dos seus parentes tornou-se um lugar-
comum nos discursos da História Social sobre as mulheres na Idade Média, sobretudo a partir 
de uma proposta feita neste sentido pelo reconhecido historiador Georges Duby, que, partindo 
do conhecido Manual de Dhuoda, viu nesta uma área natural de intervenção feminina (Duby, 
Georges, Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais, Flammarion, Paris, 1988; iD., Dammes 
du XIIe siècle, Gallimard, Paris, 1995-96). A relação particular com o corpo e a materialidade que 
ao longo de toda a Idade Média é imputada à mulher (nalguns casos servindo os interesses de um 
procurado rebaixamento da condição feminina), mesmo ao nível das práticas da espiritualidade 
(segundo autores como Caroline Walker Bynum), passaria, nesta perspectiva, pela indiscutível 
preponderância que assume simultaneamente na concepção do corpo humano ‒ sendo o parto 
um acontecimento de convivialidade feminina por excelência ‒ e no seu acompanhamento 
depois que a alma o abandona, portanto, nos dois momentos de confinamento da existência 
corpórea da pessoa humana, como que cabendo-lhe de algum modo o encerrar de um ciclo 
que no seu ventre se enceta. Se a constatação da presença feminina nalguns destes momentos 
torna indesmentível a relação particular e específica que a mulher mantém com o corpo 
humano – necessariamente diversa da do homem – e confere pertinência, portanto, a qualquer 
reflexão sobre a mesma e sobre os efeitos dela na prática quotidiana feminina, haverá uma 
outra dimensão – a teórica e moral – aqui a considerar. Assim sendo, mesmo que tendamos a 
aceitar com alguma facilidade esta relação da mulher com os corpos de outros, por se integrar 
numa lógica de cuidado para com os doentes e as crianças, de que continua efectivamente a 
figurar como principal responsável nalguns textos moralizantes da plena medievalidade, não 
podemos deixar de reconhecer, dada a ausência de provas concretas, o quanto é questionável 
se, de facto, as mulheres eram as principais protagonistas no tratamento físico dos cadáveres. 
É, pelo contrário, cada vez mais irrefutável o papel particular que a mulher tende a assumir na 
preservação da memória dos antepassados ou de alguns dos seus familiares que a precedem na 
morte – o que se testemunha pelo facto de algumas personagens históricas concretas tomarem, 
como parte vital da sua iniciativa, a construção e eternização de uma determinada imagem e 
forma de celebração dos seus familiares e amados.
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vincada17, seja pela participação menos directa que lhes é dada nos 
“grandes feitos” que ficam para a História – os políticos, os governativos, 
os militares, entenda-se –, consequentemente, pelo menor espaço que lhes 
fica para a imortalização. De facto, mesmo intervindo (sabemos hoje) no 
desenrolar de alguns acontecimentos decisivos, e não apenas na posição 
passiva de objectos de trocas matrimoniais, não é esse o seu lugar de 
registo natural. Por isso, o papel de colaboração com a política régia que 
algumas consortes exercem activamente fica frequentemente silenciado nas 
crónicas ou é superficialmente tratado, ao mesmo tempo que a intercessão 
das soberanas junto dos monarcas desavindos e de potenciais aliados dos 
seus maridos, mais importante do que aparenta, dificilmente tem lugar 
de registo fora de um contexto meramente protocolar e/ou quando o que 
está em causa é a edificação laudatória de personagens como D. Isabel 
de Aragão (a rainha santa, por excelência).

De facto, a persistência dos modelos ideológicos patenteia-se 
no tom com que o discurso cronístico tardo-medieval descreve certos 
acontecimentos que são marcados pela presença não negligenciável de 
uma qualquer personagem feminina e na forma como constrói um retrato 
duradouro, com intenções bem vincadas, dessas figuras e, por inerência, 

17  A obra e o trabalho de Jeffrey haMburger – Nuns as Artists: The Visual Culture of a 
Medieval Convent, University of California Press, Berkeley, 1997 – revolucionaram o 
entendimento da devoção feminina na sua relação (intensa) com a cultura material e visual 
(frequentemente presente, por exemplo, nas descrições de mulheres visionárias, cujo 
suporte físico parece evidente: figuras de Jesus, pequenos altares, berços, etc.). Aquele, 
como outros trabalhos do investigador, enfatiza uma adequação das imagens dotadas de 
uma materialidade muito concreta ao carácter dito somático da espiritualidade feminina 
– nessa que é uma perspectiva obviamente indissociável, por sua vez, do horizonte aberto 
por Caroline walker bynuM, com Jesus as Mother. Studies in the Spirituality of the High 
Middle Ages, University of California Press, Berkeley-Los Angeles, 1982, e não só. Hoje, 
os historiadores questionam-se acerca do quão especificamente femininas são as práticas de 
que trata Bynum e procuram matizar a visão dicotómica entre uma espiritualidade feminina 
e uma masculina, a primeira somática e extática, a segunda educada e intelectualizada. 
Ainda assim, a investigadora abriu caminho a um olhar indagador acerca do papel das 
mulheres na “modelação” da piedade, para além de ter demonstrado as vias pelas quais 
as mulheres religiosas conseguiram transformar as associações negativas da mulher à 
fisicalidade numa construção positiva que lhe assegurava uma relação – por via de uma 
identificação – privilegiada com Cristo.
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também das masculinas que as acompanham. Por isso, de um modo geral 
e abreviando, conclui-se que são as rainhas que aparentemente se limitam 
a cumprir a sua função primeira de geradoras de uma numerosa prole e 
que revelam submeter-se à autoridade marital, aquelas que se oferecem 
aos cronistas como modelos de virtude, dignos de exaltação e cumpridoras 
da sua missão de serem as mais dignas entre as dignas. Pelo contrário, as 
mulheres que, pelo conjugar de diferentes circunstâncias, exercem em 
determinado momento um poder para o qual não estão, na óptica dos 
que escrevem, destinadas, figuram como contra-retratos da perfeição das 
primeiras e representantes máximas dos efeitos nefastos e perniciosos do 
modo feminino de governar18. De qualquer forma, tal como sublinha Ana 
Rodrigues Oliveira, parece-nos muito significativo que mesmo num 
contexto ideologicamente condicionado e tradicionalista, de origem e destino 
masculinos, como é o caso da cronística, algumas mulheres medievais vejam 
a sua presença activa alargada, à medida que caminhamos para o final do 
período19 – e que, a bem dizer, as personagens descritas se aproximam 
cronologicamente daqueles que as evocam na sua historiografia20.

Para além da cronística – escrita num contexto inteiramente 
masculino e em que a normativa tem um peso evidente –, outras fontes 
escritas alimentaram durante anos a construção de uma determinada visão 
sobre a mulher no período medieval, fossem elas legislativas21, poéticas 
(como a poesia trovadoresca), genealógicas, hagiográficas ou pedagógicas/

18  oliveira, Ana Maria Rodrigues, As Representações da Mulher na Cronística Medieval 
Portuguesa. Séculos XII a XIV, Dissertação de Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 1997, vol. 1, pp. 61-63 e 92-96.

19  Ibidem, vol. 2, pp. 395-396.
20  É interessante notar que o acréscimo de protagonismo dado às mulheres na cronística 

portuguesa desenha um sentido precisamente contrário à dinâmica tradicional aceite de 
perda de poder na aproximação ao final da Idade Média, de resto uma dinâmica cuja 
linearidade está hoje em revisão.

21  Veja-se, por exemplo, a perfeita marginalização a que a mulher é sujeita no Fuero Real 
de Alfonso X, cujo impacto e até aplicação na realidade portuguesa parece mais ou menos 
indiscutível (anDraDe, Amélia, «A mulher na legislação afonsina: o fuero real», em A 
Mulher na Sociedade Portuguesa, cit.,1986, pp. 245-257).
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moralizantes22. Essas vias de indagação foram servindo de base a leituras 
múltiplas e ricas, mas claramente “monofocais”, isto é, diversas nos seus 
agentes de construção e pontos de partida, mas sistematicamente usadas a 
favor de uma comum forma de perspectivar. Suportado por tais escritos, 
o discurso historiográfico foi consolidando as conclusões esperadas de 
um tempo de obscurantismos como o medieval – de resto, um tempo 
continuamente avaliado em função do olhar de “outros”. Uma mulher ideal, 
sonhada, temida ou imaginada, foi ganhando realidade, compondo um 
atrofiante paradigma que nos ensinava, à partida, o que era nascer e viver 
com o sexo feminino naquela sociedade e a partir do qual se avaliavam as 
situações individuais, classificando-as de mais ou menos “desvirtuadas” 
ou “excepcionais”. Neste contexto, o conhecimento de personagens que 

22  Não significa isso, no entanto, que a informação – mais directa ou menos – que semelhantes 
fontes nos podem proporcionar não possa potenciar leituras diversas e ser até – se bem 
explorada – reveladora de um panorama muito mais complexo do que aquela ideia 
aparentemente dominante de subordinação/marginalização da mulher leva a traçar. Na 
sua análise do registo que é feito das mulheres nos livros de linhagens, Isabel Ferreira 
sublinha isso mesmo, por outras palavras: «Conseguimos, apesar de tudo, como afirmei, 
descobrir-lhes múltiplas facetas – há as temerárias e as prudentes, as conformistas e as 
incoformistas, as dissimuladas e as frontais, as radicais e as moderadas –, o que nos dá a 
noção de que, apesar da liberdade lhes ser cerceada ou de a lei, em certos aspectos, não 
lhes ser favorável, a mulher tem uma voz que se faz ouvir e uma vontade que, não raro, 
faz vingar» (Ferreira, Isabel Maria Sabido, No silêncio das palavras (Mulheres nos Livros 
de Linhagens), Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 1995, pp. 145-147). Um outro exemplo é a revisão feita sobre o significado social do 
protagonismo dado à mulher na literatura associada ao fenómeno do amor cortês. Ensaiada 
por alguns historiadores masculinos do séc. XIX, como Gaston Paris, a teoria de que o amor 
cortês corresponderia a uma manifestação exaltante da mulher real e, portanto, denunciadora 
de um efectivo incremento do seu poder no conjunto social, foi sendo desmontada com 
base numa reavaliação dos conteúdos da literatura dali despoletada, nomeadamente do 
grau de violência e de ofensa contra as mulheres de muitos romances. Roberta Krueger, 
representante desta linha de pensamento, encara o paradoxo existente entre a protecção 
das mulheres contida no código cavaleiresco e a efectiva vitimização das mesmas que os 
textos reflectem como o sinal de uma real ausência de poder daquelas sobre os seus corpos 
e os seus destinos – e sobre o conteúdo de uma produção literária que lhes é também 
dirigida (krueger, Roberta, Women readers and the ideology of gender in Old French 
romance, Cambridge University Press, 1993). De igual modo, a forte componente sexual 
dos relatos hagiográficos da mesma época, respeitantes a figuras femininas (a violência 
sexual estando ausente da vida dos santos) pode ser vista como um reflexo desta mesma 
susceptibilidade da posição feminina num mundo masculino de cavalaria.
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punham em causa esse retrato parecia ser apenas a excepção que confirmava 
a regra. De resto, como bem sublinham Ana Maria Rodrigues e Manuela 
Santos Silva no já citado capítulo da obra Historiography23, a inexistência 
de uma História das Mulheres em Portugal, por um lado, e, por outro, a 
tentativa que é feita, na História da Vida Privada em Portugal, de as entender 
como um todo, baseado na sua pertença a um mesmo sexo e escamoteando 
a pluralidade de situações existentes sob o título «A mulher»24, mostram 
bem, como atrás dissemos, as dificuldades inerentes a uma plena aceitação 
das múltiplas descobertas feitas no domínio da História das Mulheres e 
do Género, noutros domínios da História, logo a uma real transformação 
dos métodos, premissas e modelos de entendimento da globalidade da 
historiografia medieva, em Portugal25.

Para nós, investigadores que se debruçam sobre mulheres, é hoje 
muito clara a margem existente entre toda a elaboração teórica que é feita 
ao longo da Idade Média tendo por objecto a mulher (e que centralizou 
os estudos numa determinada fase26), e, por um lado, o seu estatuto legal 
(que lhe confere um poder e uma liberdade apesar de tudo inesperados27) 
e, por outro, a sua real condição – portanto, a margem existente entre a 

23  Silva, roDrigueS, «Women’s and Gender History», cit., p. 491.
24  oliveira, Ana Rodrigues, oliveira, António Resende de, «A mulher», em MattoSo, 

História da Vida Privada em Portugal, cit., pp. 300-323. Para não falar no facto de se 
promover uma naturalização da presença da mulher no domínio do “privado”, tema que 
nos levaria a uma longa discussão e que só muito brevemente abordaremos mais adiante.

25  É a esta realidade que se prende a razão da citação que elegemos para dar início ao nosso 
texto, extraída de uma obra publicada em 1987, mas que cremos que se adequa ainda em 
grande medida ao panorama português: «In the past, the world was viewed through a single 
lens, a lens that was male. Now, we humans have began to take into account that we have 
two eyes – one male, the other female. But these two eyes continue to see separately, because 
the collective brain has not yet begun to integrate their individual perspectives. In the future, 
it is to be hoped, humans may be able to apply our integrating faculty, and to have a new, 
whole, three-dimensional vision of history and culture»: brouDe, garrarD, «Feminist Art 
History and the Academy: Where Are We Now?», cit.

26  Representada, em Portugal, por investigações como as já citadas de Ana Maria Rodrigues 
Oliveira e Isabel Sabino Ferreira.

27  Pereira, Isaías da Rosa, «Algumas considerações sobre o papel da mulher na Idade 
Média», A Mulher na Sociedade Portuguesa, cit., vol. II, pp. 197-202.
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idealização do papel que compete ao elemento feminino na sociedade em 
que se integra (como a cada grupo cabe, na conceptualização medieval 
do mundo, marcadamente hierárquica, um modo de actuar e funcionar) e 
a margem real que em certos momentos constatamos ser deixada para o 
exercício de um outro papel (mais activo e pluri-direccional) no conjunto 
social e no dia-a-dia em que essas figuras se movem, por vezes bem longe 
das divagações mais ou menos fantasistas de uns quantos homens da Igreja28.

Evitemos, contudo, um contra-discurso extremado, tão ou mais 
desligado da realidade quanto aquele que nega às mulheres a sua real 
presença. Com efeito, convirá deixar claro que o que atrás afirmámos 
não significa que possamos negligenciar as citadas elaborações teóricas, 
assim como aquele discurso fortemente marcado por uma presença da 
norma, cujas consequências se estendem para lá de um puro domínio de 
especulação filosófica. De facto, as fontes citadas fornecem-nos os sinais 
de um quadro mental preciso em que essa misoginia despoleta efeitos 
concretos e fundamenta uma série de condicionamentos que efectivamente 
se impõem à existência no feminino29. Consequentemente, são na verdade 
fundamentais para entender o conceito de género vigente no contexto que 
estivermos a estudar. Enquanto noção cultural, artificialmente composta, os 

28  Alcina Manuela de Oliveira Martins realiza uma experiência de análise deste tipo – 
confrontando teoria e prática – aplicada ao Livro de Linhagens de D. Pedro, conde de 
Barcelos. Identifica alguns casos de mulheres que desafiam a autoridade paterna quanto 
ao destino (matrimonial ou monástico) que lhes é traçado pela família; mulheres mais ou 
menos anónimas (as irmãs Mor e Sancha Lourenço, Sancha Lourença de Arga, Urraca 
Peres de Cameal e Mor Gonçalves) que corajosamente tomaram os respectivos destinos nas 
mãos, assumindo as consequências que daí advinham e que, segundo a autora, deverão ser 
a marca de uma situação não tão excepcional quanto os textos moralizadores e criadores 
de uma realidade modelar transmitem: MartinS, Alcina Manuela de Oliveira, «A mulher 
entre a norma e a prática na Idade Média portuguesa», em Luís Adão da FonSeca, Luís 
Carlos aMaral e Maria Fernanda Ferreira SantoS (coord.), Os Reinos Ibéricos na Idade 
Média, Livraria Civilização Editora, Porto, 2003, vol. I, pp. 99-102.

29  «The extremes of Mary and Eve, of achievement and abasement can no longer encompass 
this complex field. Yet the dicothomy speaks to a sort of truth. Medieval women worked 
hard, created much, and accomplished a great deal, but their achievements are all the 
more remarkable because they took place within a confined context – a medieval world 
in which men were human and women were different»: bennett, karraS, «Women, 
Gender, and Medieval Historians», cit., p. 14.
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conteúdos desse olhar lançado pelo “outro” – o homem – revelam ser parte 
fundamental e, neste caso, preponderante da própria definição e utilidade 
do conceito de “género”30. Desta forma, o conhecimento, o mais exaustivo 
possível, dessa componente textual e normativa torna-se indispensável 
para a discussão que devemos promover em torno da própria utilização 
desse conceito operativo. É certo que, numa sociedade de indiscutível 
predomínio masculino (e eclesiástico) no que respeita à produção escrita e, 
logo, à definição e ao registo dos valores e dos modelos comportamentais, 
e em que a existência feminina tende a decorrer à sombra de uma tutela 
masculina (aliviada em momentos como a viuvez) é certamente aquele 
um discurso que ecoa nas mentes das próprias mulheres e uma lógica de 
raciocínio que não será totalmente alheia ao modo como se entendem a si 
mesmas. Não se trata, por isso, de negligenciar todo e qualquer produto de 
uma cultura identificada como patriarcal, já que isso seria negar o contributo 
que algumas mulheres deram a esse mesmo discurso ou construção.

De resto, mesmo tratando o que hoje entendemos como agentes e 
dinâmicas próprios do mundo dos leigos, não podemos jamais menospre-
zar o facto de nos encontrarmos perante uma sociedade marcada, no seu 
esqueleto, por uma instituição eclesial cristã, de cuja doutrina emanam os 
valores de norteamento do conjunto social, a todos os níveis. A questão 
do género inscreve-se, por isso, no seio deste conjunto de valores e, como 
não podia deixar de ser, das preocupações da Igreja, enquanto entidade 
que se sustenta sobre uma exclusividade masculina, que se faz encarnar 
maioritariamente por homens, mas que está afinal carregada de simbolismos 
de autorrepresentação de índole feminina: a Igreja é a mãe que cuida e 

30  A este propósito, apreciamos o modo como Madeline Caviness resume a questão: 
«One might say that “women” in the Middle Ages were constructed in order to define 
masculinity. It is almost impossible to meet any “real” women […] so much are they 
the fabrication of male thinkers. It is in this, rather than in their essence, that they 
are female: gender identity is performatively constituted» (cavineSS, Madeline, «The 
Feminist Project: Pressuring the Medieval Object», Frauen Kunst Wissenschaft, 24, 
1997, Marburg, p. 18).
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alimenta os fiéis; é a esposa que se une em laço matrimonial a Cristo31. 
É preciso igualmente considerar que o interlocutor, pelo menos de alguns 
dos discursos de advertência e moralização que impõem à mulher o recato 
da vida no lar, se encontrava num grupo privilegiado de mulheres e meninas, 
a quem mais facilmente escapava a necessidade de participação na vida 
pública que a outras se impunha, quer pela necessidade de dar cumprimento 
às tarefas domésticas, quer pelo trabalho propriamente dito, rural ou de 
âmbito urbano (de resto, uma área muito mal conhecida para o contexto 
português)32.

Esta última observação introduz-nos precisamente no que nos parece 
ser ainda um tópico central de discussão no que concerne ao estudo das 
mulheres medievais. Falamos do conceito de “domesticação” e da sua 
utilização para significar, simultaneamente, o relegar da mulher para o 
espaço doméstico e interior (seja laico, a casa, ou eclesiástico, o mosteiro) 
e a sua subordinação ao homem que lhe é mais próximo ou ao ramo 
masculino do núcleo familiar e linhagístico em que se integra. O problema 
que vislumbramos neste caso não é o da operacionalidade do conceito, 
mas antes a simplificação a que esse uso nos pode conduzir e a demasiada 

31  «Le statut de cette institution, à la fois symboliquement féminine et incarnée pratiquement 
par des hommes, est propice à un intense travail d’articulation des valeurs associées 
au masculin et au féminin»: baSchet, Jérôme, «Distinction des sexes et dualité de la 
personne dans les conceptions anthropologiques de l’Occident médiéval», em Irène 
théry e Pascale bonneMère (dir.), Ce que le genre fait aux personnes, École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris, 2008, p. 176. A propósito desta questão das metáforas 
femininas, aproveitamos para citar um estudo relativamente recente que combina, de forma 
muito interessante, a teoria feminista e a teoria política, analisando o modo como certas 
fontes do reinado de Charles VI escritas no contexto do conflito pela sucessão do seu 
filho, Charles VII, recorrem a uma construção alegórica feminina da França para reforçar 
uma identidade colectiva francesa, sem rivalizar com o poder masculino do rei: Delogu, 
Daisy, Allegorical Bodies: Power and Gender in Late Medieval France, University of 
Toronto Press, Toronto, 2015.

32  gonçalveS, Iria, «Notas sobre a Identificação Social Feminina nos finais da Idade Média», 
Medievalista [Em linha], 5, Dezembro 2008. O que queremos dizer é que, para além do 
real impacto que a prédica moralizadora poderá ter no pensamento e na acção de algumas 
mulheres, é preciso não esquecer a pluralidade de situações que tende a ser escamoteada 
pela construção de um ideal, de um modelo, de um tipo, como frequentemente ocorre no 
discurso normativo.
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clareza que sugere na definição de um cenário concreto e específico para as 
mulheres: o doméstico. Na realidade, à medida que cresce o conhecimento 
de algumas personagens femininas (a par das masculinas), a análise dos 
lugares próprios de actuação de cada sexo e das funções que neles exercem 
homens e mulheres, coloca em evidência a fluidez que para certos contextos 
da medievalidade existe na delimitação entre o público e o privado33, assim 
como o potencial anacronismo decorrente de uma frequente equiparação 
entre o privado e o doméstico34. Não são, afinal, o mosteiro e a corte 
ambientes onde confluem aquelas duas dimensões? E como distinguir, 
em certas situações, os interesses privados dos indivíduos e da família e 
os públicos do Estado?35 Deste questionamento de fronteiras decorre um 
outro, relativo à tentativa de classificar o poder assumido por algumas 
mulheres. Se este exercício tem o mérito de converter o poder feminino numa 

33  «Individual women and men moved not between two discrete categories of public and 
private space, but between different continuous modes of spatial experience (the intimate 
or personal, the private or domestic, and the public or political)»: JoneS, Sarah Rees, 
«Public and Private Space in Medieval Europe», em Judith bennett e Ruth karraS (ed.), 
The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe, Oxford University 
Press, Oxford, 2013, p. 248.

34  nelSon, Janet L., «The problematic in the private», Social History, 15/3, 1990,  pp. 355-364.
35  Por outro lado, mesmo que tomemos o lar como lugar, por excelência, de presença e 

acção femininas, tal não deve significar que o vejamos como estrutura assente numa 
dicotomia entre o poder masculino e a subordinação feminina. Para Felicity Riddy, o lar 
tardo-medieval é mesmo responsável pelo desenvolvimento de um «discurso igualitário 
de intimidade», talvez impossível noutro lugar. Mais surpreendente é a sua constatação 
de que era justamente o facto de as mulheres assumirem como matéria sua os cuidados 
físicos – uma posição formalmente servil – que lhes garantia igualdade. Ocupando-se da 
casa, as mulheres colapsam a dicotomia entre autoridade e subjugação, já que, nas palavras 
de Riddy, «bodily functions democratize hierarchy and are unimpressed by status»: riDDy, 
Felicity, «Looking closely: authority and intimacy in the late medieval urban home», 
em Mary C. erler e Maryanne kowaleSki (eds.), Gendering the Master Narrative. 
Women and Power in the Middle Ages, Cornell University Press, Ithaca-London, 2003. 
Concordemos ou não com estas últimas observações, o certo é que, como Mary C. Erler e 
Maryanne Kowaleski afirmam no mesmo volume, «only fresh structures of analysis will 
allow us to describe women’s place in the world»: erler, Mary C., kowaleSki, Maryanne, 
«Introduction. A New Economy of Power Relations: Female Agency in the Middle Ages», 
em erler, kowaleSki, Gendering the Master Narrative. Women and Power in the Middle 
Ages, cit., p. 5.
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realidade mais estável e abrangente do que a mera referência a situações 
individuais tidas como excepções, pode continuar a condicionar, à partida, 
o modo como o perspectivamos. Nesse sentido, deverá ser cuidadoso o 
recurso a quaisquer formas de catalogação, seja na versão do conceito de 
“poder informal”, “soft power” ou outro, já que os raciocínios feitos sobre 
a actuação das mulheres devem manter em aberto a possibilidade de as 
mesmas intervirem de modo tão definitivo e transformador (perturbador 
até) quanto os seus contemporâneos do sexo masculino – mesmo quando 
o fazem através do seu papel como agentes culturais. Por outra parte, 
continua a ser necessário insistir no desenvolvimento de mecanismos que 
nos impeçam de cair em leituras “heroicizadas” de certas personalidades 
femininas, forçando demasiado o discurso da liberdade de acção, por 
contraponto ao das limitações absolutas. É justamente nesse sentido que 
vai a substituição – hoje quase sistemática – do termo (logo, do conceito) 
de “poder” pelo de “autoridade” ou mesmo o de “agency” (acção; actuação; 
intervenção) quando se fala de mulheres no período medieval.

Fig. 1. Túmulo de rainha (Beatriz Afonso?) (c. 1280-1300?). Alcobaça, Mosteiro de Santa Maria 
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Um dos domínios privilegiados para a observação dessa capacidade 
de “actuação” (e das suas especificidades) – como atrás dizíamos – é o da 
comemoração. Demonstrando a importância, também no contexto português, 
que a presença da mulher nestas dinâmicas pode ter, nomeadamente no que 
se refere à criação e inovação artísticas, recorde-se, por exemplo, o caso 
do túmulo de rainha conservado em Alcobaça (fig. 1), que se apresenta, 
face ao que hoje resta, como a primeira arca monumental, amplamente 
decorada, que é produzida para uma figura régia, em Portugal. Isto para 
não falar no facto de o mesmo sepulcro ostentar, sobre a tampa, a represen-
tação de uma rainha e que – a crer na sua total (e, quanto a nós, duvidosa) 
originalidade – faria deste o primeiro jacente régio português36. Pense-se, 
além do mais, que, tratando-se do lugar último de morada da rainha 
D. Beatriz (m. 1300, esposa de D. Afonso III), como acreditamos ser mais 
plausível, terá necessariamente que se reconhecer a ela – uma rainha, uma 
mulher – a responsabilidade por tão inovadora e afirmativa encomenda 
(independentemente da figura jacente), datada, no mais provável dos casos, 
da década de 80 do século XIII37. A este facto acresce um outro, este sim 

36  Seria preciso esperar por D. Dinis (igreja do Mosteiro de S. Dinis e S. Bernardo de 
Odivelas) para que, entre 1319 e 1324, se configurasse o primeiro jacente de rei em 
Portugal. O jacente feminino mais recuado que se conserva em Portugal – para além 
do duvidoso espécime de Alcobaça – data já do final da mesma década ou começo da 
seguinte e pertence a D. Margarida de Albernaz (1320-30, Sé de Lisboa), sendo por isso 
nobre e não régio.

37  Parece-nos que esta peça pode e deve servir de motor a um conjunto relevante de 
reflexões acerca do papel e do lugar das mulheres no panorama “comemorativo” e artístico 
português – e daí que a ele façamos aqui referência –, muito embora não possamos deixar 
de sublinhar que a autenticidade de toda a peça (nomeadamente da figura jacente) e a sua 
atribuição à rainha D. Beatriz são questões não isentas de problemas, como deixámos 
expresso numa reflexão recente acerca deste túmulo: raMôa Melo, Joana, «Ser rainha 
e ser presente, ser mulher e ser potente: o suposto primeiro jacente régio português e as 
dúvidas geradas em torno da pertença a D. Urraca (1187-1220) ou D. Beatriz Afonso 
(1244-1300)», em Miguel garcía-FernánDez, Silvia cernaDaS Martínez (ed.), Reginae 
Iberiae. El poder regio femenino en los Reinos Medievales Peninsulares, Universidad de 
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2015, pp. 61-88. Assim, se, por um 
lado, cremos ter demonstrado que a associação deste sepulcro à rainha D. Urraca – como 
alguns autores defenderam – parece bastante inverosímil, teremos que continuar a explorar 
este caso, aprofundando algumas interrogações que permanecem em aberto.
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irrefutável, que é o da participação da mesma rainha na execução de um 
outro sepulcro, também decorado e este inquestionavelmente dotado de 
uma figura jacente (ainda que em madeira) para a mãe, Mayor Guillén de 
Guzmán, e destinado à casa conventual de Santa Clara de Alcocer (Guadalajara). 
Esta participação foi revelada por um contrato de encomenda descoberto 
em Maio de 2011 através de um leilão da Christie’s38. Tendo em conta a 
data desta encomenda – 24 de Julho de 1276 – estamos mais uma vez, ou 
pelo menos desta vez, perante um programa consideravelmente inovador 
para o contexto em causa, sobretudo dada a inclusão de uma efígie sepul-
cral. Considerada já como uma das melhores obras funerárias da Idade 
Média em Guadalajara39, esta peça desapareceu no início da Guerra Civil 
espanhola, sendo, contudo, conhecida através de fotografias. Este papel de 
“comemoradora” assumido pela rainha portuguesa relativamente à memória 
da mãe entra em diálogo com as opções de outras mulheres (nomeadamente 
consortes) que procuram imortalizar, de forma mais ou menos directa, a 
sua ascendência, particularmente a materna. Assim se constrói um discurso 
mais complexo do que aquele que as imagina totalmente absorvidas na 
família em que entram por via do matrimónio, um discurso no qual se 
entrelaçam – e exaltam – todas as ligações que foram criando ao longo da 
vida e com as quais enriqueceram frequentemente a história dos reinados 
dos respectivos maridos, quer do ponto de vista político, quer cultural40.

38  raMôa Melo, Joana, O Género Feminino em Discussão. Re-presentações da mulher 
na arte tumular medieval portuguesa: projectos, processos e materializações, Tese de 
Doutoramento, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
Lisboa, 2012, pp. 215-217; arbeSú, David, «Alfonso X el Sabio, Beatriz de Portugal y 
el sepulcro de doña Mayor Guillén de Guzmán», eHumanista, 24, 2013, pp. 300-320.

39  JiMénez, Manuel González, Alfonso X 1252-1284, Diputación Provincial de Palencia-Ed. 
La Olmeda, Palencia, 1993, p. 157.

40  Johm Carmi Parsons chama justamente a atenção para este fenómeno a propósito dos 
sepulcros das rainhas inglesas Eleanor de Castela (m. 1290, esposa de Edward I) e Philippa 
de Hainault (m. 1369, mulher de Edward III), ambas tumuladas em Westminster Abbey: 
ParSonS, «Never was a body buried in England with such solemnity and honour», cit., pp. 
325-329. No contexto português, essa enfatização da ascendência no domínio tumular é 
visível, por exemplo, nos sepulcros de D. Isabel de Aragão (1326-27, igreja do Mosteiro 
de Santa Clara-a-Nova, Coimbra), de D. Vataça (1337, Sé Velha de Coimbra – fig. 2) 
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De facto, o olhar sob esse prisma – o da actuação cultural e, 
nomeadamente, artística41 – pode permitir debelar, simultaneamente 

e de D. Maria de Vilalobos (1339-1349, Sé de Lisboa), todos eles prováveis encomendas das 
próprias. Curiosamente, partindo da leitura de diversos testamentos trecentistas e quatrocentistas 
conservados em Portugal, Isabel Castro Pina conclui que as mulheres insistem com maior 
cuidado na referência aos familiares junto de quem desejam ser sepultadas, maioritariamente os 
cônjuges, seguidos das mães e das filhas – reflexo de uma solidariedade no seio da comunidade 
feminina. Os homens, por sua parte, revelam outro critério na selecção que maioritariamente 
fazem: primeiro o pai, só depois o filho ou a esposa; por último a mãe e restantes familiares, 
preferencialmente avós, tios e irmãos, portanto os elementos masculinos da linhagem: caStro 
Pina, Isabel, «Ritos e imaginário da morte em testamentos dos séculos XIV e XV», em José 
MattoSo (dir.), O Reino dos Mortos na Idade Média Peninsular, Edições João Sá da Costa, 
1996, Lisboa, p. 138, nota 92.

41  Evitamos, deliberadamente, a palavra “mecenato”, já que não é somente cumprindo o papel 
tradicional de mecenas que as mulheres podem intervir activamente no domínio 
cultural. A este propósito, veja-se a síntese de Therese Martin, cujo trabalho tem inspirado 
a nossa própria visão: Martin, Therese, «The margin to act: a framework of investigation for 
women’s (and men’s) medieval art-making», Journal of Medieval History, 2006, 42:1, pp. 1-25.

Fig. 2. Túmulo de D. Vataça (1337). Coimbra, Sé Velha
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uma imagem de passividade e impotência que ainda recai sobre muitas 
mulheres medievais, e proporcionar uma abordagem mais directa – menos 
mediada – do pensamento e da personalidade das mesmas. O valor destes 
documentos acresce pelo facto de estarmos genericamente perante uma 
total (ou quase) ausência de outras fontes que emanem directamente de 
tais figuras. Este estudo das mulheres através das artes (ou, em sentido 
mais amplo, da cultura material)42 tem sido o caminho desbravado por 
alguns investigadores que vêm demonstrando como as mulheres podem 
ser promotoras de uma comunicação pelas imagens, líderes de mudança e 
inovação e canais de um intercâmbio internacional de modelos43. Aquilo que 
as move é frequentemente um desejo de intervenção no seu próprio tempo 
e contexto, que não se aprisiona numa reclamação “subversiva” do sistema, 
e as limitações que vemos imporem-se ao exercício dessa acção entre as 
mulheres parecem ser não tanto de natureza sexual quanto económica (as 
que têm posses para tal), legal (as que gozam de estatuto social para o fazer) e 

42  Num texto recente, Theresa Earenfight apontava ainda esse enfoque sobre a cultura material 
como uma das linhas com maior potencial para novas abordagens: earenFight, Theresa, 
«Where do we go from here? Some thoughts on Power and Gender in the Middle Ages», 
Medieval Feminist Forum: A Journal of Gender and Sexuality, 51-2, 2015, pp. 116-131. 
Para uma reflexão abrangente e problematizadora acerca desta linha metodológica, veja-se: 
Martin, Therese, «Exceptions and Assumptions: women in medieval art history», em 
Therese Martin (ed.), Reassessing the Roles of Women as ‘Makers’, cit., pp. 1-33.

43  Citamos somente alguns, para além dos estudos já referidos: MccaSh, June Hall 
«The Cultural Patronage of Medieval Women: An Overview», em eaD. The Cultural 
Patronage of Medieval Women, cit., pp. 1-49; croSSley, Paul, «The Architecture of 
Queenship: Royal Saints, Female Dynasties and the Spread of Gothic Architecture in 
Central Europe», em Anne J. Duggan (ed.), Queens and Queenship in Medieval Europe, 
Londres, 1997, pp. 263-300; gee, Loveday Lewes, Women, Art and Patronage. From 
Henry III to Edward III: 1216-1377, The Boydell Press, Woodbridge, 2002; SchMitt, 
Jean-Claude (dir.), Femmes, art et religion au Moyen Âge, Presses Universitaires de 
Strasbourg / Musée d’Unterlinden, Colmar, 2004; raguin, Virginia Chieffo, Stanbury, 
Sarah (eds.), Women’s Space: Patronage, Place, and Gender in the Medieval Church, 
State University of New York, Albany, 2005; Martin, Therese, Queen as King: Politics 
and Architectural Propaganda in Twelfth-Century Spain, Leiden, 2006; Proctor-tiFFany, 
Maria, «Lost and Found: Visualizaing a Medieval Queen’s Destroyed Objects», em Elena 
wooDacre (ed.), Queenship in the Mediterranean: negotiating the role of queen in the 
Medieval and Early Modern Eras, Palgrave McMillan, New York, 2013, pp. 73-96.
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educacional (uma mulher educada num meio familiar culturalmente activo 
tenderá a ser ela própria uma mecenas mais empenhada). 

Como bem ficou demonstrado pelo projecto europeu (e respectiva 
publicação final) Reassessing the Roles of Women as “Makers” of Medieval 
Art and Architecture, coordenado por Therese Martin, o contributo que a 
História da Arte pode dar a um aprofundamento do conhecimento sobre 
as mulheres na Idade Média – favorecendo, simultaneamente, o questio-
namento e enriquecimento da disciplina – passará necessariamente por 
uma alteração de perspectiva e, com ela, de abordagem metodológica44. 
Se queremos ir mais além no entendimento do que foi a cultura material 
de certas mulheres e o contributo das mesmas para a criação de múltiplas 
imagens e objectos, somos forçados a reformular as perguntas com que 
partimos para essa análise e os conceitos de que fazemos uso. De facto, 
o perscrutar do envolvimento de eventuais agentes do sexo feminino na 
criação artística não pode continuar a orientar-se por categorias e papéis 
que são, na sua forma mais definida, uma invenção moderna45. Questionar 
as fronteiras e aprofundar os significados de termos a que recorremos de 
forma demasiado ligeira, como o de “artista” ou “mecenas”, ao mesmo 
tempo que indagamos os impactos sobre a peça resultantes da sua posse, 
uso ou função, pode revelar-nos um novo panorama no qual as mulheres 
são afinal também protagonistas. Aprofundar a história da recepção pode 
ajudar a completar um círculo que começa com a concepção e a manufactura 
da obra de arte, sobre as quais a historiografia da arte medieval portuguesa, 
seguindo uma lógica tradicional da disciplina, tem privilegiadamente 
incidido. O caso das rainhas e infantas (mas não só) oferece ainda a priori 
um potencial de reconhecimento às mulheres de uma intervenção activa nas 
comunicações estéticas e artísticas internacionais que merece ser aprofundado. 

44  Martin, Reassessing the Roles of Women as ‘Makers’, cit.
45  A propósito desta discussão de categorias e da definição de fronteiras entre encomendador, 

idealizador, inspirador, criador e artista, veja-se: Martin, «Exceptions and Assumptions: 
women in medieval art history», cit.; Mancho, Carles, El papel de l’artista en l’art 
medieval/The role of the artist in medieval art, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2014.
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Neste âmbito, e voltando sempre ao universo de aqui partimos – o da 
comemoração –, propomos dois exemplos apenas. No primeiro, pense-se 
no bem conhecido túmulo de D. Isabel de Aragão, rainha de Portugal pelo 
casamento com D. Dinis, e em toda a produção de escultura ligada a uma 
certa estética aragonesa que tem no seu sepulcro, encomendado pela própria 
(e realizado, segundo Giulia Rossi Vairo, entre 1325-2746), um dos seus 
momentos-chave (porventura o ponto de partida)47. Um outro exemplo 
mais pontual desse intercâmbio estético internacional promovido pelas 
rainhas no âmbito fúnebre reflecte-se na citada passagem do testamento 
de 1357 de D. Beatriz de Castela, onde refere a vontade de que sobre o seu 
«moimento» seja colocado um pano, com motivos heráldicos, mandado 
fazer pela própria em Aragão e que chega a Portugal por via da filha, 
D. Leonor, soberana daquele reino48.

De resto, como vimos insistindo, o universo comemorativo oferece 
um privilegiado campo de observação do pensamento e do comportamento 
de algumas mulheres, também porque nos programas tumulares por elas 
delineados (quando assim acontece) se regista uma forma própria – não 
forçosamente alternativa – de se olharem. Noutros casos, serão esses sepul-
cros o instrumento de uma moralização com origem masculina e dirigida 
a mulheres, de um discurso criado por mulheres para a sociedade em que 

46  roSSi vairo, Giulia, «O túmulo de Isabel de Aragão, rainha de Portugal: propostas para 
uma cronologia antecipada», em Joana raMôa Melo e Luís Urbano aFonSo (ed.), O 
Fascínio do Gótico. Um tributo a José Custódio Vieira da Silva, Artis, Lisboa, pp. 17-32.

47  roSSi vairo, D. Dinis del Portogallo e Isabel d’Aragona in vita e in morte, cit., pp. 
305-306, 373-374; FernanDeS, Carla Varela, «Maestro Pero y su conexión con el arte de 
la Corona de Aragón (La renovación de la escultura portuguesa en el siglo XIV)», Boletín 
del Museo e Instituto «Camón Aznar», LXXXI (243-272), 2000, pp. 243-271; MaceDo, 
Francisco Pato de, gil, Francisco, «A oficina escultórica de Mestre Pêro: uma abordagem 
interdisciplinar», Rua Larga: Revista da Reitoria da Universidade de Coimbra, 29, 2010, 
pp. 32-37.

48  A passagem é: «o pano que eu mandey fazer pera sobre o meu moymento o qual me a 
reynha Dona Leonor d’Aragom mha filha a que Deus perdoe envyou o qual pano tem 
sete scudos de castellos e de leoes no cabo de contra a cabeceira e outros sete e esses 
mesmos synaaes aos pees»: lourenço, «O testamento da rainha D. Beatriz», cit., p. 101; 
SouSa, Provas da História Genealógica da Casa Real Portuguesa, cit., Tomo I, Livro II, 
p. 345.



227

Modelos de piedade ou agentes de poder: 
dicotomias sobre a mulher medieval construídas através do olhar do “Outro” 

vivem (ou simplesmente para o conjunto mais restrito de indivíduos que ao 
túmulo tem acesso), ou mesmo (como no caso dos programas concebidos 
para espaços monásticos de uso feminino) de uma transmissão de ideias 
entre mulheres. Ou seja, estamos diante de objectos que nos permitem 
ensaiar as diferentes metodologias de abordagem que nos podem conduzir 
a um mais justo reconhecimento da relação das mulheres medievais com 
as artes, ao mesmo tempo que percepcionamos o modo como estas lhes 
criam realidade. Efectivamente, cremos não estar já tanto no ponto de negar 
o conhecimento das mulheres através dos discursos masculinos pelo seu 
substrato patriarcal – já que é ali que radica a própria construção do género; 
é no confronto com a realidade ideológica que essas fontes manifestam 
que as mulheres constroem uma noção da sua identidade e modo de acção 
(podendo, naturalmente, aceitá-la ou desafiá-la) – quanto no momento 
de reconhecer a complexidade dos contextos que estudamos, nos quais 
as mulheres podem assumir uma extraordinária diversidade de papéis e 
estatutos. No domínio da História da Arte, isto significa problematizar para 
além do enfoque sobre as mulheres como artistas (tendência primeira do 
movimento de resgaste da presença feminina na arte medieval, no panorama 
internacional), e mesmo como mecenas ou audiência49, reflectindo sobre o 
impacto desses papéis sobre a obra. É preciso multiplicar as suas possibilidades 
de acção (donde o recurso ao termo “makers”), mas também saber adoptar 
a perspectiva inversa, definida a partir do objecto, que tem, ele próprio, um 
funcionamento ideológico, que constrói valores, identidades, significados 
e modos de actuar – enfim, como dizíamos, uma realidade – para a sua 
audiência50. Em qualquer dos casos, estaremos a falar das formas pelas 

49  Perspectiva que, de certa forma, implica uma resistência do paradigma vasariano, 
centrado no indivíduo, que informa a prática de historiadores de arte desde a origem da 
disciplina: DreSSler, Rachel, «Continuing the Discourse: Feminist Scholarship and the 
Study of Medieval Visual Culture», Medieval Feminist Forum: a Journal of Gender and 
Sexuality, 43/1, 2007, pp. 15-34.

50  Para uma análise deste tipo, serão certamente inspiradores conceitos (e metodologias 
associadas) como o de “imagem-objecto” proposto por Jérôme Baschet: baSchet, Jérôme, 
L’iconographie médiévale, Gallimard, Paris, 2008, ou o de imago, recuperando o uso 
e significado da palavra medieval, mais abrangentes do que aqueles contidos na actual 
“imagem”, tal como preconiza Jean-Claude Schmitt: SchMitt, Jean-Claude, «La culture 
de l’imago», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 51/1, 1996, pp. 3-36.
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quais as mulheres se encontram representadas, isto é, se tornam presentes, 
mesmo quando na ausência ou no silêncio (o que é em si muito revelador 
também). Talvez seja justamente ali, no cruzamento daquelas duas pressões 
contrárias51, que mais frutuosas descobertas podem ser feitas, de modo a 
tornar, definitivamente e sem margem para qualquer segregação, a mulher 
uma presença e uma possibilidade a priori nas perguntas que dirigimos a 
qualquer obra de arte medieval.

Se nos seus sepulcros quisermos buscar discursos e olhares de 
mulheres concretas, confirmaremos, afinal, uma espécie de ponto de tensão 
entre a aceitação ou, pelo menos, a assimilação, da tradição e o desafio das 
convenções (das do seu tempo e das nossas, observadores actuais destes 

51  Sobre as virtualidades de articular uma análise convencional (aquela que chama a do 
“historiador moderno”) com uma crítica feminista pós-moderna, no sentido de extrair do 
objecto mais conhecimento, veja-se a proposta “triangular” de Madeline Caviness em: 
cavineSS, “The Feminist Project: Pressuring the Medieval Object», cit.

Fig. 3.Túmulo de D. Maria de Vilalobos (1339-1349). Lisboa, Sé
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fenómenos). Veja-se como há discursos – subtis na forma mas não menos 
radicais no conteúdo – que podem construir reclamações significativas 
no interior de um contexto perfeitamente formal e codificado, como, por 
exemplo, a heráldica (figs. 2-3)52. Talvez esse ponto de tensão fosse jus-
tamente aquele em que essas mulheres viviam, articulando normas gerais 
e desejos particulares, vivendo – algumas – à sua maneira dentro daquilo 
que delas era esperado ou lhes convinha que fosse “autorizado”. Afinal, 
reinserindo os túmulos no processo ritual e psicológico mais alargado da 
«domesticação da morte»53 (e, portanto, da construção da própria memória), 
são-nos proporcionados vislumbres de acções que manifestam uma efectiva 
capacidade feminina para agir. Pense-se, de resto, na autoridade reconhecida 
a uma rainha que delineia um programa comemorativo individual e se 
faz recordar por via de um túmulo impressionante e inovador – como o 
citado exemplo de Alcobaça (fig. 1). Por outro lado, uma análise global dos 
“retratos” veiculados pelos jacentes femininos dá conta do enraizamento 
e da validade de certas concepções que conhecemos por via dos escritos 
masculinos e da normativa que deles emana: a referência à domesticidade, 
uma das dimensões da sua existência, através dos pequenos cães que as 
acompanham; a prática da caridade, a castidade ou virgindade como virtudes 
fundamentais no processo de redenção/salvação, através das esmoleiras 
que algumas ostentam à cintura, dos véus que ocultam os cabelos ou da 

52  Não é este o momento para desenvolver o tópico, contudo, chamamos a atenção para 
casos flagrantes como o de D. Maria de Vilalobos (fig. 3) – que claramente privilegia, no 
túmulo, a sua heráldica própria, incorporando a do marido, D. Lopo Fernandes Pacheco, 
tímida mas (segundo cremos) significativamente nos botões que lhe fecham o vestido – e 
o de D. Vataça (fig. 2) – cujo programa tumular dispensa por completo qualquer referência 
à linhagem do esposo, D. Martim Anes de Soverosa, ao mesmo tempo que faz um uso 
ostensivo das armas herdadas da mãe. Menos evidente mas igualmente desafiante e 
intencional é o modo como as armas das várias casas reais que se cruzam na sua vida se 
distribuem pelo túmulo de D. Isabel de Aragão, rainha de Portugal. Não é certamente 
por acaso que o escudo de Aragão aparece isolado em momento-chave da representação, 
como seja o Calvário e a cena do transporte da alma aos Céus (roSSi vairo, D. Dinis del 
Portogallo e Isabel d’Aragona in vita e in morte, cit., p. 372).

53  Recorremos ao conceito da clássica obra de Philippe Ariès: arièS, Philippe, Sobre a 
História da Morte no Ocidente desde a Idade Média, 2ªedição, Teorema, Lisboa, 1989, 
p. 25 (ed. original: Éditions du Seuil, Paris, 1975).
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inclusão, entre os intercessores, de virgens consagradas; a afirmação de 
uma relação particular com a espiritualidade, através do recurso ao livro 
como atributo, exclusivo, em Portugal, da representação das mulheres 
durante toda a centúria de Trezentos.

Fig. 4.Túmulo de D. Margarida de Albernaz (1320-1330). Lisboa, Sé

Fig. 5.Túmulo de D. Maria de Vilalobos (1339-1349). Lisboa, Sé
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Mais do que uma contradição, cremos que estes jacentes, e respec-
tivos programas tumulares, manifestam um discurso de conciliação: entre 
o indivíduo e a comunidade a que o mesmo pertence; entre ideal e real; 
entre reclamações sociais e aspirações espirituais; entre, afinal, a alma e o 
corpo na definição da pessoa humana54. Dito isto, por vezes a assumpção 
das suas especificidades pode criar, entre as mulheres, a oportunidade para 
valorizarem a sua condição e a sua alteridade – como que numa resposta ao 
discurso contrário. Parece-nos ser este o caso de uma iconografia presente 
nalguns exemplares portugueses do séc. XIV representando, na forma de 
efígies tumulares, mulheres com livros abertos entre as mãos, o que convoca 
um acto de leitura, seja das próprias ou da comunidade que por elas roga, 
ou ambos55(figs. 4-6). Curiosamente esta é uma iconografia completamente 
ausente do mundo masculino, ao mesmo tempo que os casos em que 
surge parecem ser, quanto a nós, o resultado plausível de encomendas 
femininas. É claro que – e não podemos deixar de expressá-lo – o desejo de 
encontrar no discurso artístico (inclusivamente naquele mandado realizar 
por ordem feminina) os sinais cristalinos de uma auto-representação está 
contido nos limites de um conhecimento restrito acerca do peso que na 
obra final exercem os seus diferentes agentes, logo, condicionado a uma 
reflexão acerca da efectiva capacidade de uma afirmação individual, em 
cada obra, por parte do seu encomendante (seja feminino ou masculino). 
Afinal, qual o papel dos conselheiros espirituais, das comunidades a quem 

54  Sobre este tema, veja-se, por exemplo: baSchet, Jérôme, «Âme et corps dans l’Occident 
médiéval: une dualité dynamique, entre pluralité et dualisme», Archives de sciences 
sociales des religions [em linha], 112, Outubro-Dezembro 2000, pp. 5-30. Do mesmo 
autor, interessa a leitura, para o contexto que estamos a analisar, de: iD., «La distinction des 
sexes dans l’au-delà médiéval», Clio. Histoire, femmes et sociétés [em linha], 26, 2007; iD., 
«Distinction des sexes et dualité de la personne dans les conceptions anthropologiques de 
l’Occident médiéval», em théry e bonneMère (dir.), Ce que le genre fait aux personnes, 
cit., pp. 175-195.

55  Falamos concretamente de três exemplares: o jacente de D. Margarida de Albernaz 
(1320-1330, Sé de Lisboa – fig. 4); o jacente de D. Maria de Vilalobos (1339-1349, Sé de 
Lisboa – fig. 5) e o jacente de uma infanta da Casa Real portuguesa e da família Manuel 
(2º quartel do séc. XIV(?), Sé de Lisboa – fig. 6).
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os túmulos se destinam, dos artistas? E em que medida os actos e decisões 
daquelas mulheres respondem, no fim de contas, às expectativas sociais 
de um ambiente irrefutavelmente patriarcal?

Estes são, de qualquer modo, questionamentos que devem manter-se 
omnipresentes na nossa análise, fragilizando de forma salutar qualquer 
tentação simplista ou laudatória. Não nos impedem, contudo, de reconhe-
cer, à partida, o quanto, actuando por via das artes (em sentido lato), num 
espaço desde logo desafiador das barreiras artificialmente criadas entre o 
público e o privado, e usando a imagem como poderoso instrumento de 
construção de um outro olhar (sobre o passado, para o presente e visando 
o futuro), algumas mulheres nos oferecem, afinal, diversas alternativas 
para as pensarmos a elas e ao tempo a que pertenceram. A construção de 
uma imagem de piedade – naturalmente, um dos motores da actuação das 
mulheres – faz-se, afinal, também por via de um exercício efectivo de poder 

Fig. 6. Túmulo de infanta da Casa Real portuguesa e da família de Manuel 
(2º quartel do séc. XIV?). Lisboa, Sé
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e autoridade, com múltiplos propósitos e diferentes efeitos possíveis56. 
Ultrapassemos, por isso, definitivamente o paradigma criado pelo olhar 
do “outro”; sacudamos a poeira de uma visão confortavelmente estática e 
optemos consciente e definitivamente pelo quadro confuso e perturbador 
onde todos os olhares se misturam, onde repressão e liberdade se alternam57 
e onde agentes e visados se entrelaçam sem os constrangimentos que lhes 
temos vindo a criar.

56  A prática da devoção tem, ela própria, muito mais para oferecer à análise das mulheres 
se a virmos como activa, e não passiva, e se reconhecermos a importância que nela tem 
a performatividade. A este propósito, veja-se a síntese de June Mecham: MechaM, June, 
«Breaking Old Habits: Recent Research on Women, Spitiruality, and the Arts in the Middle 
Ages», History Compass, 4/3, 2003, p. 448.

57  Apreciamos bastante a formulação de Mary C. Erler e Maryanne Kowaleski, que se referem 
a uma «push/pull perspective»: erler, kowaleSki, «Introduction. A New Economy of 
Power Relations: Female Agency in the Middle Ages», cit., p. 4.




