
.. 
A MULHER NA IDADE MEDIA: SERVA OU MUSA? 
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A SUJeição da mulher fo1 defendida Igualmente pela IgreJa e pela anstocracia 
medieva.Js. Todavia, ambas desenvolveram contraditoriamente, atitudes que reve
lavam uma posição de supenoridade da mulher; uma pelo culto da Virgem Maria e 
outra pelo ideal Cavaletresco que transformava a mulher em musa inspiradora dos 
poetas e trovadores. 

O culto à Virgem e o culto Cavale1resco se formaram lado a lado, atestando 
um anseto pelo aspecto romântico que existe no homem. 

O culto da V1rgem é uma das caracterfsticas da época feudal. Ele espalhou
se com tamanha rapidez, que se fizeram grandes peregrinações aos seus santuá
nos e se construfram tempos em sua homenagem. Quando não existiam igrejas 
particularmente dedicadas à Mãe de Deus, pelo menos uma capela lhe era engida 
As mulheres devenam seguir o exemplo da Virgem Maria, que nas representações 
era mostrada em atitude ptedosa e de muito recato. 

Tanto pela 1nfluênc1a do culto à Virgem como pela tnfluênctas dos costumes 
btzantmos e orientais, surgiu, nessa época, um novo conceito de feminilidade. O 
orgulho e o pudor deveriam ser qualidades inerentes ao sexo feminino. As mulhe
res eram tnstrufdas no sentido de que em todos os seus atos estJvesse presente a 
dtgnidade, era de bom tom não dirigir a palavra a estranhos e desviar a vista do 
olhar masculino. 

A docihdade, o pudor, a austendade dos costumes, a pureza era predicados 
essenciais da mulher, que deveria aliar a essas qualidades a obediência A educa
ção feminina tinha por objetivo manter a sujeição da mulher. 
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A moça era desposada por questões de Interesse e convenrênc1a. O matn· 
mOnio quase não tinha relação com o amor. O senhor oferecia a mão de sua filha 
ou irmã com o fim de concluir alguma aliança. Os pais casavam-na sem seu con
sentimento. O marido r~pudiava-a quando lhe parecia conveniente, mantendo para 
si o direito de vida e de morte sobre a esposa. 

Quando não se casava, a jovem da classe nobre era, geralmente, levada ao 
convento, onde ingressava depois de ter oferecido um dote. Os conventos eram 
instituições que só admitiam mulheres pertencentes à nobreza e à classe de pro
prietários rurais. 

As filhas de camponeses e servos que permaneciam solteiras era absorvi
das pelos trabalhos nos campos e nas oficinas. O exercfcio de poucas profissões 
lhe era permitido, assim mesmo apenas as de caráter mais ou menos doméstico, 
tais como mungir, fiar, tecer, preparar os alimentos e a cerveja. 

Pouco diferia a sorte das mulheres nobres das do povo; ambas viviam su
jeitas aos maridos e muitas obrigações pesavam-lhes nos ombros. A começar por 
aquelas dos castelos feudais, escuros e sem ornatos, sem visão do progresso in
telectual ou possibilidade de comunicações abundantes. As raras visitas eram 
apenas servidas pelas filhas do senhor, as quais atendiam com presteza e solici
tude, sem que lhes fosse facultada maior participação. 

A vida de lazer nos castelos permitiu a algumas desenvolver o gosto pela 
arte de conversar, pelas canções e pela poesia. Algumas chegaram a ler, escre
ver, tocar, cantar e fazer versos. Os poetas e contares tinham nessas senhoras 
suas protetoras. 

Enquanto se exigia da mulher sobriedade, recato e, principalmente, submis
são, as principais virtudes de um cavaleiro eram valor, honra, fidelidade e cortesia. 
Deveria eleger uma senhora para servir, fazer-lhe galantes obséquios, defender 
suas cores nos torneios e compor versos e canções em sua homenagem. Para o 
cavaleiro, o culto da dama era uma qualidade tão essencial quanto a fidelidade ao 
seu senhor. O amor cortês era a sublimação da guerra, dos duelos e da honra feu
dal, era a manifestação do aspecto sentimental que existe no ser humano. Na 
ma1oria das vezes a eleita era uma mulher casada e, deste modo, o cavaleiro dava 
ao seu devotamento um colorido especial, de forma que cada pequeno favor fosse 
uma graça, uma benesse. 

Nessa época multiplicaram-se as produções literárias que refletiam o novo 
estado de esprrito. Os trovadores, originários do sul da França, particularmente da 
Provença, 1mpnmiam originalidade e vigor aos seus versos, tendo por tema central 
r;le suas trovas o amor romântico. Eis a mulher fazendo convergir para si uma de
voção que a exaltava a todo o instante. Nessas trovas, sob a inspiração mrstica da 
Virgem Maria, a sensualidade era encoberta por uma emoção onde a mulher apa
recia envolta em um manto mfstico, cantada pelos cancioneiros. 

A mesmo tempo que os .. trouvêres" do norte da França juntavam-se aos 
"troubadours .. de Provença e aos .. minnesinger .. da Alemanha, apareciam os ro
mances. Heróicos, como o caso do ciclo do Rei Artur, que refletiam os ideiais da 
aristocracia feudal e que abriram ainda mais o campo para os romances de amor e 
de aventura, contendo narrativas coloridas pela beleza poética da forma. Em todos 
eles as atitudes de honra, fidelidade e bravura enalteciam um elemento universal 
que é a força do amor. E esse amor, quase sempre, era enaltecido como algo su
blime e livre de qualquer laço limitador. Freqüentemente só acreditavam no amor 
como verdadeiro quando surgia entre o cavaleiro e sua amante e nunca entre ma
rido e mulher. Conseqüentemente, em geral, os romances envolviam a mulher nas 
cores da tragédia, tal como o Tristão, de Godofredo de Estrasburgo, modelo de lite
ratura trágica. 

A Igreja era francamente hostil ao sexo feminino, tendo algumas de suas leis 
aumentado o estado de sujeição em que a mulher se encontrava. Para os teólogos 
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e sacerdotes, era a mulher a maJs temfvel tentação dO demônio. Era mais noctva 
do que qualquer animal selvagem. Dizia-se mesmo que, no jardim do Éden, só ha
via uma mulher, Eva, mas ela não descansou enquanto não expulsou o homem 
desse pararso. 

O própno Santo Tomás de Aquino, na Summa Theologlca, proclama a su
Jeição feminina. A lei canônica obrigava o marido a proteger a mulher e esta a obe
decê-lo. 

Por outro lado, a lei civil acompanhava em rigor a lei canônica. A palavra da 
mulher não podia ser aceita em nenhum tribunal e seu testemunho era recusado. 
Juridicamente era considerada sempre menor; desempenhava, pois, papel de ser
va, sujeita a uma completa dependência do marido. 

Como as crianças, as mulheres eram consideradas incapazes e, na medida 
em que o Estado foi se tornando mais forte, a tutela, que anteriormente pertencia 
ao pai ou marido, se tornou encargo público. Entretanto, o Estado só intervinha no 
caso da total ausência do tutor natural. 

A mulher não podia ter pretensão à posse de um fe~do, que era a unidade 
econômica da época, pois a própria estrutura social não lhe dava condições de 
atender às exigências inerentes ao sistema de suserania e vassalagem. E quando, 
posteriormente, o feudo passou a ser hereditârio, tornando-se possfvel que, na au
sência de herdeiros masculinos, ela se transformasse em herdeira, devia ter um 
tutor que recebia a investidura, usava o trtulo e t1nha o usufruto dos bens. Conti
nuou a mulher apenas corno instrumento: transmitia a herança, fazia parte do feudo 
e era um bem corno qualquer outro, propriedade do suserano que dispunha do seu 
destino a seu bel-prazer. 

As relações de vassalagem e de dependência que caracterizaram a socie
dade feudal se reproduziram nas atitudes que marcaram o relacionamento do ho
mem com a mulher nesse perrodo. Por outro lado, tanto a lei canônica corno a lei 
civil refletiam o pensamento daqueles que as elaboraram. Se estas legislações 
protegiam a mulher, não era como pessoa humana, mas como propriedade do ma
rido e mãe de seus filhos. 
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