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Resumo: Dentro da literatura medieval no século XVI, a percepção de amor e o perfil
da mulher em sociedade passaram por mudanças significativas, decorrentes
principalmente do conceito de Amor Cortês, o qual trazia uma visão distinta do amor
carnal que se tinha na época. Esta nova concepção se propagou por meio dos
romances de cavalaria que naquela época gozavam de prestígio em sociedade.
Considerando esta afirmação, explana-se neste trabalho a valorização da mulher
através do Amor Cortês, presente na reconstituição da novela (ou romance) de
Amadis de Gaula, uma das obras mais importantes e reconhecidas no âmbito dos
romances de cavalaria. O referencial teórico embasa-se em artigos científicos, além
da concepção de Amor pré-Amor Cortês defendida por Ovídio. Busca-se por meio
deste trabalho o objetivo de evidenciar na obra de Amadis de Gaula as principais
mudanças ocorridas na literatura medieval relacionadas à visão da mulher em
sociedade ocasionadas pela influência do Amor Cortês.
Palavras-chave: Amor Cortês; Romance de Cavalaria; Valorização da Mulher;
Amadis de Gaula.

1. INTRODUÇÃO
Dentre as novelas de cavalaria do século XVI, destaca-se a obra de
Amadis de Gaula uma das mais reconhecidas de seu tempo, porém até nos
dias de hoje existem divergências a respeito de sua origem. A versão
popularmente conhecida atualmente é do escritor García Rodriguez de
Montalvo, sua obra publicada em 1508 é a única completa. Mas há relatos de
um Amadis de Gaula mais antigo, do século XIV, cerca de dois séculos antes
da publicação do livro de Montalvo, esta versão mais antiga é atribuída aos
escritores castelhanos Vasco de Lobeira e João de Lobeira.
A obra de Montalvo se tornou um sucesso no século XVI, o prestigio
e a expansão do livro o transformou em um influenciador na literatura
medieval. Fazendo com que vários outros escritores publicassem obras do
mesmo gênero. O próprio Montalvo escreveu outro livro dando continuidade
a saga, segundo Padula (2010). A suposta primeira versão da novela de
Amadis de Gaula, ainda possuía a dúvida se seria mesmo deles, pois não se
sabe ao certo quem seria o autor desta versão do século XIV. Sendo eles
apenas citados como possíveis autores. A divergência em relação a autoria
se dá pelo fato dos autores, daquela época, pouco se importarem em
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assinarem suas obras, tornando fácil que escritores se apropriem de obras
que não os pertencia.
Não se pode afirmar, segundo Alberto (2010), ao certo quem seria o
autor e nem o quão significativas foram as modificações feitas pelo escritor
Montalvo, mas sabe-se que uma das principais mudanças é a respeito do
desfecho dessa trama, na suposta obra original, Amadis encontrava a morte
pelas mãos de seu filho e Oriana se suicidava após este evento. Já na versão
de Montalvo isso não ocorre, fazendo com que diversas outras aventuras
continuassem a surgir e assim o livro tornou-se consideravelmente mais
extenso, ou seja, a intervenção na reescrita da novela foi fundamental para
o sucesso e extensão que ela obteve.
A história de Amadis de Gaula gira em torno das aventuras do
cavaleiro em nome de seu amor por Oriana. Amadis por ser fruto de um
romance proibido, entre o rei Perion e a princesa Elisena, é abandonado a
própria sorte logo ao nascer, porém sobrevive e é criado por um homem
chamado Gandales o qual dá a ele o nome de Donzel do mar. Ao crescer
torna-se cavaleiro e conhece aquela que viria a ser seu grande amor, Oriana
que era conhecida como “a sem par” por ser tão bela que consideravam não
haver um par digno para ela. É a partir do surgimento do amor entre eles
que Amadis torna-se um cavaleiro famoso, reconhecido por seus feitos quase
inacreditáveis, mas o que poucos sabiam era que todas as suas conquistas
eram em nome de seu amor por Oriana.
Diante do aparato de sua origem e de seu conteúdo, busca-se neste
trabalho construir uma breve análise na reconstituição da obra. Para
evidenciar os aspectos do Amor Cortês que se tornaram relevantes para a
valorização da mulher na literatura medieval. O trabalho estrutura-se a
princípio com a introdução sobre a origem da obra. Assim se terá o respaldo
das polêmicas a respeito de sua criação e se entenda as possíveis
modificações que ela sofreu. Além disso, está contido na introdução um breve
resumo da novela. A partir disso apresenta-se aquela que era a visão do Amor
nos séculos que antecederam a chegada do Amor cortês. Isto é retratado no
presente trabalho, pelos conceitos do poeta Ovídio. Posteriormente, colocase o surgimento do Amor Cortês, suas principais características. Após isto,
chega-se a análise da obra, para que possamos nela identificar as mudanças
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na literatura medieval relacionadas à visão da mulher em sociedade e o
prestigio que o Amor passou a ter com esta nova perspectiva ocasionada pelo
conceito de Amor Cortês. E, por fim, são dadas as considerações finais.

2. A CONCEPÇÃO DE AMOR SEGUNDO OVÍDIO
O Amor sempre foi objeto de inspiração para os poetas, mas o
conceito

contemporâneo

sobre

essa

inspiração

passou

por

diversas

transformações ao longo do tempo. Atualmente em um termo amplo se
entende o Amor como um sentimento de índole positiva, um instrumento
social capaz de transformar ou mesmo lapidar indivíduos em sociedade para
o bem. Essa ideia pode ter suas origens da influência do Amor Cortês. Antes
de sua chegada era pregado outro conceito sobre esse sentimento e por muito
tempo este foi a ideia de Amor para o imaginário coletivo daquela sociedade.
Povos como os que pertenciam a Roma antiga entendiam o Amor de
uma forma em que o sentimento em si ficava em segundo plano dando lugar
a características mais carnais em que o desejo e a posse eram seus principais
atrativos. A mulher, por sua vez, tinha um papel meramente mecânico, sua
principal participação estava em ser objeto desse desejo e posteriormente
vim a dar herdeiros para seu marido. Neste ponto é valido ressaltar que os
desejos sexuais da mulher não são levados em conta e por isso ela tinha um
papel apenas de submissão. Essa perspectiva era propagada tanto na cultura
quanto na literatura, ou seja, não se entendia o sentimento de amar nem
nesta área como algo importante para o indivíduo.
Na literatura um poeta que se destacou por escrever sobre esse Amor
de forma mais polêmica foi Públio Ovídio Nasão, famoso poeta romano que
viveu entre a segunda metade do século I a.c e do século I d.c. Ele produziu
diversas obras inspiradas neste tema, a mais conhecida é o livro A Arte de
Amar. Que era conhecido como um manual do amor que ensinava os homens
e as mulheres, em uma pequena parte, caminhos para se conquistar a
satisfação carnal. Além disso, essa obra trouxe um novo olhar, pois o poeta
insere os desejos femininos, ou seja, a mulher assumia um papel similar ao
do homem. Aborda-se a seguir um pequeno fragmento da obra.
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Prometa sem hesitação: são as promessas que impulsionam
as mulheres; tome todos os deuses como testemunhos dos
seus compromissos. Júpiter, do alto dos céus, observa rindo
os perjúrios dos amantes e ordena aos austros, súditos de
Eolo, para carregá-los e apagá-los. Para a Estige, Júpiter tinha
o hábito de fazer falsos juramentos a Juno: ele mesmo ajuda
atualmente aqueles que seguem seu exemplo. É útil que os
deuses existam, e, como é útil, acreditamos que eles existem;
[...] Se você for sensato, não se entregue senão às mulheres.
Isto você pode fazer impunemente. Só neste caso, o mal não
é mais vergonhoso do que a boa-fé. Engane aquelas que o
enganam. Na maior parte dos casos é uma raça sem
escrúpulos; elas montaram as armadilhas; que caiam nelas!
(OVÍDIO, ANO, p. 21)

Neste trecho nota-se as evidências que fazem com que o livro seja
chamado de manual da conquista, pois encontra-se algumas afirmações que
podem ser considerados como conselhos de Ovídio. Os quais o primeiro a
chamar atenção é com relação as falsas promessas em nome dos deuses,
isso porque o poeta acredita que o nome dos deuses tem a capacidade de
empolgar as mulheres e trazem mais confiança a fala dos homens. Em
seguida pode-se perceber também que o próprio fato de se acreditar em
deuses é por conveniência, sendo assim usado como artifício na conquista e
não uma questão espiritual. Outro ponto importante é que segundo o autor,
a figura masculina jamais deve deixar se apegar ao objeto de conquista, pois
isso seria vergonhoso. E por último o poeta acrescenta que o homem deve
enganar a mulher da mesma forma que ela o faz, pois nesta nova perspectiva
a mulher também age por desejo com o intuito apenas de se satisfazer e usa
os mesmos métodos para chegar aos seus objetivos.
A figura feminina na perspectiva da literatura de Ovídio torna-se
ambígua, pois da mesma forma que ele a coloca como o ser enganado, ele
às ensina como enganar e se satisfazer sexualmente. Dessa forma, colocando
as mulheres com um papel ativo neste jogo de enganação. É interessante
entender que Ovídio foi um dos primeiros a escrever sobre esse desejo carnal
feminino. Admitindo a existência da sexualidade feminina. Essas afirmações
ficam mais claras com o trecho a seguir.
Como podemos iludir a vigilância de um amante sutil ou de um
guardião observador, irei lhe ensinar em segredo. Que a
mulher casada tema seu marido; que a vigilância da mulher
casada esteja bem assegurada; assim querem as
conveniências, assim o exigem as leis, nosso chefe e o pudor.
Mas que a submetam à mesma vigilância, você que o pretor
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acaba de tornar livre tocando-a com seu bastão, quem poderia
admitir? Para aprender a enganar, entre para o meu culto.
(OVÍDIO, ANO, p. 53)

Na citação acima, Ovídio convida as mulheres casadas a aprenderem
a fugir da vigilância assegurada pelo Estado e feita por seus maridos. Neste
trecho é perceptível que o autor tende a entender o lado das mulheres, assim
como alguns homens tem vontade de possuírem mais de uma parceira
sexual, algumas também anseiam por isso. Seja pela insatisfação com o atual
companheiro ou mesmo pelo desejo de possuir outros homens. Como já havia
sido supracitado anteriormente, Ovídio traz essa certa igualdade entre
homens e mulheres, admitindo que ambos possuem desejos sexuais e que o
amor serve para essa realização carnal.

3. AMOR CORTÊS
O período medieval é conhecido por muitos como a idade das trevas,
este foi uma época em que a Igreja católica exercia domínio na sociedade da
Europa Medieval. Este fator é defendido por muitos como a causa da pouca e
pobre produção artística desse período. Porém, pouca não quer dizer
nenhuma, deve-se ficar a par de que a escrita, por exemplo, era artigo de
luxo poucas pessoas sabiam escrever e ler. Além disso, dos poucos livros nos
quais se tinha acesso, em sua maioria eram escritos em latim.
Neste contexto, no século XII surgiu uma nova tendência literária
chamado trovadorismo, esta foi a primeira tendência literária portuguesa,
que tinha como principal característica a escrita em língua vulgar, a do
galego-português. A poesia trovadoresca era proclamada oralmente com o
auxílio de instrumentos e os trovadores (como eram conhecidas as pessoas
que elaboram esse tipo de literatura) escreviam essas poesias a pedido de
um terceiro, por isso os conteúdos destas eram bem diversificados.
A poesia trovadoresca se dividia em duas categorias: cantigas líricaamorosas e as cantigas satíricas. Entre as cantigas líricas-amorosas que se
subdividem em outras duas a de amigo e a de amor, destacamos a cantiga
de Amor. Esta apresenta algumas características, como o amor com traços
mais romântico, o cotejamento mais lírico por parte dos homens, etc. Estes
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traços vão contribuir para a mudança do conceito de Amor que se tinha nesse
período e posteriormente servirá de base para o conceito de Amor Cortês.
O Amor Cortês surgiu como uma nova ideia de compreender o Amor.
Essa tendência literária trouxe inovações para esse tema, entre elas o amor
com obstáculo, o teor sagrado que o amor passou a ter, a vassalagem a
mulher amada, o amor como o principal motivo da existência humana, entre
outros. Esses elementos unidos causaram mudanças na literatura, pois
confrontavam diversos outros aspectos pregados anteriormente.
O Amor com obstáculos refere-se a característica que passou a ser
cultuada pelos escritores e leitores de que quanto mais os amantes
encontravam dificuldades e barreiras para ficarem juntos, mais interessante
e forte era o amor deles. Rougemont (1988) afirma que “A felicidade dos
amantes só nos comove pela expectativa da infelicidade que os ronda. É
necessária esta ameaça da vida e das realidades hostis que a afastam para
longe. A saudade, a lembrança, e não a presença, nos comovem.” Nota-se
no fragmento que há um certo cativo por parte das pessoas apenas quando
a relação possui contratempos e constantes interferências. O empenho dos
amantes para ficarem juntos e todas as dificuldades que eles superam em
nome do amor que sentem, são os elementos fundamentais para que haja
comoção por parte do público leitor.
O teor sagrado que o Amor Cortês trouxe consiste em tornar esse
sentimento sacro, ou seja, tê-lo como algo divino vindo de Deus e, portanto,
puro.
O que ela exalta é o amor à margem do casamento, pois o
casamento significa apenas a união dos corpos, enquanto o”
Amor”, o Eros supremo, é a projeção da alma para a união
luminosa, para além de todo amor possível nesta vida. Eis
porque o amor pressupõe a castidade (ROUGEMONT, 1988, p.
63)

Nesta citação o Amor pressupõe a castidade “e d’amor mou castitaz
(do amor vem a castidade)” (Guilhem Montanhagol apud Rougemont, 1988,
p. 63). Portanto, o casamento passa a ser nada mais que algo burocrático,
pois os amantes não sentiriam mais culpa caso viessem a copular antes do
casamento. Neste ponto pode-se perceber a inversão que o valor sagrado
sofre comparado as falas de Ovídio, pois este sagrado colocado pelo Amor
Cortês é espiritual e não mais um mecanismo de conquista. Todavia, isso
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ainda seria crime perante os homens e aquela sociedade continuaria punido
as pessoas que eram descobertas praticando esses atos.
A valorização da mulher trazida pelo Amor Cortês é comparada a
vassalagem que existia no período feudal. A figura feminina passa a ser
prestigiada na literatura com esse novo conceito, tudo começa com a
veneração que se passou a ter com Maria mãe de Jesus, oriunda da Igreja
Católica. Maria, conhecida como “Nossa senhora” foi a primeira mulher a ser
vista como exemplo feminino. E o Amor Cortês expandiu essa concepção para
as demais mulheres.
O amor pressupõe também um ritual: domnei ou donnoi,
vassalagem amorosa. O poeta conquistou sua dama pela
beleza de sua homenagem musical. De joelhos, jura eterna
fidelidade, tal como se faz a um suserano. Como garantia de
amor, a dama oferece ao seu paladino-poeta um anel de ouro,
ordenava-lhe que se lavasse e beijava-lhe a fronte.
(ROUGEMONT, 1988, p. 63)

Nesse fragmento tem-se o que foi introduzido no parágrafo anterior,
Rougemont modifica os elementos de um ritual feudal para exemplificar a
relação que o homem passa a possuir com a mulher quando se apaixonam.
Nessa supervalorização do perfil feminino a amada passa a ser como um
senhor que possui toda a fidelidade do vassalo, o amante passar a servir sua
amada como prova do seu amor, chegando a ficar submisso a quase todas
suas vontades.
Além dessa vassalagem um tanto exagerada o amor cortês trouxe
outra ideia de igual intensidade que é o Amor como o principal motivo da
existência humana. Nesse momento, o Amor que Ovídio escrevia, por
exemplo, distanciou-se bruscamente desse novo Amor. Este que, a priori, era
um simples ato de prazer tornou-se algo profundo e significativo. A partir de
então, homens e mulheres deveriam e buscavam arduamente encontrar esse
sentimento. Muitas obras contavam sobre os amantes que encontravam o
Amor e por ele enfrentavam inúmeras aventuras. Entre elas destaca-se a
novela de Amadis de Gaula o objeto de análise desse artigo.
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4. AS CARACTERÍSTICAS DO AMOR CORTÊS NA NOVELA DE AMADIS
DE GAULA
É sabido que o Amor Cortês possuiu diversas características, mas para
esta breve análise considera-se as de maior relevância, a novela em si reflete
puramente essa nova ideia de Amor que surgiu pós século XII, isso porque
ela em toda sua construção faz menção diversas vezes a figuras divinas, não
usa meios moderados para exaltar a mulher, criando uma atmosfera de
superioridade feminina e também coloca o amor como a razão para se viver.
Além do amor com obstáculos, que era constante nessa nova concepção,
essas que são algumas das características que se aborda nesse trabalho. Para
isso destaca-se alguns fragmentos da reconstituição da obra para que essas
características sejam melhor ilustradas.
Começando por aquelas que talvez sejam as características mais
recorrentes do Amor Cortês na novela, a exaltação da figura feminina e o
Amor com obstáculos, logo abaixo encontra-se um fragmento que reflete
esses conceitos:
– Pobre Donzel sem linhagem nem bem, como ousastes
escolher aquela que em linhagem e formosura todas as outras
vale ? mais formosa é que o mais belo cavaleiro armado, brilha
mais sua bondade que a riqueza dos maiores tesouros – e tu,
pobre Donzel, não sabes sequer quem és, e só te cabe calar o
amor, morrer de amor antes de o confessar! (VIEIRA, 1995,
p.12)

O trecho retrata o que vem sendo dito a respeito da figura feminina,
a mulher assume uma figura quase divina, dotada de beleza e pureza quase
sem fim. Compreende-se isso na comparação que é feita da personagem
Oriana e os tesouros, esta é colocada acima deles. Nota-se também que a
superioridade da mulher sobre o homem nesse contexto é nítida, ou seja, a
mulher assume um patamar elevado em relação ao homem.
Outra característica do Amor Cortês a ser notada nesse mesmo trecho
é sobre o Amor com obstáculos, como já dito, quanto maiores as dificuldades
encontradas pelos amantes para consumar suas intenções um com o outro
maior seria a voracidade de suas atitudes. Sendo assim, evidencia-se essa
característica no trecho que mostra a dificuldade de Amadis para chegar a
sua amada justamente pelo patamar social que eles ocupam. Este é um fator
primordial para a comoção na história.
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A condição de superioridade da mulher no Amor Cortês revela outro
ponto importante, a vassalagem, o trecho a seguir ilustrará isto:
– Meu senhor, sede bem-vindo... Ele olhava-a, e o coração não
o deixava falar.
– Meu senhor, sede bem-vindo e sabei que a alegria tive com
as boas novas que da vossa fortuna me chegaram.
Disse-lhe Amadis então:
– A mercê que vos peço não é para meu descanso; é que me
deixe servi-vos e viver só para vós!
Oriana tornou-lhe:
– Mas de mim não hajais tal cuidado que eu vos dê tristeza e
dor.
– Senhora, em tudo obedeço, nisso não posso...
Com os seus olhos formosos, os mais formosos da terra,
olhava-o Oriana, revendo-se no perfeito Namorado.
– Meu senhor, e que vós impede? Beijando aquelas mãos, as
mais lindas mãos que havia, e estavam fora das grades a falar
também para ele no fino gesto de dedos, Amadis respondeu:
– Meu coração! (VIEIRA, 1995, p. 16)

Como já dito o trecho ilustra a questão da vassalagem, pois nele
Amadis deixa claro suas intenções de servir a sua amada, mostrando mais
uma vez a superioridade feminino. É interessante notar que essa não é uma
questão imposta pela mulher, pois é o próprio homem que se faz vassalo, ele
próprio tem essas intenções, assim Amadis por conta de seu amor se submete
a essa condição.
Mas se o homem por sua vontade se faz vassalo para exaltar sua
amada, como seria se perdesse esse amor? Para essa questão destaca-se o
seguinte trecho:
Pediu-lhe Amadis que ouvisse de confissão e consolava-se de
contar ao servo
Deus os passos da sua vida, agora tão mesquinha, e que tão
boa fora quando o amor lhe mostrava a razão de viver e
vencer. Narrou-lhe como havia recolhido no mar, no que o
monge entreviu sinal divino. E, vindo do que há mais tempo
sucedera até ao que mais próximo soara, ali lhe contou da sua
vida assim o bem como a dor. (VIEIRA, 1995, p. 22)

A resposta para a pergunta se tem no trecho acima, o Amor Cortês
traz a concepção do amor dando sentido à vida e sem ele o homem não seria
nada. O fragmento apresentado diz respeito à quando Oriana, a amada de
Amadis, o manda uma carta pedindo com que ele não a procurasse mais, o
herói desolado, mas ainda sim obediente, faz o que lhe é pedido. Entretanto,
a partir desse momento o mesmo abre mão de todas as suas conquistas, pois
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sem o amor de Oriana ele já não tinha pelo que lutar, sem seu amor já não
tinha razão para viver.
Além disso, também encontra-se o divino sempre presente no Amor
Cortês, em vários diálogos os personagens usam o nome de santos ou até
mesmo de Deus para respaldar seus argumentos, entretanto, aqui já não se
usa essas falas e promessas da mesma forma que eram usadas na visão de
Ovídio. Isso porque o Amor Cortês busca realmente o aparato do divino para
santificar o amor. “Culpa, não a cometera Elisena, pois o que el-rei Perion
jurara sobre a cruz santificava para Deus o amor que haviam. Mas isso era
para Deus, não para os homens.” (VIEIRA, 1995, p. 5). Nessa citação o
juramento do rei Perion sobre a cruz fez com que eles não sentissem culpa
pelos seus atos, pois ele usou seu juramento para validar o amor que eles
sentiam, sendo assim, mesmo que aos olhos dos homens isso pudesse ser
errado, por Deus eles seriam perdoados e seu amor abençoado.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se por meio deste trabalho que, o Amor Cortês possuiu um
papel crucial no século XII, pois foi a partir dele que vários ideais foram
plantados, como vimos nesta breve análise da reconstituição da novela de
Amadis de Gaula. Características trazidas pelo Amor Cortês, como a
valorização da mulher afetaram diretamente o comportamento do ser
masculino. Como era dito essa concepção de amor servia também para o
aprendizado do homem que por meio da vassalagem e submissão a mulher
tornavam-se refinados e polidos. Estes foram alguns dos benefícios que essa
nova concepção de Amor deixou de herança na literatura medieval. É valido
ressaltar que, apesar de existiram várias outras características essas são
apenas algumas das principais.
Todavia, é preciso lembrar que esses são valores aplicados na
literatura da época , não se pode afirmar que essa concepção teve impacto
direto na cultura medieval, ou seja, não se pode dizer, por exemplo, que a
mulher teve grande valorização no contexto social, mas cabe lembrar que
mesmo não sendo de impacto direto muitos ideais tiveram suas raízes
plantadas neste período.
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