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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo tratar dos temas do amor cortês e da cavalaria 

dentro de Amadis de Gaula, uma novela de cavalaria ibérica do século XIV, cujo sucesso e 

alta circulação perdurou por séculos. Devido a este sucesso, a obra teve inúmeras cópias 

manuscritas e impressas, foi lida, recitada e reescrita incansavelmente. O Amadis foi escrito 

em um contexto movimentado, a população sofria com pestes, guerras e fome, o que abalava a 

fé cristã e a economia. A Península Ibérica passava por conturbadas mudanças de dinastia em 

todos os seus reinos. Alterações na família real implicavam em transformações na corte e nas 

famílias que faziam parte da nobreza. O Amadis reflete este contexto, apresentando um 

modelo cortesão a ser seguido por essa nobreza que se modificava. A reflexão sobre a obra 

resultou nas seguintes ponderações: 1) as ações cavaleirescas e amorosas representadas no 

Amadis não são retratos fiéis do cotidiano da sociedade da época, mas procuram estabelecer 

modelos de comportamento elevado para uma comunidade que atravessava um período de 

mudanças estruturais; 2) devido a esta não-correspondência entre os valores da realidade e da 

ficção em Amadis, a obra foi considerada anacrônica e saudosista, já que aparentava celebrar 

valores de séculos passados, que já não condiziam com a sociedade ibérica do século XVI. No 

entanto, os modelos da obra não representam a realidade de nenhuma sociedade ou época, mas 

ideais a serem copiados. 

 

Palavras-Chave: Amadis de Gaula; amor cortês; cavalaria ibérica.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to address the themes of courtly love and chivalry in Amadis of Gaul, 

a Iberian chivalric romance of the fourteenth century, whose success and high circulation 

lasted for centuries. Because of this success, the book had numerous handwritten and printed 

copies, it was read, recited and rewritten tirelessly. Amadis was written in a busy context, the 

population suffered from plagues, wars and hunger, which shook the Christian faith and the 

economics. The Iberian Peninsula was going through troubled dynasty changes in all of its 

realms. Changes in the royal family implied transformations in court and in families that were 

part of the nobility. Amadis reflects this context, with a courtier model to be followed by such 

nobility that was changing. The reflection about the book resulted in the following 

considerations: 1) the chivalrous and loving actions represented in Amadis are not faithful 

portraits of that society everyday life at the time, but they seek to establish high role models 

for a community that was going through a period of structural change; 2) due to this mismatch 

between the values of reality and fiction in Amadis, the book was considered anachronistic and 

nostalgic, as it appeared to celebrate past centuries values, which no longer matched the 

Iberian society of the sixteenth century. However, the book models do not represent the reality 

of any society or epoch, but ideals to be copied. 

 

Keywords: Amadis of Gaul; courtly love; Iberian cavalry. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O que mestre Nicolau primeiro lhe pôs nas mãos foram os quatro de Amadis de Gaula. 
— Parece coisa de mistério esta! — disse o cura — porque, segundo tenho ouvido dizer, este livro 

foi o primeiro de cavalarias que em Espanha se imprimiu, e dele procederam todos os mais; por 

isso entendo que, por dogmatizador de tão má seita, sem remissão o devemos condenar ao fogo. 
— Não senhor — disse o barbeiro — também eu tenho ouvido dizer que é o melhor de quantos 

livros neste gênero se têm composto; e por isso, por ser único em sua arte, se lhe deve perdoar. 
— Verdade é — disse o cura; — por essa razão deixemo-lo viver por enquanto.1 

 

Este trecho de Dom Quixote nos mostra o quanto suas personagens, e talvez o próprio 

Miguel de Cervantes, prezavam Amadis de Gaula, nomeando-o o mais antigo livro de 

cavalaria impressa e também o melhor de sua categoria. A primeira informação não é 

totalmente correta, uma vez que se têm notícias de uma impressão de Tirant lo Blanch em 

1490, enquanto a primeira impressão do Amadis que conhecemos data de 15082. Quanto à 

segunda informação, sendo apologia vinda de um dos baluartes da literatura espanhola, de 

pouco nos vale tentar refutá-la. Ela nos indica, porém, a reverberação que a história encontrou 

no público. Dom Quixote possuía os quatro livros do Amadis de Gaula, assim como As Sergas 

de Esplandião, um quinto livro acrescentado por Garcí Rodriguez Montalvo posteriormente, e 

também outras novelas de cavalaria inspiradas no Amadis. Estas últimas, junto com o quinto 

livro, foram condenadas à fogueira pelo cura, mas o Amadis foi perdoado por ser o “melhor” e 

“único” em sua categoria3. 

Devido ao seu sucesso, tão bem ilustrado por Cervantes, Amadis de Gaula teve 

inúmeras cópias manuscritas e impressas circulando por séculos. A versão aqui utilizada foi 

impressa em 1531, em Sevilha, baseada no manuscrito de Garcí Rodriguez Montalvo (1440-

1504). Esta edição foi escolhida por ser a mais antiga que se encontra completa, além de poder 

ser facilmente encontrada online4. Seus vinte primeiros capítulos - de cento e trinta e três 

                                                
1 CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de La Mancha – Primeira Parte. Tradução de Francisco Pereira e Sá 

Coelho de Castilho. eBooksBrasil: 2005, cap. VI, p. 44-45. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/eb00008a.pdf>. Acesso em: outubro de 

2014. 
2 ALBERTO, Rodrigo M. O Amadis de Gaula e o ideal cavalheiresco ibérico. 2010, p. 86. Disponível em: 

<seer.ufrgs.br/aedos/article/download/22302/13119>. Acesso em: agosto de 2014. 
3 CERVANTES, Miguel de. Op. Cit. 
4 <http://www.wdl.org/pt/item/7330/>. Acesso em: setembro de 2015. 
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capítulos - foram traduzidos do castelhano medieval para o português pela Professora Graça 

Videira Lopes. Considerando a qualidade da tradução (percebível na comparação dos textos) e 

a sua acessibilidade online5, utilizei esta tradução nos primeiros vinte capítulos, após os quais 

segui a leitura com a edição em castelhano. A edição da Professora Lopes também contém 

uma breve nota explicativa sobre a obra, tendo sido o primeiro contato que tive com algumas 

das questões que envolvem a obra, como seu autor, local e época de origem, discutidas abaixo.  

Montalvo não é o autor da novela, mas se temos um registro completo dela hoje, nós 

o devemos a ele, que se dedicou em escrever sua versão “corrigida” a partir de escritos 

“corruptos e mal compostos em antigo estilo”, “eliminado muitas palavras supérfluas e 

acrescentando outras de estilo mais polido e elegante”6, acrescentando ainda um quinto livro – 

A Sergas de Esplandião - aos quatro originais. Não se conhece muito sobre a vida de 

Montalvo, mas sabemos que ele viveu na segunda metade do século XV, e que a primeira 

versão impressa da sua transcrição de Amadis foi produzida em 1508, em Saragoça7. Porém, 

tanto desta quanto de muitas outras edições, restam-nos apenas fragmentos, sendo poucas as 

edições completas da obra. 

Entre a publicação da mencionada primeira edição conhecida (em 1508) e 1587 

foram feitas outras trinta edições e traduções, além de inúmeras continuações e 

complementações. Isso reforça a ideia de popularidade da novela que se aproveitou da 

facilidade e menor custo propiciados pela - então recente - criação de Gutenberg para a 

impressão de livros. Podendo assim, ser considerado um dos primeiros best-sellers da 

História. Além da compilação de Montalvo, restam apenas quatro fragmentos em castelhano 

das primeiras décadas do século XV, a partir das quais chegou-se à conclusão de que 

Montalvo teria suprimido mais partes do original que o complementado8. 

Sendo determinado que Montalvo não é o autor, questiona-se quem o é, e chegamos 

assim ao impasse da questão-problema das origens e da autoria de Amadis de Gaula. O 

manuscrito original não sobreviveu para nos oferecer seu testemunho, entretanto, infere-se que 

o relato inicial seja do século XIV. 

                                                
5 <http://www.fcsh.unl.pt/docentes/gvideiralopes/index_ficheiros/amadisT.pdf>. Acesso em: setembro de 2015. 
6 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de Gaula. Trad. Graça Videira Lopes, 2007, p. 163. Disponível em: 

<http://www.fcsh.unl.pt/docentes/gvideiralopes/index_ficheiros/amadisT.pdf>. Acesso em: julho de 2014. 
7 Ibidem. 
8 ALBERTO, Rodrigo M. O Amadis de Gaula... Op. Cit., p. 14. 

http://www.fcsh.unl.pt/docentes/gvideiralopes/index_ficheiros/amadisT.pdf
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Sendo a obra admirável que é, a honra de reclamá-la sua é disputada há tempos por 

portugueses e espanhóis, e até por franceses. Não cabendo aqui opinar sobre os méritos de 

cada um, procuramos observar seus argumentos. Os franceses alegam que a ambientação da 

narrativa favorece a teoria da origem francesa, localizando Gaula na França. A maioria dos 

pesquisadores do assunto, porém, sequer menciona essa possiblidade, descartando tal 

argumento. Os defensores da origem castelhana – como Juan Manuel Cacho Blecua (século 

XX) – têm a seu favor: 1) o fato de os únicos manuscritos encontrados estarem em castelhano, 

o que indica um autor castelhano, embora não se saiba sua identidade; 2) o fato de que a 

edição de 1508 foi impressa em Saragoça9. 

Os que defendem a origem portuguesa – como Teófilo Braga (1843-1924), Manuel 

Rodrigues Lapa (1897-1989) e Afonso Lopes Vieira (1878-1946)–, se valem de que: 1) 

Gomes Eanes de Zurara (1410-1474), o sucessor de Fernão Lopes (1380/1390-1460) como 

cronista da Livraria Real,  atribuiu a autoria do Amadis a Vasco de Lobeira (século XIII) em 

1460; 2) o poema feito por Amadis à Oriana, as Lais de Leonoreta, se encontra também no 

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, sendo aí atribuído ao trovador português João 

Lobeira, que trovou nos reinados de D. Afonso III e D. Dinis; 3) há a presença de um D. 

Afonso de Portugal na obra10. Alguns historiadores sugerem ainda que João Lobeira e Vasco 

de Lobeira seriam pai e filho, de forma que este deu continuidade ao que aquele havia 

iniciado11. 

Independentemente de sua origem mais especifica, a obra se caracteriza como ibérica, 

sendo que as aventuras e a coita de Amadis povoaram o imaginário de seus leitores (e 

ouvintes) e permanecem até hoje como grandes exemplares do amor cortês e dos ideais 

cavalheirescos.  

Isto considerado, escolhi exatamente essas duas temáticas (o amor cortês e a 

cavalaria) para analisar e reavivar a discussão desta obra. Ao longo da do trabalho, é possível 

notar como seria difícil trabalhar com apenas um destes temas, já que eles se interligam em 

diversos níveis contextuais. Ora, a dedicação à dama e o dever de sua proteção por parte do 

cavaleiro aparecem em ambas as temáticas, bem como diversas outras “regras de etiqueta” 

                                                
9 ALBERTO, Rodrigo M. O Amadis de Gaula... Op. Cit., p. 15. 
10 Ibidem.  
11 ALMEIDA, Isabel A. “Amadis de Gaula”. In: LANCIANI, Giuseppe, TAVANI, Giulia. Dicionário da 

Literatura Medieval Galega e Portuguesa (2ª ed.). Caminho: Lisboa, 2000, pp. 49-50. 
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formuladas nos mesmos contextos e por objetivos semelhantes. Ambos conceitos procuraram 

estabelecer padrões de comportamento para a sociedade da baixa Idade Média. Não se pode, 

no entanto, inferir que as pessoas se portavam, ou não, da maneira como os personagens das 

novelas de cavalaria faziam, mas sim que tais personagens apresentavam modelos ideais que 

serviam como inspiração. 

No primeiro dos três capítulos escolhi tratar do contexto ibérico entre os séculos XIV 

e XVI, e de conceitos e ideias importantes para o desenvolvimento do trabalho, como o 

conceito de novela de cavalaria e a ideia de leitura durante a Idade Média. Reservei o segundo 

capítulo, o capítulo central e, portanto, o coração do trabalho, para a discussão medular desta 

monografia: a cavalaria e o amor cortês dentro da lógica feudal. E no terceiro e último capítulo 

me dei ao luxo de acrescentar elementos interessantes à interpretação da obra, com o intuito de 

enriquecer a discussão proposta. 

Desta forma, procurei na obra amostras de cavalaria e amor cortês no intuito de 

refletir sobre seus desdobramentos dentro e fora da novela. Para tal, comecei pela leitura 

orientada da obra, ou seja, realizei-a com olhos voltados para a identificação de tais amostras. 

Neste momento já possuía uma leitura mínima sobre os tópicos baseada na Lírica 

Trovadoresca12 do historiador brasileiro Segismundo Spina, no capítulo sobre amor cortesão 

do Dicionário Temático do Ocidente Medieval13 e na introdução de A Cavalaria14, de Jean 

Flori. Seguindo a leitura da obra, aprofundei o conteúdo do amor cortês lendo Duby15, Aurell16 

e Loyn17, e completei a observação de Flori. Estas foram as leituras que orientaram meu 

trabalho e me levaram às tantas outras que acabei por fazer antes de concluir esta monografia. 

Apesar de serem tratados separadamente, com o intuito de facilitar a compreensão, o 

amor cortês e a cavalaria estão intimamente conectados - conforme já mencionado -, de forma 

que uma abordagem de apenas um destes temas estaria incompleta. Apesar de serem grandes 

                                                
12 SPINA, Segismundo. A Lírica Trovadoresca. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996. 
13 RÉGNIER-BOHLER, Danielle. “Amor Cortesão”. In: LE GOFF, Jacques, SCHMITT, Jean-Claude. 

Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002. 
14 FLORI, Jean. A Cavalaria: A origem dos nobres guerreiros da Idade Média. São Paulo: Madras, 2005. 
15 DUBY, Georges. “O modelo cortês”. In: DUBY, G., PERROT, M. História das Mulheres no Ocidente. Porto: 

Edições Afrontamento, 1994, pp. 330-351. 
16 AURELL, Martin. “Amour Courtois”. In: GUAYARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. Dictionnaire du Moyen 

Âge. Paris: PUF, 2002, p. 52. 
17 LOYN, H.R. Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
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temáticas na narrativa, o amor e a cavalaria não são as únicas, e, portanto, outros temas serão 

abordados de forma mais rápida procurando assim estabelecer uma discussão completa da obra. 
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CAPÍTULO I 

 

AMADIS SEM TEMPO18 

 

 

1.1 - A PENÍNSULA IBÉRICA ENTRE SÉCULOS XIV E XVI 

 

 

Considerando que a origem do Amadis está no século XIV, e que a versão de 

Montalvo é do começo do século XVI, parece justo que este seja o recorte feito para uma 

análise do contexto Ibérico. O século XIV se vê marcado por um período de crise - econômica 

e espiritual - em grande parte da Europa. As epidemias mortíferas e a crescente agressividade 

daqueles no poder contribuíram para a redução da população; a escassez de mão de obra e as 

condições climáticas reduziram dramaticamente o cultivo, gerando fome. Junto desse cenário, 

a ausência ou a morte de herdeiros aos tronos dos reinos ibéricos gerou uma crise dinástica.  

Em Castela, a morte de Afonso XI (1311-1350), colocou seu filho, Pedro I (1334-

1369) - conhecido como O Cruel - no trono. Pedro I foi um rei muito contraditório, que nos 

leva a questionar o merecimento do seu epíteto de cruel. Seu irmão bastardo Henrique II 

(1334-1379) - filho de Afonso XI e de Leonor de Guzmán (1310-1351) -, se opôs a seu 

reinado. Contando com o apoio de Aragão e da França, Henrique II enfrentou o irmão que 

buscou auxilio na Inglaterra. A guerra entre os dois se deu entre 1366 e 1369, e inicialmente 

Pedro II triunfou - em Najera, 1367. Mas em 1369 Pedro I foi assassinado em Montiel - quase 

certamente à mando do irmão, que assumiu o trono, dando início a Dinastia dos Trastâmara.  

Em Aragão, o reinado de Pedro IV (1319-1387) desfrutava de um período de 

expansão que durou até os primeiros anos do século XV quando a dinastia reinante se viu sem 

herdeiros. Três aspirantes ao trono se apresentaram na época: Fernando de Castela (1380-

1416), Jaime II, conde de Urgel (1380-1433) e Luis de Anjou, duque da Calabria (1377-1417). 

                                                
18 Por ter nascido fora do casamento e em um momento impróprio, a personagem de Amadis é deitado em um rio 

dentro de uma arca, com uma carta que dizia: “Este é Amadis sem Tempo, filho de rei” (MONTALVO, Garcí R. 

de. Amadis de... Op. Cit., p. 15). A dama que escreveu esta carta pensava que Amadis não sobreviveria, e por isso 

o intitulou “sem Tempo”. Dessa forma, escolhi este nome para o título do capítulo que trata do contexto da obra, 

de seu aparente anacronismo e da sua sobrevivência através dos séculos. A personagem de Amadis venceu a 

morte no enredo e o livro Amadis venceu o esquecimento. 
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Para decidir quem assumiria o cargo, a Concórdia de Alcañiz estabeleceu que três 

representantes de Aragão, três de Valencia e três da Catalunha votariam nos candidatos. 

Terminadas as sessões em 1412, num acontecimento que ficou conhecido como Compromisso 

de Caspe, a Dinastia dos Trastâmara assumiu o trono aragonês com Fernando I (1380-1416), 

filho de João I de Castela (1358-1390), e Leonor de Aragão (1358-1382). O primeiro, e 

principal problema que Fernando I precisou enfrentar durante seu governo foi a rebelião 

movida pelo conde de Urgel, infeliz com a escolha do soberano.  

Em Navarra a crise dinástica se daria alguns anos depois, mas também terminaria 

com um Trastâmara no poder em 1441: Carlos IV (1421-1461), filho de João II de Aragão 

(1398-1479) e Branca I de Navarra (1387-1441)19.  

Em Portugal, temos os relatos de Fernão Lopes (1380/1390-1460) e Jean Froissart 

(1337-1405) sobre a chamada “Revolução de 1383-1385”, quando mais um trono deixado 

vago cria conflitos internos. Talvez pelo fato de possuirmos os relatos detalhados dos cronistas 

acima é que este episódio se apresenta como mais complexo que os outros casos ibéricos de 

vacância de poder. Em linhas gerais, quando morre D. Fernando I (1345-1383) deixando sua 

filha, D. Beatriz (1373-1412), como herdeira, é a sua mãe Leonor Teles (1350-1386) quem 

assume a regência conforme o contrato de casamento feito pouco antes entre D. Beatriz e o rei 

de Castela João I (1358-1390). O contrato estabelecia que Leonor Teles seria a regente até que 

D. Beatriz e João I tivessem um filho varão de quatorze anos ou mais, este seria o herdeiro de 

Portugal, mas não de Castela, já que João I já tinha herdeiros de seu casamento anterior. Esta 

situação provocou reações negativas quanto a D. Beatriz como herdeira e Leonor Teles como 

regente. A opinião pública se dividiu entre os que achavam que um irmão de D. Fernando 

deveria assumir, D. João (1346/1352-1387-1400), filho de Pedro I (1320-1367) e Inês de 

Castro (1325-1355), e entre os que aclamavam outro D. João (1357-1433), Mestre da Ordem 

Militar de Avis, filho bastardo de Pedro I20. 

Como dito, o século XIV testemunhou uma crise que afetou desde os setores 

econômicos até os espirituais. Suas mais notáveis manifestações foram a peste, a fome e a 

guerra. Supõe-se que a chamada Peste Negra tenha chego à Península Ibérica através de um 

navio genovês em 1348, nesta época a população já se encontrava enfraquecida pelas más 

                                                
19 VALDEÓN, Julio, PÉREZ, Joseph, JULIÁ, Santos. Historia de España. Madrid: Espasa Libros, 2009, pp. 

171-172; 203. 
20 SARAIVA, José Hermano. História concisa de Portugal. Lisboa: Europam, 1984, pp. 118-119. 
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colheitas da década anterior; pelas guerras e conflitos internos  e externos. Internamente, 

houve a chamada Guerra dos Pedros (1356-1369), entre Pedro I de Castela (1334-1369) e 

Pedro IV de Aragão (1319-1387), e o conflito pela coroa de Castela entre Pedro I e seu irmão 

bastardo Henrique de Trastâmara. Externamente, a Península Ibérica sofreu reflexos da Guerra 

dos Cem Anos, reflexos estes gerados pelas alianças existentes entre França e Castela, 

Inglaterra e Portugal21. 

O mundo rural sofreu com o clima que destruiu colheitas inteiras, com a falta de mão 

de obra ocasionada pelas pestes e pela guerra, com o aumento do preço da mão de obra 

restante justamente pelo sua grande demanda e pouca oferta e com o aumento dos impostos 

inflacionados pelas guerras. Como consequência, muitos campos acabaram despovoados, e 

nem mesmo a os altos preços dos produtos compensavam o prejuízo. Ainda assim, dois setores 

se beneficiaram dessa crise: a criação de ovinos e o comércio marítimo. Ovelhas não 

requeriam grandes números de mão de obra, e a diminuição dos campos cultivados permitiu o 

avanço das terras para pasto. Devido à Guerra entre Inglaterra e França, a produção de lã 

inglesa caiu, abrindo brechas no mercado. Flandres, por exemplo, que abastecia suas 

atividades têxteis com a lã vinda da Inglaterra, passou a adquirir a matéria prima castelhana, o 

que fez com que as importações de Castela crescessem, bem como o numero de ovelhas. 

Quanto ao comércio marítimo, este teve seu destaque na segunda metade do século XIV, com 

a Catalunha como protagonista22. A Catalunha foi a exceção quanto a crise, enquanto esta 

durou, seu impacto no território catalão foi amortecido pelo sucesso do comércio marítimo. 

No entanto, passada a crise, Aragão, Valência e Maiorca começaram a recuperar seus números 

demográficos. Valência, por exemplo, apresentou um notável desenvolvimento urbanístico e 

dobrou sua população entre os séculos XV e XVI - o que se deve em grande parte a imigrantes 

- , enquanto a Catalunha perdeu um quarto da sua entre 1378 e 1479. No cenário agrário, 

Valência também se recuperou, principalmente devido ao aumento demográfico, o mesmo não 

se deu em Maiorca e na Catalunha. A produção têxtil, que se destacava na Catalunha, sofreu 

um retrocesso na produção durante o século XV, bem como o comércio catalão. As crises 

internar e a guerra civil catalã da época certamente contribuíram para este estado de 

                                                
21 VALDEÓN, Julio, PÉREZ, Joseph, JULIÁ, Santos. Op. Cit., pp. 172-173. 
22 Idem, pp. 174-175. 
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“desordem monetária”23. A principal vítima da crise do século XIV foi a pequena nobreza, que 

saiu debilitada. O campesinato também enfrentou dificuldades, motivo pelo qual o século XV 

presenciou diversas revoltas camponesas. Nessa época, a principal função da coroa era 

garantir o cumprimento das leis, trabalhar em prol de seus súditos, defender o território frente 

à ameaças externas e manter a paz24. 

Os reinos ibéricos que viriam a formar a atual Espanha foram unidos por alianças 

matrimonias e guerras de domínio, principalmente ao longo do século XV. Nessa altura, 

Aragão e Castela se destacavam, unindo outros reinos sob os seus. A Coroa de Aragão 

abrangia a Catalunha, Valência, Maiorca, Sardenha, Sicília e Napóles, enquanto a coroa de 

Castela incluía os reinos de Leão, Galiza, Córdova, Sevilha e Toledo. Quando Aragão e 

Castela se uniram através de seus respectivos rei e rainha, Fernando II (1454-1516) e Isabel I 

(1451-1504), faltava pouco para que o território espanhol atingisse suas dimensões atuais. 

Essa união propiciou à futura Espanha um período de prosperidade econômica e cultural, as 

gerações que herdaram o trono espanhol de Fernando II e Isabel I receberam um Estado forte, 

dinâmico e coerente25.  

Durante seu reinado, os reis católicos se dedicaram a fortalecer o poder real, e 

unificar o reino em todos os aspectos, político, econômico, cultural e religioso. Para atingir a 

unidade religiosa muitas medidas foram tomadas, inicialmente conversões em massa foram 

feitas, mas elas não garantiam a real adoção do cristianismo por parte dos judeus e 

mulçumanos que viviam no território Ibérico, para fiscalizar essa conversão surgiu a ideia de 

um tribunal que julgaria esses casos. Assim começou a funcionar a instituição que viria a ser o 

Tribunal da Inquisição, que não só se encarregou de julgar o caso dos não conversos, mas que 

também tomou pra si a responsabilidade de julgar e punir todos os desvios da ortodoxia. 

Basicamente a unificação religiosa da península parecia se resumir à extinção do judaísmo em 

seu território, para tal voltou-se a obrigar que judeus usassem símbolos distintivos em suas 

vestes, e que morassem em bairros especiais, a parte. em 31 de março de 1492 foi estabelecido 

um prazo de quatro meses para que os judeus se convertessem ou deixassem o reino26. A 

busca da unidade política incluiu o rebaixamento das Cortes, que deviam representar os 

                                                
23 VALDEÓN, Julio, PÉREZ, Joseph, JULIÁ, Santos. Op. Cit.,  pp. 207-208. 
24 Idem, pp. 209-212. 
25 Idem, pp. 212-219. 
26 Idem, pp. 230-231. 
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interesses do clero, da nobreza e dos citadinos, que se viram submetidas à vontade dos 

soberanos. O Conselho Real também foi importante nessa unificação, sendo reorganizado se 

tornou no principal organismo do governo. Com essas medidas, os reis católicos conseguiram 

evitar a intromissão da aristocracia e do clero no governo27. 

Devido às crises do século XIV, a chamada reconquista da Península Ibérica ficou de 

lado por um período, mas voltou para a cena política durante o reinado de Isabel I e Fernando 

II, que concluíram o processo em 1492, com a submissão de Granada. Apesar das duras 

políticas criadas para que houvesse uma união religiosa no reino, foi permitido aos mouros de 

Granada a liberdade de culto, o uso de seus trajes, a prática de seus costumes e julgamento 

conforme suas próprias leis28. 

Apesar da união de Aragão e Castela através dos reis católicos, cada soberano 

representava um dos reinos, sendo apenas no reinado de Carlos I (1500-1558) que os dois 

reinos se viram representados em um único soberano. A morte dos reis católicos nos primeiros 

anos do século XVI gerou uma nova crise política, refletida em duas décadas de reinados 

transitórios, efêmeros e regenciais. E novamente há fome e más colheitas sensibilizando a 

situação29.  

Durante seu reinado, Carlos I se preocupou em manter relações amistosas com o reino de 

Portugal e com a França, não tendo muito sucesso com a segunda. O soberano também 

precisou enfrentar as consequências da Reforma desencadeada por Martinho Lutero (1483-

1546), que representava uma grande ameaça à unidade religiosa do reino. Apesar de fatores 

contrários, Espanha e Portugal conseguiram se destacar no cenário europeu do começo do 

século XVI, o que se deve principalmente às viagens e conquistas ultramarinas30. 

 

 

                                                
27 VALDEÓN, Julio, PÉREZ, Joseph, JULIÁ, Santos. Op. Cit., Idem, p. 232. 
28 Idem, p. 233. 
29 Idem, p. 245. 
30 Idem, p. 266. 
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1.2 - UMA NOVELA DE CAVALARIA POR EXCELÊNCIA 

 

 

O público medieval teve gosto na leitura das chamadas novelas de cavalaria, cujas narrativas 

prosperaram e se alongaram pelo período moderno e chegaram ao contemporâneo. Os indícios 

do sucesso dessa forma literária podem ser encontrados em registros de nomes tirados dessas 

obras, como Tristão, Persival, Isolda e Ginebra. Da mesma forma como as pessoas nomeiam 

seus filhos com nomes de artistas e celebridades hoje em dia, elas utilizavam os nomes dos 

heróis das suas histórias favoritas nos séculos passados. Outra evidência que aponta esse 

sucesso, e também “a verdadeira e autêntica obsessão pelos romances de cavalaria cultivada 

pelos membros da aristocracia nos séculos XIV e XV”31, pode ser encontrada na Crónica de 

D. João I (aprox. 1450), de Fernão Lopes. Nela, o rei reclama não ter em seu serviço os 

fabulosos heróis das novelas durante o cerco da cidade de Cória (na atual Espanha), ao que 

Mem Rodrigues de Vasconcelos, um nobre da sua corte, responde comparando seu esforço e 

de seus companheiros à coragem dos cavaleiros do reino arturiano32. 

Como explicar, então, um sucesso tão vasto, territorialmente e temporalmente, em 

sociedades variadas? Primeiramente, não devemos supor que as novelas permaneceram 

intactas, em seu relato original, desde quando começaram a surgir, por volta da segunda 

metade do século XII. Considerando a forte cultura oral medieval, a probabilidade dessas 

histórias terem circulado oralmente, sendo modificadas e adaptadas cada vez que eram 

recontadas, é muito grande. Também devemos considerar as traduções e transcrições, sujeitas 

a alterações de acordo com o gosto de quem as faz (como é o caso da versão do Amadis de 

Montalvo). Finazzi-Agrò nos aponta ainda outro fator que deve ser levado em conta: a 

adaptação da poesia das canções de gesta para a prosa das novelas de cavalaria, que leva a 

                                                
31 FINAZZI-AGRÒ, Ettore. “Novela de Cavalaria” In: LANCIANI, Giuseppe, TAVANI, Giulia. Dicionário da 

Literatura Medieval Galega e Portuguesa (2ª ed.). Caminho: Lisboa, 2000, p. 476. 
32 FINAZZI-AGRÒ, Ettore. Op. Cit. 
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retoques, dilatação do conteúdo, com acréscimo de episódios e personagens, resultando assim 

em obras intermináveis, mas que mantém os temas, personagens e motivos em comum33. 

Os resíduos da popularização desses relatos podem ser vistos nos manuscritos, 

incunábulos e textos impressos preservados através dos séculos, e que provavelmente 

circularam por diversos ambientes sociais, sendo passados de mão em mão, lidos ao redor de 

lareiras, declamados nas praças, sendo “traduzidos e retraduzidos para todas as línguas, 

propiciando assim, obviamente, a composição de novas obras, a invenção de novos heróis dos 

empreendimentos cada vez mais espetaculares”34, principalmente na Península Ibérica, que 

parecia “estar na primeira fila desse processo de intoxicação coletiva - e em Portugal, em 

particular, [onde] o conhecimento e o culto dos contos cavaleirescos estão documentados em 

épocas muito remotas”, desde o século XIII35. 

Numa sociedade onde o “novo” era visto com desconfiança, era comum, e esperado, 

que as obras reformulassem e até copiassem umas às outras. Percebe-se uma repetição dos 

motivos temáticos e estilísticos entre elas, até a chegada da “primeira novela de cavalaria 

verdadeiramente ‘original’ - se é que se pode falar de originalidade neste campo”36. Nesse 

sentido, “o Amadis acabou por se tornar uma espécie de linha divisória entre as tradições 

cavaleiresca medieval e a do século XVI, propiciando assim, (...) uma produção novelística 

ilimitada”37, com seus ciclos de Amadizes38.  

 

A essência das novelas de cavalaria está nas inúmeras batalhas e guerras descritas em 

detalhes, nas aventuras de personagens maravilhosos que se envolvem em façanhas 

admiráveis. Não precisamos ler mais do que algumas páginas do Amadis para encontrar esses 

elementos: 

 

Ele voltou a cabeça e viu o cavaleiro com quem antes justara, e outro cavaleiro com ele, e tomando as 

suas armas, foi contra eles, que traziam as lanças baixas e ao melhor correr dos seus cavalos. E os das 

                                                
33 FINAZZI-AGRÒ, Ettore. Op. Cit  
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 
36 Idem, p. 477. 
37 Ibidem. 
38 Assim como a história do Rei Arthur inspirou milhares de outras obras que reformulavam ou expandiam a 

narração original, o Amadis também passou pelo mesmo processo, de forma que existem milhares de outros 

“Amadizes”, com diferentes aventuras e personagens, ou então pequenas divergências do “original”, o que 

apresenta mais uma prova da grande popularidade da novela. 
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tendas viram-no ir tão aposto na sela que ficaram maravilhados. E certamente podeis crer que no seu 

tempo não houve cavaleiro que mais aposto na sela parecesse, nem mais formoso justasse, tanto que 

em algumas partes onde ele se queria encobrir foi descoberto por isso; e os dois cavaleiros feriram-no 

com as suas lanças no escudo que lho amolgaram, mas o arnês não, que era forte; e as lanças foram 

quebradas, e ele feriu o primeiro que antes tinha derrubado e embateu nele tão fortemente que deu com 

ele em terra e quebrou-lhe um braço e ficou como morto; e o Donzel perdeu a lança, mas deitou logo 

mão à espada e foi contra o outro que o feria, e deu-lhe por cima do elmo, assim que a espada chegou-

lhe à cabeça, e quando a puxou, quebraram-se os laços e tirou-lho da cabeça; e alçou a espada para o 

ferir e o outro alçou o escudo, e o Donzel do Mar deteve o golpe, e passando a espada para a mão 

esquerda, agarrou-lhe o escudo e tirou-lho do colo e deu-lhe com ele por cima da cabeça, que o 

cavaleiro caiu por terra atordoado39. 
 

 

1.3 - FONTE LITERÁRIA E NARRATIVA 

 

 

Devemos lembrar de questionar a fonte histórica dentro do que ela pode nos 

responder, e em se tratando de uma fonte literária devemos iniciar tais questionamentos com 

os motivos que levaram ao seu registro, os locais por onde circulou e as pessoas que tiveram 

acesso a ela40. Nem sempre obteremos respostas satisfatórias, mas podemos fazer algumas 

reflexões. Lembrando que durante a Idade Média os relatos orais eram mais comuns que os 

escritos, é possível imaginar que a história de Amadis tenha circulado oralmente antes (e 

depois) de ser registrada em papel. E apesar de sua popularidade, é provável que seu 

conhecimento fosse mais restrito à nobreza, e às cortes, pois, ainda que a imprensa tenha 

barateado o custo da produção dos livros, eles continuavam não sendo acessíveis a todas as 

camadas da sociedade. Embora os relatos orais possam ter facilmente penetrado tais 

camadas41. 

Pensando ainda nessa confluência entre a oralidade e a escrita, podemos observar as 

rupturas e as continuidades entre a poesia das cantigas medievais e a prosa das novelas de 

cavalaria. Ainda que a prosa se dedique mais intensamente à narrativa e aos detalhes, ela ainda 

apresenta muito da poesia, principalmente nos temas abordados, como a coita amorosa, o loor 

à dama, os valores cavaleirescos e nobres, entre outros. 

 

                                                
39 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de... Op. Cit., pp. 58-59. 
40 BORGES, Valdeci R. “História e Literatura: Algumas Considerações”. In: Revista de Teoria da História. Ano 

1, n.3. Goiás: Editora da Universidade Federal de Goiás, 2010, pp. 94-109. Disponível em: 

<http://www.historia.ufg.br/up/114/o/ARTIGO__BORGES.pdf>. Acesso em: novembro de 2014. 
41 ALBERTO, Rodrigo M. O Amadis de Gaula... Op. Cit. 
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A narrativa em Amadis de Gaula é relatada do ponto de vista de um narrador 

onisciente, que vê a todos e sabe o que se passa em suas mentes, mas não toma ação dentro da 

trama. Este narrador escolhe os fatos que são contados ao leitor e também a sequência em que 

são apresentados, nem sempre seguindo uma ordem cronológica. Ou seja, em alguns 

momentos, o narrador pausa a narrativa do que se passa com uma personagem para nos contar 

o que sucedeu dias antes com outra, como pode se observar nestes trechos: 

 

Aqui deixa o autor de contar isto, porque em seu lugar merecido se encontrará o que este Galaor fez, e 

torna a contar o que aconteceu ao Donzel do Mar depois que do rei Periom e da Donzela da Dinamarca e 

do castelo do velho partiu42. 

 

O autor aqui torna a contar do rei Periom e de sua amiga Elisena43. 

 

O autor aqui deixa de falar do Donzel do Mar e torna a falar de D. Galaor44. 

 

O autor deixa aqui de contar isto, e torna a falar de Amadis e deste Galaor dirá a seu tempo45. 

 

El autor aquí deja de hablar de eso para lo contar en su lugar y torna a Amadís46. 

 

Há aqui duas vozes, dois narradores, o primeiro é criação de Montalvo e relata aquilo 

que um outro já narrou, este é o segundo narrador, criado pelo autor original da novela, de 

quem não se tem conhecimento, e a quem Montalvo se refere na terceira pessoa. E o narrador 

de Montalvo teria conhecimento de tudo que o autor original contou, e como o fez. Ou pelo 

menos é o que ele tenta passar ao leitor.  

 

O relato começa com os pais de Amadis: o rei Periom de Gaula e Elisena, filha do rei Garinter 

da Pequena Bretanha; narrando como se conheceram, se enamoraram um do outro e 

desfrutaram desse amor às escondidas, auxiliados por Darioleta, dama de Elisena. Tendo D. 

                                                
42 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de... Op. Cit., p. 46. 
43 Idem, p. 26.   
44 Idem, p. 45. 
45 Idem, p. 90. 
46 MONTALVO, Garcí R de. Los quatro libros de Amadis de Gaula. Sevilha, 1531. Encontrado em: 

<http://www.wdl.org/pt/item/7330/>. Acesso em: outubro de 2014, p. 170. 
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Periom partido para defender seu reinado, Elisena se descobre grávida e se vê forçada a 

abandonar a criança, que é colocada no rio dentro de uma arca, juntamente com a espada e o 

anel que D. Periom deixara, e com uma carta que identificava a criança. O bebê é encontrado 

por Gandales, que o cria junto com seu filho Gandalim – que acabará por acompanhar Amadis 

em suas aventuras. Ao crescer, o Donzel do Mar – assim chamado por ter sido encontrado no 

mar, e por não se saber seu nome – se faz notar pela sua beleza e pelo talento que demonstra 

em tudo que se empenha. Encantando assim a rainha da Escócia (irmã de Elisena), é levado à 

corte do rei escocês Languines. Aí conhece a filha do rei da Dinamarca, Oriana, por quem se 

enamora. Buscando então se provar digno de sua dama, se faz nomear cavaleiro pelo rei 

Periom – sem que um ou o outro soubessem que eram pai e filho – e sai ao mundo 

empregando seus valores cavaleirescos. Entre seus vários feitos e aventuras, acaba por 

descobrir sua real origem, sendo reconhecido por seus pais – que haviam casado, e desfruta de 

seu amor com Oriana, do qual nasce Esplandian47.  

 

 

1.4 - SOBRE A HISTÓRIA DA LEITURA NA BAIXA IDADE MÉDIA 

 

 

Considerando o cenário da Europa ocidental latina48, na Antiguidade, a leitura , de forma 

geral, era feita em voz alta para grupos, em espaços públicos, como jardins, praças e ruas; e os 

conteúdos variavam entre arte, política, religião e erotismo. Na Antiguidade Tardia, essa 

leitura coletiva em voz alta foi transferida paulatinamente para o interior de igrejas, celas, 

claustros, refeitórios, escolas religiosas e cortes, e o conteúdo passou a se restringir às 

Sagradas Escrituras e a textos considerados edificantes no aspecto espiritual. Aos poucos a 

leitura em voz alta foi substituída pela leitura murmurada ou silenciosa, consolidando-se assim 

durante a Baixa Idade Média - período em que Amadis surge e se populariza - adquirindo um 

                                                
47 O poeta português Afonso Lopes Viera (1878-1946) elaborou uma versão reduzida da novela, cortando os 

elementos que lhe caracterizavam como “de cavalaria”, transformando-a num romance. 
48 O cenário no lado oriental seguiu um caminho diferente. Em Bizâncio, por exemplo, a leitura continuou sendo 

feita em voz alta e seguindo o modelo formulado por Dionísio Trácio no século II a.C., durante a Idade Média. 

Este modelo recomendava ao leitor que focasse sua atenção no título, no autor e sua intenção, na unidade, na 

estrutura e no efeito da obra, o que exigia uma reflexão profunda sobre o texto, CAVALLO, Guglielmo; 

CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental. São Paulo: Ática, 2002, p. 20. 
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aspecto mais individual, e passando a ser feita de forma particular. O que não significa que a 

leitura em voz alta tenha desaparecido, ou que a leitura silenciosa não existia até então49. 

Foram muitas mudanças técnicas, sociais, econômicas e culturais que propiciaram 

essas alterações na forma como as pessoas viam e praticavam a leitura. Podemos apontar, por 

exemplo, que durante a Antiguidade Tardia os livros eram considerados caminhos para o 

conhecimento de Deus e a salvação e, portanto, precisavam ser compreendidos, analisados, e 

até memorizados, o que convidava os leitores a uma leitura mais meditada, o que contribuiu 

para essa passagem da leitura oral para a silenciosa50. Um elemento técnico que possibilitou 

essa mudança foi o uso de espaço entre as palavras escritas, até então a compressão do texto 

dependia muito da sua leitura em voz alta, já que a pronuncia dos sons revelava as palavras, 

mas com o uso do espaço separando as palavras na grafia, era possível reconhecer os sons sem 

pronunciá-los.  Em prática desde o século VII nas Ilhas Britânicas, este uso do espaço entre as 

palavras na escrita se tornou padrão no século XI e já estava consolidado no XII na França, 

Lorena e Alemanha51. 

 O modo como o livro em si é visto passa por transformações. Com o renascimento 

das cidades vêm as escolas, e com elas a alfabetização e a escrita se propagam, dando 

diferentes usos aos livros. Estes deixam de ser meros depositários de um conhecimento a ser 

preservado numa estante ou memorizado, e passam a ser a fonte que leva ao conhecimento. O 

livro como objeto no mundo aristocrático era um ornamento, símbolo de cortesia, civilização e 

opulência, não raramente coberto de peles, tecidos finos e metais caros52. Com a propagação 

da leitura silenciosa, mais livros são produzidos, e mais espaço de armazenamento é 

necessário, assim, nos séculos XIII e XIV o espaço da biblioteca é reformulado num formato 

muito semelhante ao que conhecemos hoje.  Até então, considerando a leitura em voz alta, era 

preciso isolar as pessoas com paredes de pedra para que fosse possível abrigar mais de um 

leitor ao mesmo tempo, sem que um interferisse na leitura do outro. Com a leitura silenciosa, 

os leitores podiam ser reunidos em um único salão. Entre os séculos XII e XIV, universidades 

como Oxford, Cambridge e Sorbonne, instalaram suas bibliotecas em salões mobiliados com 

                                                
49 CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da leitura no mundo ocidental. São Paulo: Ática, 2002, 

pp. 20-21. 
50 Idem, p. 21. 
51 Idem,p. 147.  
52 Idem, p. 24.  
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escrivaninhas, estantes e bancos, de forma que muitos leitores pudessem ser acomodados lado 

a lado sem serem incomodados pela leitura dos colegas. Nestes espaços, o silêncio era regra, 

passando a fazer parte do conjunto de normas internas das universidades53. 

A leitura silenciosa mudou a forma como os autores se relacionavam com suas obras, 

e como os leitores interpretavam suas leituras. Com objetivo de facilitar a leitura, técnicas 

foram aplicadas à escrita, como: o espaçamento entre as palavras; a divisão do texto em duas 

colunas na página, para que frases inteiras ficassem dentro do campo de visão do leitor; o uso 

de pontuação; letras maiúsculas no início de frases; separação do texto em capítulos com 

títulos explicativos sobre o conteúdo; criação de índices e sumários para facilitar a consulta; 

utilização de ilustrações e diagramas para facilitar a compreensão; e algumas abreviações. 

Estes elementos acabaram por facilitar também a escrita, permitindo que autores pudessem 

escrever suas próprias obras, dispensando o secretário responsável por transcrever o que lhe 

era ditado. E para os leitores, com a crescente facilidade  da leitura e acesso aos livros, a 

leitura passa a ser uma atividade individual, permitindo uma reflexão livre das restrições 

impostas pela sociedade e pela religião. Com isso, o número de pessoas que pensam fora da 

ortodoxia aumenta, pois as leituras particulares incitavam conclusões próprias e únicas. 

Nem todas estas técnicas eram aplicadas na escrita vernácula, uma vez que esta já era 

de mais fácil compreensão que o latim, os escribas não sentiam maior necessidades de facilitar 

sua leitura. Muito da prosa e da poesia vernácula medievais eram compostas, passadas a diante 

pela memorização, reconstituídas ainda oralmente, para apenas posteriormente serem 

registradas na forma escrita. Tudo indica que este seria o processo pelo qual o Amadis passou, 

de forma que não sabemos quem o compôs em primeiro lugar, mas podemos supor sua 

circulação oral pela sociedade, e sabemos quem realizou a última etapa do processo, 

registrando-o em papel: Montalvo. Analisando a edição utilizada para este trabalho, podemos 

perceber a aplicação de algumas das técnicas facilitadoras da leitura (e escrita), como: o 

espaçamento entre as palavras, que ainda é mínimo e inicialmente imperceptível; a divisão do 

texto em duas colunas por página; a utilização de letras maiúsculas no início de frases 

(incluindo as características pequenas iluminuras para a primeira letra dos capítulos); o uso de 

algumas abreviações, como “q¨tro” para “quatro”; a divisão em capítulos com títulos que os 

resumem - “Capítulo I - Como a infanta Elisena e a sua donzela Darioleta foram à câmara 

                                                
53 CAVALLO, Guglielmo; CHARTIER, Roger. História da... Op. Cit., pp. 160-161. 
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onde estava o Rei Periom”54; e o emprego de ilustrações com semelhante objetivo, mostrar ao 

leitor o que está por vir55. 

  

                                                
54 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 10. 
55 É possível observar estes elementos na página da fonte que se encontra nos anexos. 
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CAPÍTULO II  

 

ESPADA E CORAÇÃO 

 

 

2.1 - A CORTESIA DO AMOR 

 

 

No Amadis - e nas novelas de cavalaria em geral - o amor é um elemento importante na 

narrativa, mas não é seu foco. Ele aparece mais como um pano de fundo, uma justificativa 

primordial que leva o cavaleiro às suas aventuras. Aqui entramos na discussão do conceito de 

amor cortês, já que fazer as vontades da dama e honrar seu nome com vitórias bélicas fazem 

parte desse imaginário, e também justifica parcialmente porque Amadis corre o mundo 

empregando os valores em que acredita. 

O conceito de amor cortesão não é uma unanimidade entre os historiadores. Régnier-

Bohler, aplica o conceito ao amor de um cavaleiro por uma dama casada e, portanto, 

inacessível, ou aos sentimentos de jovens que aspiram ao casamento56. Martin Aurell vê a 

dama como esquiva, quase inacessível, mas não considera o aspecto adúltero visto por outros 

historiadores. Em seu conceito, a recusa da dama é mais uma das etapas ritualísticas pelas 

quais o amante precisa passar. Este rende tributo à dama, que lhe faz promessas, seguindo a 

lógica feudal. Aurell avalia que essa livre troca de consentimentos - do amante que escolhe a 

dama, e da dama que aceita o amante - contribuiu para a definição da natureza sacra do 

casamento, valorizando o amor d´élection, e marcando a mentalidade Ocidental57. Georges 

Duby compara o amor cortês a um jogo perigoso e excitante. Perigoso, pois não podia ser 

descoberto, daí a necessidade da discrição, e excitante justamente por causa desse perigo. 

Assim como todo jogo, o amor cortês possuía regras e dependia do consenso dos jogadores. O 

amante faz cerco à dama, se ajoelha perante ela, prometendo não prestar serviço a nenhuma 

outra. Se a dama aceita - pelas regras do jogo, e também pela lógica dessa sociedade onde toda 

                                                
56 RÉGNIER-BOHLER, Danielle. “Amor Cortesão”. In: LE GOFF, Jacques, SCHMITT, Jean-Claude. 

Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002, p.48. 
57 AURELL, Martin. “Amour Courtois”. In: GUAYARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. Dictionnaire du Moyen 

Âge. Paris: PUF, 2002, p. 52.  
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dádiva merece uma contra-dádiva - ela é obrigada a recompensar o amante. Essa recompensa, 

porém, deve ser feita por etapas dosadas, para manter o jogo e a discrição. Segundo Duby, 

essa relação se dava muitas vezes entre cavaleiros da corte e a senhora da casa, a mulher do 

senhor que eles serviam. Porém, o aspecto adúltero desse relacionamento fica reservado às 

exceções, já que dentro dessa dança amorosa lúdica, os cavaleiros estavam servindo ao senhor, 

e mostrando sua fidelidade a ele quando se submetiam à vassalagem amorosa com sua 

senhora58. 

Em Henry Loyn, o fin´amors reflete o ambiente em que se encontra - feudal e 

palaciano -, e se contrasta com o fals´amors, que tem características opostas, como a 

inconstância, a insinceridade e o ciúme mesquinho. Loyn comenta a cristianização do conceito 

ao fim do século XII, “quando a imagem do amante ansioso foi assimilada a um código de 

busca religiosa de Deus, em que as virtudes cristãs foram adquiridas através do serviço a 

Maria”59. Quanto a questão do adultério, Loyn afirma que é frequentemente exagerada, e que 

houve poucos casos onde a dama era explicitamente casada. O que não elimina a ideia da 

dama inatingível, pois ainda havia as questões da sua alta posição social, distância física e 

medo da censura social. Fatores que, paradoxalmente, faziam com que a espera e a coita do 

cavaleiro tivessem mais valor.  

Quanto aos simbolismos do amor cortês, os historiadores parecem concordar que a 

relação do casal se dá sob uma lógica feudal, a dama sendo a senhor recebe o cavaleiro como 

seu vassalo. Este lhe deve homenagem, o que pode abranger diferentes serviços, como manter 

a relação e o nome da amada em segredo, fazer cantigas de loor à dama, ou se dedicar aos 

valores cavaleirescos em seu nome.  E em troca, a dama oferece um benefício ao cavaleiro, o 

que pode ser desde uma palavra, uma mensagem, um olhar, um beijo, ou até a secreta relação 

carnal. O percurso que leva ao benefício, porém, é longo e sofrido, e leva o cavaleiro à coita. 

O cavaleiro precisa se provar digno, vencer a provação da castidade, conter seu desejo, para 

que a dama lhe faça bem. O amor, que exige a superação de obstáculos e paciência, atormenta 

o cavaleiro, que ora deseja a morte, ora se aproxima da loucura. Caso uma das partes não 

cumpra o que deve, surge o sentimento de  saña. O historiador brasileiro Segismundo Spina 

                                                
58 DUBY, Georges. “O modelo cortês”. In: DUBY, G., PERROT, M. História das Mulheres no Ocidente. Porto: 

Edições Afrontamento, 1994, pp. 332. 
59 LOYN, H.R. “Amor cortesão”. In:  Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p. 21. 
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resume essa relação, “cujos princípios éticos escapam à compreensão do homem moderno”  

com maestria: 

 

Transposição do esquema social criado pelo feudalismo, o amor se tornou um “serviço” (culto) 

prestado pelo trovador à sua dama, como o compromisso que se estabelecia entre o senhor e o vassalo. 

Os amantes se comportam diante do amor, como um vassalo diante do seu suserano. Existe um serviço 

de amor como existe um serviço de cavalaria. O amante se torna um home-lige60 da pessoa amada, ou 

mesmo o amor personificado; cumpre suas vontades, obedece a suas ordens, executa seus menores 

caprichos61. 

 

Feitas tais considerações, refletimos então, mais detalhadamente sobre esses aspectos 

à luz de alguns trechos escolhidos: 

 

- Ai, Deus! Por que vos prougue de pôr tanta beleza nesta senhora e em mim tanta coita e dor por 

causa dela? Em forte ponto os meus olhos a olharam, pois que perdendo o seu lume, com a morte 

pagarão aquela grã loucura que no coração puseram62. 

 

– Ai, cativo Donzel do Mar, sem linhagem e sem bem, e como foste tão ousado de meter o teu coração 

e o teu amor em poder daquela que vale mais que as outras todas em bondade e formusura e em 

linhagem? Oh, cativo! Por qualquer destas três cousas não devia ser ousado o melhor cavaleiro do 

mundo de a amar, que mais é ela formosa do que o melhor cavaleiro em armas, e mais vale a sua 

bondade do que a riqueza do maior homem do mundo, e eu, cativo, que não sei quem sou, que vivo 

com trabalho de tal loucura que morrerei amando sem lho ousar dizer63. 

 

Viram-lhe os olhos vermelhos e as faces molhadas de lágrimas, assim que bem parecia que dormira 

pouco de noite, e sem falta assim era, que, lembrando-se da sua amiga, considerando a grande coita 

que por ela lhe vinha sem ter nenhuma esperança de remédio, outra coisa não esperava senão a 

morte64. 

 

– Ai Deus! Onde está ali a flor do mundo? Ai, vila, como estais agora em grande altura por estar em ti 

aquela senhora que entre todas as do mundo não há par em bondade e formosura, e ainda digo que é 

                                                
60 Do francês, home = casa; lige = suserano. 
61 SPINA, Segismundo. A Lírica Trovadoresca. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p. 363. 
62 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 32. 
63 Idem, p. 56. 
64 Idem, p. 61. 
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mais amada do que todas aquelas que amadas são, e isto provarei eu ao melhor cavaleiro do mundo, se 

ela mo outorgasse!   

Depois que sua senhora louvou, um tão grande cuidado lhe veio, que as lágrimas vieram-lhe aos olhos 

e, enfraquecendo-lhe o coração, caiu em grande pensamento, que todo estava entorpecido, de maneira 

que nem de si nem de outro sabia parte.65 

 

– Ai, amigo Gandalim, como sofre meu coração! Se tu me amas, sabe que antes me aconselharias a 

morte que viver em tão grande coita, desejando o que não vejo. (...) Havia eu de valer, ou algum outro, 

tanto como aquela em quem todo o bem do mundo está?66 

 

Nos trechos acima vemos a coita de Amadis, a consideração da morte como única 

solução para seu sofrimento, seu medo de não ser digno de sua dama devido à sua 

descendência desconhecida – aliás, nenhum homem no mundo seria digno de Oriana, a sem 

par, totalmente idealizada. Esta por sua vez também sofre com a ausência de seu cavaleiro e 

com boatos de seu falecimento, desejando ela mesma a morte, para se unir à Amadis 

novamente: 

 

– Ai, amigas! Por Deus, não estorveis a minha morte, se o meu descanso desejais, e não me façais tão 

desleal que só uma hora viva sem aquele que, não com a minha morte, mas com a minha má vontade, 

não poderia viver sequer uma hora67. 

 

– Que assim como em vós era todo meu gozo e minha alegria, assim vós faltando, é tornado no 

contrário de graves e incomportáveis tormentos; o meu ânimo assaz será fatigado, até que a morte, que 

eu tanto desejo, me venha, a qual, sendo causa que a minha alma com a vossa se junte, de mui maior 

descanso que a atribulada vida me será ocasião68. 

 

E nos trechos a seguir podemos observar a característica feudal do amor cortês, onde 

o homem se faz vassalo de sua dama, lhe prestando serviço em troca de benefício, ou mercê: 

 

– Ai, Deus! – disse Amadis – como servirei eu a esta senhora a grande mercê que me faz agora?69 

 

                                                
65 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 96. 
66 Idem, p. 97. 
67 Idem, p. 158. 
68 Idem, p. 160. 
69 Idem, p. 108.  
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– Senhora, se minha discrição não bastar para satisfazer a mercê que me dizeis e a que me fizestes 

no recado da Donzela da Dinamarca, (...) e se eu, minha senhora, fosse tão digno ou os meus 

serviços o merecessem, pedir-vos-ia piedade para este tão atribulado coração, antes que ele todo 

com lágrimas seja desfeito; e a mercê que vos, senhora, peço não para meu descanso, que as cousas 

verdadeiramente amadas quanto mais delas se alcança muito mais o desejo e o cuidado aumenta e 

cresce, mas porque acabando tudo, acabaria aquele que não pensa noutra coisa senão em vos 

servir.70 

 

Aqui vemos um serviço prestado por Amadis à Oriana: a discrição; o manter em 

segredo a relação. Mas ao longo da narrativa este serviço também aparece nas obras 

cavaleirescas empregadas, de forma que Amadis se empenha e luta em nome de Oriana, 

dedicando a ela suas vitórias. 

Nos momentos em que há o loor à dama podemos também observar outro aspecto interessante 

da poesia e da prosa medievais: a atribuição de características físicas reflete a condição social 

e os vícios e virtudes das pessoas. Ou seja, em geral, as pessoas boas e nobres são belas, e as 

más são feias ou deformadas. Por isso, vemos Amadis formoso e talentoso para tudo o que se 

empenha em fazer, afinal ele é descendente de reis, e um cavaleiro valoroso. 

 

 

2.2 - VALORES CAVALEIRÍSTICOS 

 

 

Quando lemos Amadis de Gaula é fácil perceber a associação feita entre cavalaria e nobreza, 

pois apesar de Amadis ter sido feito cavaleiro antes de descobrir sua linhagem, todos os outros 

cavaleiros da narrativa vêm de famílias nobres. No entanto, essa conexão não surge com a 

cavalaria, mas é ligada a ela por volta do século XIII71. Se considerarmos que o cavaleiro 

precisava de recursos para se armar e manter um cavalo, a participação camponesa nessa 

empreitada se torna difícil, ou mesmo impossível. 

Segundo Jean Flori, a cavalaria seria resultante da fusão de elementos políticos, 

militares, culturais, religiosos, éticos e ideológicos, que aconteceu de maneira progressiva e 

                                                
70 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 109. 
71 FLORI, Jean. A Cavalaria: A origem dos nobres guerreiros da Idade Média. São Paulo: Madras, 2005, p. 122. 
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lenta entre o fim do século X e o fim do século XI72. Nessa época, o termo usado para os 

soldados - fossem pedrestres (pedites) ou cavaleiros (equites) - era milites. No entanto, 

paulatinamente este termo passa a ser reservado para os guerreiros que faziam a maior 

diferença aos olhos daqueles que escreviam e registravam os acontecimentos: aqueles que 

combatem a cavalo. E o seu plural (militia) passa a designar o grupo desses guerreiros, a 

cavalaria.  

 

Militia é inicialmente o serviço militar, o exército, o conjunto de soldados, depois os guerreiros a 

cavalo, enfim, a cavalaria no sentido em que a entendemos em geral, um tipo de entidade 

socioprofissional guerreira e honrosa, de caráter institucional, que tem seus ritos, seus costumes, sua 

moral própria, investida de uma função e até de uma missão73. 

 

Em meados do século XI essa cavalaria começa a ser sacralizada pela Igreja Católica. 

Isto pode parecer contraditório de relance, afinal a Igreja sempre foi abertamente contra a 

violência. Mas um olhar mais detalhado do contexto nos faz perceber a lógica desta aparente 

contrariedade. O século XI também marca o fim de incursões guerreiras, e uma melhora no 

clima europeu, o que contribuiu para melhores colheitas e um crescimento demográfico, o que 

resultou em guerras privadas por terras e heranças. Estas prejudicavam a Igreja, que procurou 

amenizá-las com a Pax Dei e a Tregua Dei, proibindo a violência contra aqueles que dela não 

podiam se defender, sob pena de excomunhão74. Com estas e outras medidas a Igreja procurou 

sacralizar o cavaleiro, tornando-o um defensor dos valores católicos, que poderia empreender 

a violência em nome da fé cristã, mas que deveria se confessar para se expurgar desse pecado. 

Nos séculos XII e XIII o aumento demográfico dos séculos anteriores resulta numa 

estrutura familiar nobre perigosa para a ordem social. Para evitar a dispersão de seus bens, os 

primogênitos eram os principais herdeiros, fazendo com que os filhos seguintes tivessem de 

optar por alternativas como juntar-se ao clero, encontrar um casamento lucrativo, ou então 

procurar sua sorte algures, através das guerras e pilhagens. Aqueles que escolhiam esta última 

alternativa eram os responsáveis pela atribulação da época. Com intuito de amenizar essa 

situação, procura-se criar regras de comportamento para esse grupo. Assim vemos uma 

                                                
72 FLORI, Jean. Op. Cit., p. 15. 
73 Idem, p. 52. 
74 Idem, p. 134. 
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elaboração didática do cavaleiro cortês, que sendo nobre e bom cristão, tem limites para a sua 

violência, que deve ser empregada contra o mau para defender os bons. O que contribuiu para 

a diminuição da instabilidade social e da violência75. Podemos observar esses valores 

cavaleirescos nos seguintes trechos: 

 

Já vos esforçais para manter cavalaria? Sabei que é cousa ligeira de haver e grave de manter. E quem 

este nome de cavalaria quiser ganhar e mantê-lo com honra, tantas e tão graves são as cousas que tem 

de fazer que muitas vezes o seu coração se fatiga; e se tal cavaleiro é que por medo ou cobardia deixa 

de fazer o que convém, mais lhe valeria a morte que viver em vergonha, e por isso teria por bem que 

por mais algum tempo vos sofrais76. 

 

—Mi buena señora —dijo él—, no tengáis en nada las palabras que os dije, que a los 

caballeros conviene servir y codiciar a las doncellas77. 

 

Em suas andanças, Amadis emprega muitos desses valores, principalmente no quesito 

de defender aqueles que não podem fazê-lo, e proteger os bons dos maus, seja um cavaleiro 

ferido injustamente, uma dama perdida ou uma donzela violentada. Podemos também observar 

a conexão entre nobreza e cavalaria, de forma que a condição nobre de Amadis lhe 

proporciona qualidades necessárias a um cavaleiro: 

 

– Eu não daria por ti uma palha, que podes ser grande e valente, mas és mau e de mau sangue, e 

fraquejar-te-á o coração.” diz Amadis a ele78. 

 

A rainha fazia criar o Donzel do Mar com tanto cuidado e honra como se fosse seu próprio filho. Mas o 

cuidado que com ele tomava não era vão, porque o seu engenho era tal, e a condição tão nobre, que 

muito melhor que qualquer outro e mais prestes aprendia todas as cousas79. 

 

Conforme já afirmado, todos esses valores procuravam dar o exemplo, o ideal a ser 

seguido, mais do que representar a sociedade. Na ficção, a grande maioria dos cavaleiros está 

                                                
75 ZIERER, Adriana Maria de Souza. “O cavaleiro cristão n´A Demanda do Santo Graal e n´O Livro da Ordem 

de Cavalaria”. In: OLIVEIRA, Terezinha (org.). Educação, História e Filosofia no Ocidente: Antiguidade e 

Medievo. Itajaí: Univali Editora, 2009, p. 307. 
76 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 30. 
77 MONTALVO, Garcí R. de. Los quatro libros... Op. Cit., p. 208. 
78 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de... Op. Cit., p. 144. 
79 Idem, p. 26. 



32 

 

de acordo com estas regras, e as exceções são os vilões, cuja maldade os faz falhar em um 

momento ou outro. Isto não significa, no entanto, que não havia cavaleiros reais capazes de 

empregar tais valores, apenas que sua existência é menos comum do que a literatura parece 

querer nos fazer acreditar. Vejamos exemplos de homens reais que foram celebrados por seus 

valores cavaleirescos: 

  

Álvaro Gonçalves Pereira seria identificado na narrativa da Batalha do Salado como senhor da 

bandeira da Santa Cruz do Marmelar, símbolo da Ordem militar que representava e à qual dava rosto 

no reino português. Nuno Álvares, laico, apareceria igualmente identificado com uma bandeira própria, 

esquartelada com um brasão onde a Sagrada Família e os santos peninsulares representariam os 

costados do nobre legitimado. A sua fé, ainda que não institucionalizada numa ordem religiosa, seria 

assim, a fonte de legitimidade de suas ações guerreiras80. 
 

Os valores que caracterizavam um bom cavaleiro mudavam conforme o tempo e o espaço 

eram atualizados e modificados para acompanhar as mudanças da sociedade. Podemos 

observar diferentes definições, tais como: “Cavaleiros são homens robustos e fortes, sem 

temor, esforçados, nobres e virtuosos, que cavalgam bons cavalos para o exercício da 

guerra”81, um cavaleiro do ponto de vista português é “capaz de dar de comer a ingleses e 

castelhanos premidos pela fome, tirando mesmo de sua boca para os outros; moralizador de 

costumes nas hostes; protetor das filhas de vassalos rebeldes e humilde cristão que escolheu a 

vida religiosa, a simplicidade e mesmo a esmola”82, e “Pero Nino é cortesão, pois sabe bem 

trajar-se de natural elegância”83. Estas amostras de definições e cavaleiros reais e seus valores 

nos mostram a fluidez desses conceitos. 

 

 

2.3 - A LÓGICA FEUDAL 

 

 

                                                
80 FERNANDES, Fátima Regina: “A construção da sociedade política de Avis à luz da trajetória de Nuno 

Álvares Pereira”. In: VI Jornadas luso-espanholas de estudos medievais – A guerra e a sociedade na Idade 

Média. Campo Militar de S. Jorge (CIBA), Porto de Mós, Alcobaça, Batalha, 2009. V. I. p.425. 
81 GUIMARÃES, Marcella Lopes. “Crônicas Ibéricas de cavaleiros: escrita, cultura e poder no século XV”. In: 

Revista Signum da ABREM. v. 14, n. 1, 2013, p. 114. 
82 Idem, p. 110. 
83 Idem, p. 116. 
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É possível observar todos esses elementos característicos do amor cortesão e da cavalaria no 

Amadis, que atualiza esses valores, como aponta Moraes Alberto neste trecho: 

 

O Amadis de Gaula nos mostra uma cavalaria diferente, um tanto quanto superior, que conserva o 

lado espetacular da antiga, com suas leis e formalidades, mas transforma e enobrece seu espírito, 

deixando-a mais polida. Desaparece a rudeza da palavra e da obra, e são táteis as influências 

cortesãs ao ideal cavaleiresco que se completa no Amadis, e mostra a distância em que a obra se 

encontrava do meio popular, por onde originalmente é provável que tenha circulado na forma oral, 

ao menos em parte. Mas o principal no Amadis é sua nova concepção de amor, em uma época 

marcada pela moral e pela religiosidade. Este amor é uma adoração permanente, e Amadis e Oriana 

são ambos os protótipos dos perfeitos amantes, considerados ao mesmo tempo como cavaleiro e 

dama, um novo sistema de conduta, que contrasta às paixões adúlteras das narrativas celtas. Amadis 

é a epopeia da fidelidade amorosa84. 
 

Estas palavras de Alberto refletem justamente a ideia de que essa novela não 

representava a sociedade em que foi escrita, mas que procurava estabelecer um ideal de 

comportamento, como tal sociedade deveria se portar.  

Tanto a dinâmica do amor cortês quanto a da cavalaria está baseada no sistema 

conhecido por feudalismo. Segundo Marc Bloch, tal sistema surgiu num momento em que a 

autoridade pública não tinha poder o suficiente para conter as agitações da época, de forma 

que os homens perceberam as vantagens de vínculos próximos para garantir um mínimo 

necessário de segurança e recursos para a subsistência. Dessa forma, um homem subordinava-

se a outro, tornando-se  um “homem de outro homem”85, assumindo assim deveres, e 

ganhando direitos: 

 

O dever primordial [do vassalo] era, por definição, o auxílio de guerra. O “homem de boca e de mão” 

deve, antes e acima de tudo, servir em pessoa, a cavalo e completamente equipado. No entanto, só 

raramente aparece sozinho. Além de os seus próprios vassalos, se os possui, se agruparem em torno do 

seu estandarte, as suas comodidades, o seu prestígio, o costume, por vezes, exigem-lhe que se faça 

acompanhar pelo menos por um ou dois escudeiros. (...) A fé impunha ao vassalo “ajudar” o seu senhor 

em todas as coisas. Com a sua espada, com o seu conselho: conforme era necessário. Chegou um 

momento em que se acrescentou: também com a sua bolsa86. 
 

Quanto os deveres do senhor, estes giravam em torno da ideia de proteção, garantindo 

a sobrevivência e a subsistência dos vassalos.  Houve um cerimonial característico desse 

evento, onde um homem oferecia seus serviços a outro, chamado homenagem, onde um 

                                                
84 ALBERTO, Rodrigo M. O Amadis de Gaula... Op. Cit., p. 92. 
85 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 169. 
86 Idem, p. 249/251. 
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homem oferecia seu serviço a outro e era aceito, ou não, mas assim como os gestos e 

simbologias da cavalaria e do amor cortês, este cerimonial não foi sempre o mesmo, ou sequer 

padronizado de qualquer forma, tendo sido modificado, adaptado e reinventado ao longo dos 

séculos e em diferentes ambientes. Bloch assim descreve a homenagem: 

 

Eis dois homens frente a frente: um, que quer servir, o outro. que aceita, ou deseja, ser chefe. O 

primeiro une as mãos e, assim juntas, coloca-as nas mãos do segundo: claro símbolo de submissão, 

cujo sentido, por vezes, era ainda acentuado pela genuflexão. Ao mesmo tempo, a personagem que 

oferece as mãos pronuncia algumas palavras, muito breves, pelas quais se reconhece “o homem” de 

quem está na sua frente. Depois, chefe e subordinado beijam-se na boca: símbolo de acordo e de 

amizade. Eram estes - muito simples e, por isso mesmo, eminentemente adequados a impressionar 

espíritos tão sensíveis às coisas vistas - os gestos que serviam para estabelecer um dos vínculos mais 

fortes que a época feudal conheceu. Cem vezes descrita ou mencionada nos textos, reproduzida em 

selos, em miniaturas, em baixos-relevos, a cerimónia chamava-se “homenagem”87. 
 

No Amadis encontramos alguns exemplos de homenagem, na obra, porém, o evento é 

menos cerimonioso, mais simples e prático: trocam-se palavras de submissão e aceite, e os 

gestos são mais simples, como um beijo na mão, como podemos ver na cena onde um anão a 

quem Amadis ajudara pede para ser seu vassalo: 

 

– Senhor – disse ele –, pois em mim o deixais, quereria ser vosso vassalo, para vos servir, que não sinto 

eu agora com quem melhor viver possa. 
– Se a ti te praz – disse Amadis –, assim me praz a mim, e eu te recebo por meu vassalo. 
O anão beijou-lhe a mão88. 

 

É com estes dizeres e um beijo, que o anão se entrega ao serviço de Amadis, 

passando a segui-lo e auxiliá-lo em suas andanças. Vemos essa simbologia da entrega do 

serviço relacionada ao amor cortês quando Oriana e Amadis se encontram pela primeira vez: 

 

[O] Donzel do Mar, que neste tempo tinha doze anos e que, pela sua grandeza e membros, parecia  ter 

quinze. Servia ele ante a Rainha, e tanto dela como de todas a s donas e donzelas era mui to amado; 

mas desde que ali foi Oriana, a filha do rei Lisuarte, deu-lhe a Rainha o Donzel de Mar para que a 

servisse, dizendo: 
– Amiga, este é um donzel que vos servirá. 
Ela disse que lhe prazia. E o Donzel ficou com esta palavra no seu coração de tal guisa que depois 

nunca da memória a afastou, que sem falta, assim como o diz esta história, nos dias da sua vida não se 

cansou de a servir e a ela outorgou sempre o seu coração, e este amor durou quanto eles duraram, que 

                                                
87 BLOCH, Marc. Op. Cit., p.170. 
88 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 154. 
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assim como ele a amava, assim ela o amava a ele, em tal guisa que nem uma hora deixaram de se 

amar89. 
 

Neste caso, é a rainha Brisena quem entrega Amadis ao serviço de Oriana, e esta 

aceita, afirmando que lhe aprazia. É neste momento que Amadis decide se dedicar à Oriana. 

Assim como o amor cortês e a cavalaria não se desenvolviam no meio camponês, ou entre as 

camadas mais pobres da população - pelas razões já discutidas acima -, o mesmo se dava com 

a vassalagem, como nos conta Bloch:   

 

Apesar das grandes diferenças de riqueza e de prestígio, os vassalos não eram indiferentemente 

recrutados em qualquer camada da população. A vassalagem era uma forma de dependência própria 

das classes superiores, determinada, acima de tudo, pela vocação guerreira e pela do comando. Pelo 

menos assim se havia tornado. Para bem compreender as suas características, é conveniente investigar 

o modo como a vassalagem se destacou, progressivamente, de todo um conjunto de relações pessoais90. 
 

Ainda que pertencessem às camadas mais privilegiadas da sociedade, continuava a 

haver um desnível entre os homens que eram suseranos e aqueles que eram seus vassalos:  

 

O acordo vassálico unia dois homens que, por definição, não eram do mesmo nível. (...) No entanto, 

seja qual for o desequilíbrio entre as responsabilidades exigidas de uma e de outra partes, estas não 

deixavam, por isso, de formar um todo indissolúvel; a obediência do vassalo tinha como condição a 

pontualidade do senhor em cumprir os seus compromissos91. 
 

O mesmo se aplica ao amor cortês, como regra geral, a senhora vinha de um nível 

social acima do homem que lhe prestava homenagem, no entanto, isso não abria brechas para 

nenhum tipo de descompromisso. Na teoria, cada homem deveria servir apenas a um outro, 

enquanto o suserano poderia ter tantos vassalos quanto conseguisse manter. Na prática, porém, 

o que acabou por acontecer foi que, na busca por mais terras, recursos e benefícios, os homens 

acabavam por prestar homenagem à dois ou mais senhores, criando uma vasta e complexa teia 

de relações. Esta situação se complicava quando, por exemplo, dois senhores entravam em 

guerra um contra o outro, e um vassalo precisava escolher entre um de seus suseranos, ou 

nenhum. Os constantes problemas causados por essa teia de relações incentivaram o 

                                                
89 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 30. 
90 BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 171. 
91 BLOCH, Marc. Op. Cit., p. 257. 
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aparecimento de numerosas leis que procuravam estabelecer procedimentos padrões para as 

mais diversas situações, como explica Bloch: 

 

Foi elaborada toda uma casuística (...) [com] três critérios principais. Primeiro, podiam classificar-se as 

homenagens por ordem de datas: a mais antiga tinha vantagem sobre a mais recente; muitas vezes na 

própria fórmula pela qual o vassalo se reconhecia o homem de um novo senhor, reservava 

expressamente a fidelidade anteriormente pro metida a um senhor precedente. No entanto, uma outra 

ideia se oferecia, a qual, na sua ingenuidade, lança uma luz bastante crua sobre o que estava por trás de 

tantos protestos de dedicação: o mais respeitável dos senhores era o que tinha dado o feudo mais rico92. 
 

Percebendo estas complicações, a solução mais óbvia - garantir que cada homem 

pudesse ter apenas um senhor - era também a mais difícil de ser aplicada, considerando a 

complexidade e as proporções que a situação havia tomado: há registros de um barão alemão 

do final do século XIII que reconhecia vinte senhores, e um outro, quarenta e três93. Tal 

comportamento não deixou de ser criticado à época,  “De tempos a tempos, um jurista, um 

cronista, até um rei, como São Luís, recordam melancolicamente aos vassalos a palavra de 

Cristo: ‘Ninguém pode servir a dois senhores’”94. Esta multiplicidade de senhores para cada 

vassalo também se viu refletida no amor cortês, principalmente com trovadores das cortes, que 

rendiam homenagem e canções à várias senhoras da corte, sendo vassalos amorosos. Isso não 

significava que havia qualquer tipo de relação física entre eles, e segundo Duby, ao 

homenagear as senhoras da corte, os trovadores estavam indiretamente homenageando os 

senhores destas95.  

  

                                                
92 BLOCH, Marc. Op. Cit., p. 241. 
93 Idem, p. 240. 
94 Idem, p. 240. 
95 DUBY, Georges. Op. Cit., pp. 330-351. 
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CAPÍTULO III 

 

NO CAMPO DO FANTÁSTICO, DO MARAVILHOSO E DO ESTRANHO 

 

 

3.1 - A LITERATURA FANTÁSTICA 

 

 

Tzvetan Todorov em sua Introdução à literatura fantástica apresenta uma teoria sobre a 

literatura que lida com o sobrenatural. Corroborado por outros escritores e críticos literários 

como Louis Vax e Roger  Caillois, Todorov afirma que as obras literárias que apresentam 

elementos sobrenaturais inexplicados pertencem ao campo do fantástico. São estas aquelas 

obras onde o impossível acontece e não há explicação sobre suas motivações ou origens, de 

forma que o leitor (e muitas vezes as personagens) ficam com a dúvida, sem saber se o 

acontecido foi real ou um sonho, fruto da imaginação. Pierre-Georges Castex afirma em Le 

Conte fantastique en France que “O fantástico se caracteriza por uma intrusão brutal do 

mistério no marco da vida real”96. Louis Vax, em Arte e a Literatura fantástica diz que “O 

relato fantástico nos apresenta em geral a homens que, como nós, habitam o mundo real mas 

que de repente, encontram-se ante o inexplicável”97. E Roger Caillois, em Au couer du 

fantastique, afirma que “Todo o fantástico é uma ruptura da ordem reconhecida, uma irrupção 

do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana”98. Dessa forma o fantástico se 

caracteriza justamente por esta dúvida, essa vacilação entre a realidade e o imaginário. Como 

exemplo podemos mencionar a novela A volta do parafuso de Henry James99: a obra termina 

sem responder ao leitor se há de fato fantasmas que rondam a velha propriedade, ou se tudo 

não passa de alucinações da governanta, perturbada pelo clima do local. 

Existem também obras onde o sobrenatural ganha algum tipo de explicação, estas 

podem estar no campo do maravilhoso ou do estranho. Quando o sobrenatural é explicado por 

magia, e forças sobre-humanas, a obra se classifica como maravilhosa, e quando a explicação 

                                                
96 CASTEX, Pierre-Georges. Le Conte fantastique en France de Nodier à Maupassant. Paris: José Corti, 1971,  

p. 8. 
97 VAX, Louis. Arte e a Literatura fantástica. Paris: Presses Universitaires de France, 1960, p 5. 
98 CAILLOIS, Roger. Au couer du fantastique. Paris: Gallimard, 1965, p. 161. 
99 JAMES, Henry. A volta do parafuso. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2008. 
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é racional, diz-se que a obra entra no campo do estranho. Também pode-se dizer que o 

estranho é o sobrenatural explicado e que o maravilhoso é o sobrenatural aceito. Nas palavras 

de Todorov: 

 

Se decidir que as leis da realidade ficam intactas e permitem explicar os fenômenos descritos, dizemos 

que a obra pertence a outro gênero: o estranho. Se, pelo contrário, decide que é necessário admitir 

novas leis da natureza mediante as quais o fenômeno pode ser explicado, entramos no gênero do 

maravilhoso100. 

 

Dessa forma a novela policial O caso dos dez negrinhos de Agatha Christie101 se classifica 

como “estranha”, pois as aparentes sobrenaturais mortes ocorridas ao longo da obra são 

explicadas ao fim: o assassino forjara seu próprio assassinato, de forma que não restavam 

suspeitos vivos. Da mesma forma uma série de livros como Harry Potter de J. K. Rowling102 

se encaixa no perfil do maravilhoso, pois toda a magia e o sobrenatural são encaixados à 

realidade criando uma outra realidade que pode ser paralela, mas que possuí verossimilhança 

interna. Isto considerado, voltemos ao Amadis.  

 

 

3.2 - O ELEMENTO MARAVILHOSO 

 

 

Não é incomum que novelas de cavalaria apresentem um toque de místico e sobrenatural, 

como o mágico Santo Graal na história do rei Arthur. No caso do Amadis, não vemos muito 

objetos mágicos, mas sim algumas personagens com poderes sobre-humanos. Não há dentro 

da obra a dúvida entre o real e o imaginário, e tampouco uma tentativa de explicação racional 

para estas personagens, o Amadis pode ser classificado então como maravilhoso, pois o 

sobrenatural é simplesmente aceito, sem questionamentos e sem alterar a verossimilhança 

interna da obra. 

                                                
100 TODOROV, Tzvetan. Introdução à Literatura Fantástica. Encontrado em: 

<http://www.academia.edu/4176799/Tzvetan_Todorov_Introducao_a_literatura_Fantastica>. Acesso em 

setembro de 2015, p. 24. 
101 CHRISTIE. Agatha. O caso dos dez negrinhos. São Paulo: Abril, 1976. 
102 ROWLING, Joanne K. Harry Potter. Rio de Janeiro: Rocco. 1997-2007. 
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A primeira personagem com poderes sobrenaturais a se apresentar na narrativa é a 

donzela feiticeira Urganda, a Desconhecida. Ela faz previsões para o futuro e interfere no 

caminho de Amadis em diversas ocasiões, se apresentando em diferentes formas, disfarçada 

pela magia. Em sua primeira aparição, ela faz a seguinte profecia a Gandales (aquele que 

havia encontrado Amadis no mar e o criado): 

 

– Digo-te daquele que achaste no mar que será a flor dos cavaleiros do seu tempo; ele fará estremecer 

os fortes; ele começará todas as cousas e acabará com honra todas as em que os outros fraquejaram; ele 

fará tais cousas que ninguém cuidaria que pudessem ser começados e acabados por corpo de homem; 

ele fará que os soberbos sejam mansos; ele terá crueza de coração contra aqueles que a merecerem; e 

ainda mais te digo: ele será o cavaleiro que no mundo mais lealmente manterá o amor, e amará em tal 

lugar qual convém à sua alta proeza; e sabe que de ambas as partes vem de reis. Agora vai-te – disse a 

donzela –, e crê firmemente que tudo acontecerá como te digo; e se revelares isto, receberás por esse 

motivo mais mal do que bem103. 
 

É também uma profecia de Urganda que faz com que o gigante, Gandalás, sequestre 

Galaor, irmão de Amadis, quando este ainda era uma criança:  

 

– Diz, por que fizeste esta crueza tão grande [sequestrar Galaor]?  
– Isso te direi eu – disse ele –. Sabei que querendo eu entrar numa barca para ir combater Albadão, o 

gigante bravo que matou meu pai e me tem tomada por força a Pena de Galtares, que é minha, 

encontrei uma donzela que me disse: “Isso que tu queres se há-de acabar pelo filho do rei Periom de 

Gaula, que terá muita força e ligeireza, mais que tu”. E eu perguntei-lhe se dizia verdade. “Isso verás 

tu, disse ela, no tempo em que os dois ramos de uma árvore se juntarem, que agora são partidos”104. 
 

O que Gandalás não sabia era que o rei Periom tinha dois filhos e que a profecia se 

referia a Amadis e não a Galaor. Mas, na época do sequestro, Amadis ainda era o Donzel do 

Mar, e nem o próprio Periom sabia de sua existência. Outra personagem com poderes 

sobrenaturais é Arcalaus, o Encantador. Em seu primeiro encontro com Amadis, eles lutam e 

este é enfeitiçado, e fica inconsciente. Arcalaus espalha o boato de tê-lo vencido e morto, o 

que causa uma grande comoção no reino de Lisuarte, principalmente pela parte de Oriana. 

Arcalaus faz outras aparições ao longo da obra, sempre usando seus poderes para enganar 

aqueles à volta de Amadis, por vezes procurando enganar Lisuarte e colocar um aliado seu no 

poder no lugar, e tentando fazer com que Oriana se case com este aliado contra a vontade 

desta. 

                                                
103 MONTALVO, Garcí R. de. Amadis de...  Op. Cit., p. 21. 
104 Idem, p. 26. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Segundo Marcelino Pelayo, o autor de Amadis “fez alguma coisa mais que um livro 

de cavalaria à imitação dos poemas do ciclo bretão: escreveu a primeira novela idealista 

moderna e a epopeia da fidelidade amorosa, o código da honra e da cortesia, que disciplinou 

muitas gerações”. Estas palavras de Pelayo refletem justamente a ideia de que esta novela não 

representava a sociedade em que foi escrita, mas que procurava estabelecer um ideal de 

comportamento, como tal sociedade deveria se portar. 

É difícil considerar as representações de amor cortês e cavalaria do Amadis típicas de 

seu contexto, motivo pelo qual a obra foi julgada anacrônica, devido ao seu conteúdo 

saudosista, que aparentemente celebrava valores de séculos passados, que já não condiziam 

com a sociedade ibérica do século XVI. Em contrapartida temos o grande sucesso da obra, o 

que nos sugere que mesmo que esses temas não representarem essa sociedade, ainda assim 

havia uma demanda por parte da população em relação a tais assuntos. Ou seja, a obra foi 

bem-sucedida porque atendia às expectativas de seu público, porque oferecia um conteúdo 

bem quisto pela mentalidade da época . De forma que Amadis de Gaula foi, e continua sendo, 

um grande exemplar cavaleiresco cortesão, tendo possivelmente inspirado muitos a seguir seus 

elevados ideais. 

Concluindo, a reflexão sobre essa obra resultou nas seguintes ponderações de que as 

ações cavaleirescas e amorosas representadas no Amadis não são retratos fiéis do cotidiano da 

sociedade da época, mas procuram estabelecer modelos de comportamento elevado para uma 

comunidade que atravessava um período de mudanças estruturais. E é justamente devido a esta 

não-correspondência entre os valores da realidade e da ficção em Amadis, que a obra foi 

considerada anacrônica e saudosista, uma vez que aparentava celebrar valores de séculos 

passados, que já não condiziam com a sociedade ibérica do século XVI. No entanto, os 

modelos da obra não representam a realidade de nenhuma sociedade ou época, mas ideais que 

deveriam servir de inspiração e serem copiados. 
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105  MONTALVO, Garcí Rodriguez de. Los quatro libros de Amadis de Gaula. Sevilha, 1531, p. 12. Disponível 
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