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RESUMO 

 

Esta monografia de bacharelado em História trata da construção dos papéis femininos 

e sua problematização no livro De mulieribus claris, escrito por Giovanni Boccaccio e 

publicado originalmente entre 1361 e 1362. Esta obra é composta por 106 biografias 

femininas, abrangendo de Eva até as rainhas contemporâneas ao autor, fazendo, na 

maioria dos textos, uma apreciação moral sobre as biografadas. Esta pesquisa tem 

como finalidade fazer uma reflexão acerca de como foram elaborados os modelos de 

feminilidade na Idade Média, os fatores que contribuíram para esta construção destas 

ideias, bem como a forma como o escritor florentino tornou públicas sua visão sobre 

as mulheres a partir da divisão entre a boa e a má fama. 

 

Palavras-chave: Mulheres; Idade Média; Boccaccio. 

 

  



ABSTRACT 

 

This undergraduate thesis in History approaches the construction of female roles and 

their problematization in the book De mulieribus claris, written by Giovanni Bocaccio 

and originally published between 1361 and 1362. His work comprises 106 female 

biographies, ranging from Eve to queens contemporary to the author, with most texts 

conducting a moral appraisal of the biography subjects. This research aims to reflect 

on how femininity models were developed during the Middle Ages, which factors 

contributed in constructing those ideas, as well as the way in which the Florentine writer 

made public his vision on women based on a division between good and bad repute. 

 

Keywords: Women; Middle Ages; Boccaccio.
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das primeiras professoras com quem tive contato na faculdade ensinou 

a necessidade de desconstruir as verdades e conceitos que nos eram apresentados, 

seja pela historiografia, pela sociedade ou pela família. Desde então foram algumas 

desconstruções, muitas ainda em andamento. No entanto, apesar da importância 

desse processo, o conhecimento acerca de como determinada interpretação foi 

construída, ou o porquê de existir um padrão e este ser da forma como é, também é 

essencial. A compreensão de como algo foi formulado – para depois desconstruí-lo – 

é um procedimento adotado nesta monografia. 

Este “algo” são as mulheres. Mais especificamente o “ser mulher”. Como 

afirma o historiador Losandro Antonio Tedeschi, a educação informal de nossos pais 

nos diz que devemos nos comportar dessa ou daquela forma, sendo socializadas a 

partir do que foi naturalizado como feminino1. É ensinado que determinadas 

brincadeiras, cores, roupas, cortes de cabelo e comportamentos não são próprios para 

meninas. O brincar de casinha, passatempo aparentemente despretensioso, pode ser 

visto como uma forma de preparação de cada garota para se tornar a dona de casa e 

esposa perfeita2. Crescemos e aprendemos que usar uma roupa muito curta não é 

adequado para “meninas direitas”, que a virgindade deve permanecer intacta até a 

lua-de-mel. Além disso, precisamos encontrar um marido, casar na igreja e então ter 

filhos ou filhas. Fugir um pouco do roteiro pode ter consequências catastróficas, 

principalmente no meio familiar. 

A situação descrita acima ainda é realidade para muitas meninas e mulheres. 

No entanto, as últimas gerações têm ajudado a desconstruir esse modelo de mulher, 

permitindo uma pluralidade acerca do que se entende como o gênero feminino. 

Dedicar-se a cuidar dos filhos é uma alternativa válida, desde que seja essa a vontade 

da mulher e não imposta pela família ou marido. Ser solteira e expressar sua 

sexualidade como desejar – ainda que vivamos em uma sociedade extremamente 

machista e preconceituosa – também é uma opção. É inegável que estamos todas e 

todos inseridos em uma sociedade patriarcal na qual homens e também mulheres 

continuam julgando os comportamentos femininos naturalizados como “anormais”. 

                                                 
1 TEDESCHI, Losandro Antonio. As mulheres e a história: uma introdução teórico 

metodológica. Dourados, MS: Ed. UFGD, 2012, p. 37. 
2 Ibid., p. 38. 
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Todavia, é impossível ignorar que as mulheres veem conquistando mais espaço e 

mais representatividade3. 

A fim de compreender como determinadas identidades femininas que ainda 

permanecem vigentes em nossa sociedade foram construídas foi escolhida como 

fonte desta pesquisa o livro De mulieribus claris, escrito por Giovanni Boccaccio e 

publicado originalmente entre 1361 e 1362. Nesta obra o autor apresenta 106 

biografias femininas, abrangendo de Eva até as rainhas contemporâneas ao escritor, 

fazendo, na maioria dos textos biográficos, uma apreciação moral. A principal 

finalidade do livro, segundo Boccaccio, é elogiar o sexo feminino e entreter o público4, 

além de apresentar bons e maus exemplos a serem seguidos ou evitados pelas 

mulheres leitoras5. 

A opção por este texto em particular se deu, primeiramente, pelo interesse em 

estudar um tema relacionado às mulheres na História. Antes de conhecer o De 

mulieribus claris, o primeiro contato com catálogos de biografias femininas foi 

realizado por meio do livro Em defesa das mulheres, do espanhol Juan Bautista Cubíe, 

publicado originalmente no ano de 1767, traduzido para o português e publicado em 

2012 pela Editora UNESP. O título suscitou interesse acerca de obras que tinham 

como objetivo elogiar as qualidades femininas, principalmente considerando o 

pensamento misógino da maioria dos autores e o destaque por parte de alguns, como 

Cubíe, das capacidades intelectuais e militares das mulheres, aptidões consideradas 

por muito tempo como exclusivamente masculinas. Portanto, inicialmente pensamos 

em estudar esta fonte, mas, infelizmente, devido às poucas informações acerca do 

autor, a ideia foi abandonada. 

Selecionamos, então, o livro De mulieribus claris de Boccaccio, escrito em um 

contexto e com objetivos muito diferentes se comparado com Em defesa das 

mulheres, mas igualmente interessante e pleno de representações femininas. 

Descobrimos este livro de Boccaccio quando realizávamos uma pequena pesquisa 

acerca da vida e obra do autor florentino. A obra é uma publicação medieval a respeito 

                                                 
3 É importante destacar que o termo “mulheres” está sendo usado como forma de generalizar 

um grupo social que se identifica como “mulher”. Não é intenção, entretanto, afirmar que todas as 
mulheres alcançaram um mesmo nível de igualdade dentro da sociedade patriarcal, tendo em vista as 
condições de desigualdade em que vivem mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais, pobres, 
etc., não sendo possível abrangê-las nas experiências de mulheres brancas heterossexuais de classes 
médias e altas. 

4 BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women. Edited and Translated by Virginia Brown. The I 
Tatti Renaissance Library. Cambridge/London: Harvard University Press, 2001, p. 1. 

5 Ibid., p. 5. 
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do sexo feminino e de como as mulheres podem ser representadas como fontes de 

virtudes e/ou vícios, organizado na forma de um catálogo de biografias semelhante ao 

que séculos depois fez Cubíe. De claris se destaca dentre os demais textos de caráter 

biográfico produzidos até então por ter sido o primeiro composto exclusivamente por 

personalidades femininas, uma vez que os anteriores, apesar de alguns apresentarem 

biografias de mulheres, tinham como assunto principal a vida dos grandes homens6.  

O desconhecimento acerca dessa obra de Boccaccio e a escassez de estudos 

sobre ela também foi um fator relevante na sua adoção como fonte, uma vez que 

foram encontradas somente duas pesquisadoras brasileiras que estudaram o De 

claris, Ana Carolina Lima Almeida, doutora em História pela UFF7, e Talita Janine 

Juliani, doutora em Linguística pela UNICAMP8 e responsável pela tradução parcial já 

disponível para o português desse texto boccacciano9. 

Outro motivo que incentivou essa pesquisa é o interesse de contribuir, ainda 

que de forma inicial, para a História das Mulheres e os Estudos de gênero. Como 

afirma Tedeschi: 

 
“No decorrer da história há uma relação entre gênero e poder que precisa ser 
estudada, revelada, reescrita, pois a história tradicional antropocêntrica e 
universalizante criou o mito do sexo frágil, da impotência feminina e da sua 
dependência existencial do masculino.”10 
 

Um primeiro movimento de combate a narrativa tradicional voltada para os 

“grandes homens” e “grandes fatos” da história foi realizada a partir da década de 

1970 por pesquisadoras, ligadas ou não ao movimento feminista11, responsáveis por 

apresentar novos temas e fontes possíveis de estudo por parte da disciplina12, 

realizando uma “expansão” dos conhecimentos históricos ao considerar a mulher um 

sujeito histórico13. Como afirma Margareth Rago, a crítica ao modelo de “sujeito 

universal” foi feita pelas feministas a fim de retirar as mulheres das sombras da história 

masculina, possibilitando assim a emergência de uma narrativa feminina que 

                                                 
6 JULIANI, Talita Janine. Sobre as Mulheres Famosas (1361-1362) de Boccaccio. Tradução 

Parcial, Estudo Introdutório e Notas. 2011. 286 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Instituto de 
Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2011, p. 76. 

7 Cf. http://lattes.cnpq.br/3522716279306436. Acesso em: 13 de setembro de 2016. 
8 Cf. http://lattes.cnpq.br/0895728018497772. Acesso em: 26 de abril de 2017. 
9 JULIANI, Op. cit., p. 76. 
10 TEDESCHI, Op. cit., p. 9. 
11 TILLY, Louise. Gênero, História das Mulheres e História Social. Cadernos Pagu 

(UNICAMP), nº. 3, 1994, p. 31. 
12 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. Porto 

Alegre, vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, p. 73. 
13 TILLY, Op. cit., p. 34. 

http://lattes.cnpq.br/3522716279306436
http://lattes.cnpq.br/0895728018497772
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considerasse as experiências culturais e sociais particulares deste grupo14. Para tanto, 

continua a autora, é necessário também uma “nova linguagem” que possibilite indicar 

as singularidades femininas e, por isso, a categoria de gênero é essencial, pois 

“permitiu [...] sexualizar as experiências humanas”15. Isto é, o gênero indica como o 

“nascer mulher/homem” afeta a vivência de “ser mulher/homem”. Destarte, concorda-

se com Rago acerca da importância do estudo das relações de gênero como meio de 

“perceber a construção das diferenças sexuais histórica e culturalmente determinada, 

desnaturalizando, portanto, as representações cristalizadas no imaginário social”16. 

Pesquisas desenvolvidas a partir deste ponto de vista são importantes dentro 

dos estudos medievais no Brasil uma vez que, como afirmado por Andreia da Silva, 

estes são majoritariamente realizados por acadêmicos da área de Literatura e 

Linguística e as pesquisas históricas relativas às mulheres representam uma pequena 

parcela17. Portanto, tratar o De claris como fonte histórica é uma maneira de 

compreender a construção de identidades e modelos femininos durante o medievo, 

de acordo com a perspectiva dos estudos de gênero que, segundo Joan Scott, 

consideram que as sociedades criam formas de representações de gêneros – 

“sistemas de significados” como explica a autora –18 que coordenam as relações 

sociais e legitimam as relações de poder a partir de diferenças entre os sexos 

biológicos19. 

Antes de aprofundar as reflexões acerca da forma como Boccaccio construiu 

sua visão sobre o gênero feminino, dedicaremos o primeiro capítulo a apresentar um 

panorama das representações femininas na Idade Média, dividindo o capítulo em 

quatro partes. Mesmo se tratando de uma pesquisa que visa entender a formulação 

do conceito de “mulher”, acreditamos que é impossível discutir sobre as mulheres na 

Idade Média sem abordar os homens uma vez que a ideia de feminilidade que figura 

nas fontes foi concebida por eles20. Por isso, as duas primeiras partes do capítulo 

serão dedicadas a falar sobre os homens que escreviam sobre as mulheres, isto é, os 

                                                 
14 RAGO, L. Margareth. Descobrindo historicamente o gênero. Cadernos Pagu (UNICAMP), 

Campinas, v. 11, 1998, p. 91. 
15 Ibid., p. 92. 
16 Ibid., p. 93. 
17 SILVA, Andréia C. L. F. da. Aproximações historiográficas ao medievo: teorias, métodos e 

técnicas da história das mulheres e dos estudos de gênero. In: ZIERER, Adriana; XIMENDES, Carlos 
Alberto. (Org.). História Antiga e Medieval: Cultura e Ensino. São Luís: Ed. UEMA, 2009, v. 1, p. 93. 

18 SCOTT, Op. cit., p. 82. 
19 Ibid., p. 86. 
20 KLAPISCH-ZUBER, Christiane. Introdução. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). 

História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, p. 16. 
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padres e os autores leigos. Tendo isso em consideração, serão expostos os princípios 

que sustentam as ideias misóginas destes, a moral cristã predominante no período e 

os modelos de mulheres constituídos a partir destes pontos de vista. Em seguida, 

serão elencadas as diferentes categorias utilizadas para distinguir as mulheres 

medievais, destacando as virtudes e vícios definidos a partir do pensamento clerical – 

e, portanto, majoritariamente masculino –, abordando principalmente a questão da 

virgindade e da castidade. 

No segundo capítulo se discute com mais cuidado o autor e sua obra, 

destacando o contexto da formação intelectual de Boccaccio e da produção da fonte. 

Sobre o De mulieribus claris, analisamos sua estrutura, as influências, além de 

abordarmos as questões relativas à tradução, uma vez que o texto não foi lido em 

latim, seu idioma original, mas em inglês. 

Por fim, a apresentação da metodologia e a análise da fonte constitui o terceiro 

capítulo desta monografia. A partir da organização de uma tipologia, foram destacadas 

as características, os vícios e as virtudes elencadas por Boccaccio para justificar a 

boa ou má fama das mulheres presentes em seu livro, ressaltando a presença de 

reflexões mais genéricas acerca da condição feminina. A fim de trazer uma análise 

mais detalhada, optamos por dividir o capítulo em categoria de mulheres. O objetivo 

é identificar como o pensamento boccacciano constrói um modelo binário de 

feminilidade a partir de bons e maus exemplos e de que maneira isto se afasta ou se 

aproxima das concepções comuns ao período. 

Assim sendo, a presente pesquisa tem como finalidade mais que uma 

divulgação deste livro pouco conhecido escrito por Boccaccio, fazer uma reflexão 

acerca de como foram construídos modelos femininos durante a Idade Média e a 

forma como o autor torna públicas suas ideias sobre as mulheres compreendendo 

como a feminilidade é construída a partir da divisão entre a boa e a má fama. Em vista 

disso, este trabalho é um pequeno primeiro passo para tentar entender, a partir da 

análise da obra De mulieribus claris, como se deu o desenvolvimento de modelos 

impostos às mulheres por uma moral cristã que ainda estão presentes no imaginário 

e comportamento contemporâneo, mesmo depois de seis séculos da produção do De 

mulieribus claris21. 

  

                                                 
21 TEDESCHI, Op. cit., p. 11. 
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1. SANTAS, PECADORAS E REDIMIDAS: OU O QUE OS HOMENS PENSAVAM 

SOBRE AS MULHERES NA IDADE MÉDIA 

 

O debate sobre as capacidades femininas e o lugar que as mulheres deveriam 

ter na família e na sociedade não é um tema novo, ainda que tenha se tornado nas 

últimas décadas do século XX um tema político, igualmente discutido e 

problematizado pela história das mulheres. Já na Antiguidade Clássica, Aristóteles em 

sua obra Da Política, argumentava como as mulheres eram inferiores aos homens, 

tanto no aspecto físico quanto no racional. Voltar a atenção, ainda que brevemente, 

para esse filósofo é importante, pois os seus escritos exerceram grande influência 

entre os autores do medievo – período do qual trata nossa pesquisa – que 

desenvolveram suas críticas às mulheres, mas que também escreveram conselhos e 

normas visando controlar o corpo e os comportamentos femininos22. 

Portanto, para compreender as múltiplas dimensões históricas da feminilidade 

na Idade Média é preciso entender o que os homens escreveram a respeito, uma vez 

que as mulheres medievais cujas histórias conhecemos tiveram suas representações 

criadas por eles23. É importante, no entanto, ler as fontes com atenção e critério, afinal, 

como afirma Françoise Piponnier, “os escritos medievais reflectem mais 

frequentemente a imagem da mulher elaborada pelo imaginário masculino do que a 

realidade das atividades, das preocupações e das aspirações femininas”24. Ou seja, 

muitos elogios e críticas podem não condizer com o comportamento real das 

mulheres, mas sim, serem exagerados, para o bem ou para o mal, pelo olhar moral 

dos autores, além de que as fontes não têm necessariamente um compromisso em 

relatar o que poderia ser observado pelos escritores no cotidiano deles, dando 

liberdade para que escrevessem sobre o que acreditavam ser o correto e bom para a 

parte feminina da sociedade. 

 A fim de abordar a vivência e representações das mulheres durante a Idade 

Média, selecionamos uma bibliografia capaz de tratar de diversos aspectos do nosso 

objeto de estudo. Uma das principais obras à qual recorremos é o livro História das 

                                                 
22 CASAGRANDE, Carla. A mulher sob custódia. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). 

História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, p. 119 
23 KLAPISCH-ZUBER, Christiane. Introdução. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). 

História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, p. 16. 
24 PIPPONIER, Françoise. O universo feminino: espaço e objetos. In: KLAPISCH-ZUBER, 

Christiane (org.). História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 
1990, p. 441. 
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mulheres no Ocidente: a Idade Média, organizado por Christiane Klapish-Zuber, e 

publicado em 1990 e composto por capítulos de vários medievalistas, abordando 

diversos aspectos do mundo feminino, e também da visão masculina, ao longo da 

Idade Média. Foi possível entender como a história das mulheres problematizou 

questões centrais para esta monografia, como as virtudes e os vícios femininos, o 

debate masculino acerca das mulheres, e o lugar da mulher na sociedade. 

Recorremos também a dois livros do historiador Georges Duby, Idade Média, Idade 

dos Homens, e As damas do século XII. Nossa quarta principal referência é o livro de 

R. Howard Bloch, Misoginia Medieval e a invenção do amor romântico ocidental. 

Embora estes três livros tratem com mais detalhes o amor cortês, foram importantes 

para nos ajudar a compreender a questão da virgindade e da castidade relacionada 

às mulheres. 

Para tratar dos vários textos escritos sobre as mulheres, abordamos 

separadamente a produção dos clérigos e dos leigos, tendo em vista suas 

particularidades, ainda que ambos se reportem ao mesmo sistema simbólico25. Na 

sequência do capítulo tratamos dos vícios e das virtudes que os homens atribuíram 

ao sexo feminino, voltando uma atenção especial à castidade e virgindade, bem como 

esses modelos fundamentaram a tutela masculina na vida das mulheres. 

 

 

1. 1. Os clérigos 

 

Segundo Jacques Dalarun, os clérigos são os escritores por excelência do 

medievo, e também os principais tratadistas sobre a condição feminina. Esses, cuja 

maior parte da produção literária tem caráter misógino26, se baseavam em autores 

antigos e clássicos, como Aristóteles, mas especialmente na Bíblia e seus 

comentadores. 

A busca por estabelecer uma relação de subordinação entre homens e 

mulheres seria, de acordo com Christiane Klapisch-Zuber, fruto da concepção 

                                                 
25 KLAPICH-ZUBER, Christiane. Masculino/Feminino.In LE GOFF, Jacques e SCHMITT, 

Jean-Claude (coord.). Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC; São Paulo, SP: 
Imprensa Oficial do Estado, 2002, 2º v., p. 148. 

26 DALARUN, Jacques. Olhares de clérigos. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). História 
das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, p. 29. 
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medieval de ordem que envolvia necessariamente a hierarquia27. Dentre os que mais 

se destacaram nesta produção estão Santo Agostinho e Tomás de Aquino. O primeiro 

afirmava que a mulher surgiu a partir do homem e que da Queda se originou a luxúria 

feminina e o poder masculino, justificando com estes argumentos a obediência que a 

mulher devia ao homem. Aquino, por sua vez, concorda acerca da posição da mulher 

na reprodução, mas afirmava que mesmo que as almas fossem iguais, a alma 

masculina seria mais vigorosa, sendo a mulher um “macho imperfeito e incompleto”, 

o que explicaria a sua falta de continência. Desta forma, como conclui Klapisch-Zuber, 

“Tomás não só neutraliza definitivamente o feminino, como também consegue, aqui e 

acolá, justificar a subordinação feminina”28. 

Além destas duas interpretações aceitas pelos medievais acerca da mulher, 

outros clérigos buscavam descrever as características, especialmente as deficiências 

femininas, muitas vezes com o objetivo de justificar sua subordinação, relacionando 

os defeitos à natureza feminina29. Estes homens viviam distante das mulheres, em 

ambientes exclusivamente masculinos como os mosteiros, ao mesmo tempo em que 

estudavam a Bíblia a fim de procurar explicar a si próprios a diferença feminina que 

tanto estranhavam e temiam. 

Nas escrituras os clérigos encontraram três personagens que representavam 

para eles as diferentes formas de obsessão dos homens pelas mulheres30. A primeira 

é Eva, a nominada “inimiga”. É a partir dela que pensadores como Agostinho e Tomás 

de Aquino colocaram a mulher em uma posição secundária e subalterna, pois o 

Gênesis relata como Eva foi criada depois do homem. A Bíblia também descreve como 

ela é a inimiga, uma vez que teria sido responsável pelo pecado original. Eva, ao ser 

tentada pela serpente, convenceu Adão a desobedecer e, por isso, recebeu um 

castigo mais pesado: além das dores do parto, foi castigada também com a luxúria 

tamanha que seria mais difícil de ser controlada se comparada com a do homem31. 

Eva também deixou para suas filhas a tagarelice, uma vez que foi seu mau uso da 

linguagem ao falar com a serpente que causou a expulsão do casal do paraíso32. A 

                                                 
27 KLAPICH-ZUBER, Christiane. Masculino/Feminino… Op. cit., p. 139. 
28 Ibid., pp. 142-143. 
29 Ibid., p. 144. 
30 DALARUN, Jacques. Op. cit., p. 30. 
31 Ibid., pp. 34-35. 
32 FRUGONI, Chiara. A mulher nas imagens, a mulher imaginada. In: KLAPISCH-ZUBER, 

Christiane (org.). História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 
1990, p. 473. 



16 

 

participação de Eva é, portanto, destacada pelos padres na história da Queda33, não 

só por ter levado Adão a pecar, mas porque, como afirma Duby, “os padres valiam-se 

das palavras de Eva, de seus gestos, da sentença que a condenou, para transferir o 

peso do pecado feminino a fim de retirar a sua carga aos homens”34. 

A segunda mulher oriunda das escrituras é Maria, transformada pelos padres 

no oposto de Eva35. No século XII acontece o que Dalarun chama de “impulso 

mariano”, que coloca Maria em um lugar de destaque dentro das Igrejas e orações, 

mas, ao contrário do que poderia ser pensado, não contribuiu para uma melhoria no 

pensamento acerca das mulheres comuns36. Ainda que seja um exemplo para as 

demais mulheres, ela não representava um modelo plausível de imitação, pois, como 

afirma o autor, a manutenção da virgindade após o parto eleva Maria ao céu, mas a 

afasta das mortais37. Nas palavras de Chiara Frugoni, “o corpo de Maria não segue, 

porém as regras de um corpo humano: uma tal exceção acaba por reforçar os 

conceitos misóginos tradicionais”38. Ou seja, ainda que uma mulher tenha se tornado 

exaltada entre as demais, as características tão perfeitas e imaculadas de Maria não 

permitiam que as outras também pudessem se aproximar de serem santas, uma vez 

que para isso seria necessário que abandonassem seus corpos femininos, negando 

a natureza do corpo das mulheres, pois além do comportamento exemplar, também 

seria necessário que continuassem virgens ainda que tivessem filhos. 

Por fim, o terceiro exemplo de mulher extraído das escrituras é Maria 

Madalena, que, como explica Duby, figura nos Evangelhos como uma pessoa “muito 

menos apagada, abstrata” que a Virgem Maria39. Ela – ou melhor, sua imagem 

construída pelos clérigos, uma vez que mais de uma mulher chamada Maria foi usada 

para constituir essa personagem – não é somente uma pecadora, mas uma mulher 

capaz de se aproximar do céu40. Madalena seria, portanto, um exemplo de uma 

mulher que pecou – como todas as mulheres e como todos os homens –, e, apesar 

disso, alcançou a salvação. Isto é, por aproximar-se da realidade de todos, mulheres 

                                                 
33 Ibid., p. 462. 
34 DUBY, Georges. As damas do século XII. São Paulo: Companhia das Letras, 2013, pp 

.300-301. 
35 FRUGONI, Chiara. Op. cit., p. 462. 
36 DALARUN, Jacques. Op. cit., pp. 39-40. 
37 Ibid., p. 42. 
38 FRUGONI, Chiara. Op. cit., p. 478. 
39 DUBY, Georges. As damas...Op. cit., p. 30. 
40 Ibid., p. 33. 



17 

 

ou homens, Madalena poderia ser adotada como um modelo passível de imitação41. 

Entretanto, Madalena não é uma simples e viável alternativa entre Eva e Maria. 

Citando Frugoni,  

 
“A figura complexa de origem evangélica torna-se mais intensa e mais 
necessária. Mais intensa visto que os homens, os clérigos, a investem do 
sentimento novo da consciência, que lhes vem como sentimento de 
culpabilidade. Mais necessária para as mulheres, para quem as vias da 
salvação são então bem escarpadas, senão mesmo sem saída. Entre a porta 
de morte e a porta da vida, a pecadora bem-vinda é uma porta entreaberta 
para uma redenção possível, mas ao preço da confissão, do arrependimento, 
da penitência.”42 

 

Considerando então que a penitência – isto é, o castigo do corpo – é o caminho 

necessário para o perdão das mulheres e que seus pecados são carnais, a autora 

conclui que o arrependimento de Maria Madalena não se limita ao pecado que 

cometeu, mas ao ser mulher uma vez que o falta cometida é consequência e natural 

do seu sexo. Em outros termos, se redimir do pecado feminino é o mesmo que se 

redimir da sua feminilidade43, negando novamente, como visto no caso do exemplo 

de Maria, a natureza do corpo da mulher.  

Duby também desconstrói essa ideia de Madalena como um “modelo imitável” 

para as mulheres, pois afirma que por não se encaixar nas classificações aceitas 

dentro da sociedade medieval – virgem, esposa ou viúva – não poderia servir de 

exemplo para as mulheres reais. O historiador afirma que as qualidades observadas 

na redenção de Madalena eram exemplos para os homens: “os pregadores falavam 

da Madalena aos homens para despertá-los de seu torpor, para fazê-los corar de suas 

fraquezas. Vejam o que pôde fazer uma mulher, sua coragem, sua constância. E 

vocês?”44. O elogio a Maria Madalena está, portanto, ligado a uma “misoginia 

fundamental”45, uma vez que ela é destacada por apresentar características 

consideradas masculinas, servindo para diminuir os homens que não conseguiam agir 

como Madalena, portanto, como pecadores não arrependidos seriam inferiores a uma 

mulher. 

A partir destes três exemplos analisados é possível perceber que os clérigos 

buscaram desenvolver exemplos a serem observados pelas mulheres a partir das 

                                                 
41 Ibid., p. 35. 
42 FRUGONI, Chiara. Op. cit., p. 53. 
43 Ibid., pp. 52-53. 
44 DUBY, Georges. As damas...Op. cit., p. 49. 
45 Ibidem. 
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histórias bíblicas. No entanto, deixando Eva de lado, e considerando a forma como 

Maria e Madalena são exaltadas, o que se destaca é como os exemplos escolhidos 

não eram possíveis de serem imitados, considerando que para alcançar os mesmos 

feitos seria necessário que a mulher se desfizesse do seu corpo, de sua feminilidade, 

do seu “ser mulher”, pois somente por meio do afastamento do corpo e da natureza 

feminina seria capaz de ser tão imaculada como Maria ou que fosse perdoada por 

seus pecados como Madalena. 

 

 

1. 2. Os admiradores corteses 

 

Apesar dos clérigos serem os mais prolíficos escritores a tratarem das 

mulheres, os leigos também se dedicaram a falar sobre o sexo feminino. Como 

afirmado anteriormente, as ideias destes dois grupos de homens eram semelhantes, 

mas a forma como se expressavam apresentava diferenças significativas. No caso 

dos homens leigos, as formas de escrita privilegiadas para tratar das mulheres foram 

os poemas e as canções, compondo o que Georges Duby nomeia de “modelo cortês”. 

Seguindo a análise realizada por Duby, a prática do amor cortês era um jogo do qual 

participavam a dama, seu admirador e o seu esposo46, no qual a mulher estaria, 

aparentemente, em uma posição privilegiada, uma vez que se encontrava 

hierarquicamente acima do jovem que se apaixonara por ela e também poderia 

expressar seu “poder feminino” ao aceitar ou não suas investidas. No entanto, essa 

suposta valorização da mulher é desfeita quando se entende que eram os homens 

que comandavam o “jogo”, e que o fino amor é uma construção literária da cultura do 

período e não um retrato da realidade47. 

Mesmo que fisicamente mais próximos das mulheres, os homens leigos 

também mantinham distância em relação a elas, fruto de costumes que criaram 

barreiras, dividindo o mundo masculino do feminino. Por isso também os poemas e as 

canções apresentavam a mulher como um ser misterioso, cheio de segredos, não 

muito diferente das descrições dos escritores da Igreja48.  

                                                 
46 DUBY, Georges. O modelo cortês. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). História das 

mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, p. 336. 
47 Ibid., pp. 331-334. 
48 Ibid., p. 338. 
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Outra característica que a produção destes dois grupos distintos 

compartilhava é seu caráter pedagógico49. As regras do amor cortês ensinavam as 

mulheres como corrigir seus defeitos, como a duplicidade e a avidez, uma vez que o 

jogo as colocavam em um lugar superior no qual deveriam manter-se corajosas, 

prudentes e controladas a fim de não arruinar o jogo e a si mesmas50. Além disso, 

enquanto os sermões dos clérigos falavam de Eva, Maria e Madalena, o amor cortês 

estabeleceu um “modelo de relação entre o feminino e o masculino”51, que mostrava 

que, mesmo estando acima do jovem, a mulher permanecia em uma posição inferior, 

pois era o sexo mais fraco e por isto sempre a perdedora no jogo. Mais que isso, a 

dama era colocada no lugar de prêmio e de figurante, uma vez que o jogo do fino amor 

tinha como objetivo, como explica Duby, ensinar submissão e fidelidade aos vassalos 

por meio da dama, pois o amor cortês ensinava ao homem mais jovem e dependente 

a se humilhar e a servir a fim de alcançar a dama amada. Ou seja, com o amor cortês 

o jovem aprendia a moral cavalheiresca e vassálica ao ter que se rebaixar frente uma 

mulher, uma representante do sexo inferior e a esposa de seu senhor52. 

A mulher dos textos leigos se aproximaria assim da figura de Maria Madalena, 

pois ainda que aparentemente em uma posição favorável e admirável por seu 

comportamento e postura, sua existência se resume mais a transmitir uma lição aos 

homens do que necessariamente um exemplo para as mulheres. E, mais do que isso, 

a educação dos homens é baseada em destacar como o sexo feminino é inferior, e 

que rebaixar-se a uma mulher é a melhor forma de aprender algo ou ainda de ser 

motivado a ser melhor, pois é inaceitável que uma mulher supere um homem, 

independente do que se trate. 

Considerando estas complexidades hierárquicas, Duby conclui que é 

impossível negar que houve uma melhora na condição feminina a partir do século XII. 

Ao ser inserida no jogo e por este ensinar aos jovens os valores dos cavalheiros, estes 

passavam por um processo de controle comportamental, sendo a brutalidade e a 

violência sublimada para a atividade lúdica que era o jogo do amor cortês53. O jogo 

teria também aumentado a sensibilidade em torno da figura feminina, diminuindo não 

                                                 
49 DUBY, Georges. As damas... Op. cit., p. 338. 
50 DUBY, Georges. O modelo cortês...Op. cit., p. 346. 
51 DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos homens. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, 

p. 70. 
52 Ibid., pp. 74-75. 
53 Ibid., p. 86. 
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só a violência dos assaltos sexuais, mas igualmente fazendo com que se enxergasse 

a mulher como alguém dotada de inteligência e virtudes54. Todavia, também melhorou 

a situação dos homens. Citando Duby:  

 
“houve, de fato, promoção da condição feminina, mas, ao mesmo tempo, 
igualmente viva, uma promoção da condição masculina, de maneira que a 
distância permaneceu a mesma, e as mulheres continuaram sendo temidas, 
desprezadas e estritamente submissas [...]”55 

 

O medievalista Howard R. Bloch concorda com Duby acerca de uma relativa 

promoção da mulher, o que o autor chama de “tática do capacho-pedestal”, isto é, 

uma forma de engrandecimento a fim de rebaixá-la de maneira mais enérgica. Bloch 

reforça também como o amor cortês se relacionava com o antifeminismo dos primeiros 

formuladores da doutrina e da moral cristãs, uma vez que ambos pensavam numa 

mulher abstrata56. 

A partir dos textos produzidos por homens leigos e eclesiásticos é possível, 

portanto, perceber a imposição de modelos para as mulheres que definem a forma 

como deveriam se comportar e agir na sociedade. Esses textos mostravam os 

pecados que deveriam ser evitados e as virtudes que deviam ser cultivadas. Alguns 

como a tagarelice, a luxúria e a virgindade já foram brevemente citados, mas 

abordaremos estes e outros mais, especialmente a virgindade. 

 

 

1. 3. A natureza viciosa da mulher 

 

Georges Duby, analisando o Livre des manières do capelão Étienne de 

Fougères, destaca quais seriam os três maiores vícios das mulheres: o uso de 

feitiçaria e cosméticos para “desviar o curso das coisas”; o ódio pelo marido, 

responsável pela tutela da mulher; e a luxúria, pecado cometido por causa da fraqueza 

feminina, incapaz de resistir57. A partir destes três, outros mais, retirados das 

Escrituras e estabelecidos pelos clérigos, constituíram uma grande lista de vícios que 

                                                 
54 DUBY, Georges. O modelo cortês... Op. cit., p. 349-350. 
55 DUBY, Georges. Idade Média..., Op. cit., p. 71. 
56 BLOCH, R. Howard. Misoginia medieval: e a invenção do amor romântico. Rio de Janeiro: 

Editora 34, 1995, pp. 237-238. 
57 DUBY, Georges. As damas... Op. cit., pp.258- 259. 
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afetariam as mulheres de maneira mais intensa devido a sua natureza mais fraca se 

comparada com a dos homens. 

A já citada tagarelice foi um defeito feminino muito explorado pelos escritores. 

Segundo os clérigos, a fala feminina deveria se limitar ao espaço doméstico58, pois 

era considerada fonte de discórdia, instrumento da mentira. A mentira, por sua vez, 

era algo que os homens afirmavam ser uma grande habilidade feminina, afetando 

também a castidade da moça tagarela, pois quanto mais loquaz, mais voltada para o 

ambiente externo à casa e às relações sociais59. A fala constante das mulheres 

também seria perigosa porque as palavras podiam seduzir seus ouvintes60. 

A beleza das roupas e dos ornamentos foi também muito discutida, uma vez 

que seria uma forma de enganar. A beleza por si só, superficial, poderia ser “o pior 

dos logros”61 e representaria a falta de substância da mulher vaidosa62. O controle das 

vestimentas, dos acessórios e cosméticos que se inicia no século XIII foi realizado 

pelo mesmo motivo de se limitar a fala das mulheres. Primeiro, por ser uma forma de 

controlar os efeitos da sedução feminina por meio dos adornos de seu corpo63. Como 

explica Casagrande, a opinião dos homens era que “com a roupa e com a maquilagem 

a mulher envereda por um caminho de exteriorização no corpo e na sociedade que 

vai no sentido contrário do percurso proposto pela custódia”64. O gosto pelos enfeites 

também representaria um perigo para os homens, pois estes consideravam que o 

gosto feminino compartilhado por roupas e adornos criaria uma sociedade de 

mulheres baseada na solidariedade, cumplicidade e reciprocidade65. Além dos 

acessórios, o cabelo por si só seria um sinal de vaidade e pecado, pois também podia 

seduzir os homens66. 

Apesar do ditado não ser medieval, é possível dizer que os clérigos 

concordavam com a afirmação “mente vazia é oficina do diabo”. O ócio era outro 

pecado muito condenado entre as mulheres, pois a mente estaria mais propensa em 

formular desejos e pensamento ilícitos caso estivessem desocupadas. A mulher teria 

também uma tendência natural a ser inerte. A solução seriam atividades que 

                                                 
58 DALARUN, Jacques. Op. cit., p. 58. 
59 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., p. 134. 
60 BLOCH, R. Howard. Op. cit., p. 24. 
61 DALARUN, Jacques. Op. cit., p. 35. 
62 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., p. 128. 
63 KLAPISCH-ZUBER, Christiane. Introdução… Op. cit., p. 17. 
64 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., p. 126. 
65 Ibid., p. 128. 
66 FRUGONI, Chiara. Op. cit., p. 471. 
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ocupassem corpo e mente, por isso fiar era uma tarefa tão cultivada entre as moças, 

uma vez que dessa forma as mãos e os pensamentos permaneceriam ocupados pelo 

trabalho manual67. 

Outros vícios também eram identificados entre as mulheres e relacionados à 

sua natureza paradoxal, pois, como analisa Casagrande, a mesma essência que as 

tornavam virtuosas, contribuía para que pecassem. Entre as transgressões 

identificadas estão a imprudência, a curiosidade – considerada a causa para que Eva 

tenha desobedecido e causado a Queda do ser humano –, a inquietude, a 

inconstância, o exagero e o temor. Gil de Roma, autor medieval, considerava que por 

ser a alma equivalente ao corpo, as mulheres teriam a alma mais frágil e instável68. 

Também acrescentou que as mulheres seriam indolentes e que a passionalidade 

feminina deveria ser controlada para não se dirigir às pessoas erradas69. Marbode, 

outro escritor medieval resgatado por Duby, afirmava que as mulheres também seriam 

inimigas dos homens, traidoras, briguentas, avaras, levianas, ciumentas e donas de 

um ventre voraz70. 

Por fim, o mais terrível pecado feminino era a luxúria, castigo legado às 

mulheres pelo erro de Eva e que transformou os corpos femininos no sinal da perdição 

e do pecado original. Segundo os autores medievais, a natureza teria dado à mulher 

uma sexualidade desenfreada, cujo corpo seria um instrumento para o pecado, além 

de portador e transmissor de doenças71. O controle sobre os adornos, roupas e cabelo 

tem como fim subjugar o corpo da mulher e a luxúria que o domina72, impedindo que 

as mulheres pequem e, principalmente, fazer com que os homens enveredem pelo 

caminho da perdição. A marca da luxúria na natureza do sexo feminino faz com que 

o casamento fosse a única situação na qual era aceitável que as mulheres 

exercessem suas sexualidades, respeitando-se os limites estabelecidos pelos padres, 

e também considerando que o sexo tinha como objetivo a procriação de herdeiros73. 

                                                 
67 CASAGRANDE, Carla.Op. cit., pp. 131-132. 
68 Ibid., p. 118-122. 
69 Ibid., p. 132-133. 
70 DUBY, Georges. As damas... Op. cit., p. 261. 
71 THOMASSET, Claude. Da natureza feminina. In: KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). 

História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: Edições Afrontamento, 1990, p. 94. 
72 KLAPISCH-ZUBER, Christiane. Introdução… Op. cit., p. 17. 
73 OPITZ, Claudia. O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500). In: 

KLAPISCH-ZUBER, Christiane (org.). História das mulheres no Ocidente: a Idade Média. Porto: 
Edições Afrontamento, 1990, p. 369. 
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Por causa dessa tendência para o vício e o pecado, a necessidade de um 

tutor, de uma constante vigilância se faz presente para as mulheres. Como explica 

Piponnier, a fragilidade feminina, independente se fossem rainhas ou empregadas, 

fazia com que a presença de um homem – pai, irmão, marido ou padre, para citar 

alguns exemplos – fosse indispensável a fim de manter a mulher sob vigilância74. 

Como consequência, a custódia masculina é considerada como essencial não só para 

proteger, mas também educar – como poderemos observar nos modelos citados a 

seguir –, reprimir e vigiar. Para os homens, a mulher não é capaz de cuidar de sim 

mesma, ainda que alguns defeitos da sua natureza auxiliem na questão da sua 

guarda, como a disposição ao temor, a vergonha, e a submissão, como explica 

Casagrande75.  

 

 

1. 4. Modelos de virtude 

 

Apesar da lista de vícios ser longa e abrangente, as mulheres também 

poderiam ter uma vida virtuosa, afastando-se do pecado, ainda que isso fosse mais 

difícil para elas do que para os homens. Dentre as virtudes destacadas por Christiane 

Klapish-Zuber estão a obediência, a temperança, a castidade, o silêncio e a 

imobilidade76. Casagrande soma mais algumas a esta lista: oração, recusa de 

ornamentos, moderação na fala e alimentação77, além das virtudes da submissão, 

como humildade e mansidão78. Afirma que também eram virtuosas aquelas que 

demonstravam reverência, eram pudicas, laboriosas – não no sentido de trabalhar, 

mas de não se deixarem corromper pelo ócio –, caridosas, pias e misericordiosas79. 

Duby acrescenta ainda que, segundo os autores medievais, as mulheres que 

cultivavam as virtudes cardeais, ou seja, prudência, justiça e temperança, o faziam 

porque Deus lhes dera “sementes de virilidade”80. Logo, é possível perceber que os 

clérigos não excluíam a possibilidade de que as mulheres apresentassem algumas 

                                                 
74 PIPPONIER, Françoise. Op. cit., pp. 441-442. 
75 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., pp. 120-122. 
76 KLAPISCH-ZUBER, Christiane. Introdução… Op. cit., p. 17. 
77 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., p. 113. 
78 Ibid., p. 125. 
79 Ibid., pp. 129-132. 
80 DUBY, Georges. As damas... Op. cit., p.305. 
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virtudes, mas pode-se interpretar que seria mais difícil para elas, como pessoas do 

sexo feminino, irem contra a sua natureza tida como defeituosa.  

Em seus textos e sermões voltados às mulheres, os clérigos estabeleciam 

divisões entre elas para poderem indicar modelos adequados a todas, sem exceção. 

Esses modelos, ainda que rígidos e bem delimitados, tinham também certa 

flexibilidade a fim de esquecer nenhum grupo de mulheres considerando as possíveis 

definições81. Acerca das construções das tipologias e modelos de comportamento, é 

interessante destacar uma citação de Casagrande:  

 
“As Escrituras Sagradas, as obras dos pagãos nas quais fosse possível 
reconhecer uma antiga sageza, os textos doutrinários, morais, teológicos e 
hagiográficos dos Padres da Igreja, dos monges e dos mestres mais próximos 
no tempo, nada foi esquecido para se construir um modelo feminino que, 
imbuído da autoridade que vinha do passado, fosse capaz de funcionar no 
presente e de se projectar no futuro”82.  
 

Percebe-se, portanto, um grande planejamento em torno do controle feminino e não 

algo limitado a um pequeno monastério, por exemplo. 

Uma das divisões estabelecidas pelos religiosos era a partir do papel dentro 

da família, isto é, a separação entre mães, esposas e filhas83. Também haviam 

modelos construídos de acordo com as idades, ou ainda por meio de critérios sociais, 

mais parecido com a divisão dos homens, e que as designavam como religiosas ou 

leigas a partir de seus papéis dentro da Igreja ou da família, respectivamente84. 

Somente a divisão em “estados” sociais não rendeu modelos, uma vez que somente 

as mulheres nobres eram consideradas exemplos pois faziam parte do grupo social 

superior85. 

Apesar da variedade modelos, o mais explorado é o feito a partir do uso da 

sexualidade das mulheres, e que as divide em três grupos: as virgens, as casadas e 

as viúvas86. Essa tipologia teve destaque por contemplar os três principais grupos de 

mulheres aos olhos da Igreja87. Observa-se, portanto, uma classificação que impõe 

também uma hierarquia, uma vez que as virgens seriam as mais perfeitas, seguidas 

pelas viúvas – considerando que estas vivessem uma viuvez casta – e por último as 

                                                 
81 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., p. 114. 
82 Ibid., p. 101. 
83 Ibid., p. 100. 
84 Ibid., p. 106. 
85 Ibid., p. 108. 
86 Ibid., p. 110. 
87 DUBY, Georges. As damas... Op. cit., p. 328 
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casadas – que só poderiam exercer sua sexualidade com o marido e dentro dos limites 

considerados apropriados para uma mulher casta88.  

Não só devido a essa divisão, mas também por ser a luxúria o pior pecado 

que uma mulher poderia cometer e cultivar, é que a virgindade e a castidade foram as 

virtudes mais destacadas pelos clérigos. Um exemplo da importância da manutenção 

da virgindade é Maria. Esta não foi considerada um dos maiores exemplos a serem 

seguidos pelas mulheres unicamente por ter sido mãe de Jesus, mas por causa da 

sua virgindade intocada pela gravidez e parto89.  

A importância dessa dupla virtude – castidade e virgindade – para os homens 

da Igreja fez com que estes escrevessem febrilmente sobre o assunto. A castidade 

era recomendada tanto aos homens quanto para as mulheres, no entanto, a 

mensagem para a parcela feminina da sociedade era normalmente reforçada uma vez 

que se entendia que eram mais fracas perante a luxúria e os desejos carnais. Diferente 

das demais virtudes, a castidade exigia que fosse uma prática do corpo e da alma. De 

nada adiantaria permanecer virgem de corpo e cultivar pensamentos impuros90.  

Como analisado por Bloch, a castidade foi a virtude mais exaltada, pois 

também era a mais frágil. Qualquer excesso cometido pela mulher poderia privá-la da 

sua castidade e também de sua virgindade. Se falasse demais, se saísse na rua e 

olhassem para ela com desejo, se apreciasse seu próprio corpo, se tivesse 

pensamentos impuros, se usasse muitos acessórios, qualquer um destes atos faria 

com que a moça abandonasse a sua virgindade. “A virgem está acima de qualquer 

suspeita”, escreve o historiador91, e conclui que a única virgem verdadeira é aquela 

que está morta92. Desta forma, é possível afirmar que a virgindade era um conceito 

vazio e abstrato93, não só porque desvanece quando é mencionada, mas por ser 

relacionada intrinsecamente ao corpo feminino. Considerando que o corpo feminino 

representa a perdição, como os homens medievais afirmavam, identificar esse mesmo 

corpo como algo puro era um paradoxo. Mais um paradoxo na lista dos autores, como 

explica Bloch, 

 
“Deste modo, se a castidade implica uma transcendência do corpóreo, e se o 
corpóreo se liga inextrincavelmente ao feminino, então as exortações 

                                                 
88 FRUGONI, Chiara. Op. cit., p. 462. 
89 DALARUN, Jacques. Op. cit., p. 45. 
90 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., pp. 110-111. 
91 BLOCH, R. Howard. Op. cit., pp. 126-129. 
92 Ibid., p. 136. 
93 Ibid., p. 138. 
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insistentes dos Padres à castidade feminina só podem ser vistas como uma 
incitação autocontraditória ao feminino para que seja algo que ele não é. 
Conclamar uma mulher à castidade é conclamá-la, num sentido profundo, a 
negar sua feminilidade, uma vez que transcender ao corpo é fugir daquilo que 
é sexizado como feminino.”94 

 

Em outras palavras, exigir que uma mulher se mantivesse virgem –

considerando os conceitos de “virgindade” e de “mulher” dos autores medievais –, era 

o mesmo que pedir a ela que deixasse de ser mulher, pois para isso teria que 

abandonar não só o seu corpo, mas igualmente sua feminilidade. Portanto, conclui-se 

que o conceito de virgindade passou a ser mais uma alegoria e a castidade uma 

impossibilidade devido a contradição inerente ao pensamento misógino dos autores, 

ainda que o conselho a favor dessas virtudes perpetuasse. 

 

 

Com estas considerações percebe-se que foram vários os homens 

preocupados em impor regras de comportamento às mulheres por meio de modelos 

variados. Estes permaneceram, ainda que com modificações, durante grande parte 

dos últimos séculos da Idade Média. Foram também adaptados para atingir a maior 

quantidade de mulheres: rainhas, damas e plebeias; leigas e religiosas; virgens, 

casadas e viúvas. Essas mesmas transformações dos modelos afetaram também sua 

temporalidade95, tendo em vista sua permanência, pois ainda enxergamos vários 

resquícios na atualidade. 

 

  

                                                 
94 Ibid., p. 135. 
95 CASAGRANDE, Carla. Op. cit., p. 139. 
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2. BOCCACCIO E AS MULHERES FAMOSAS 

 

Boccaccio talvez seja um nome familiar à várias pessoas, muito 

provavelmente devido ao filme Decamerão, dirigido por Pier Paulo Pasolini, lançado 

em 1971, e baseado na obra homônima do autor medieval. Entretanto, além deste 

livro de Boccaccio, sua vida e outras produções textuais são pouco conhecidas pelo 

público mais amplo. Por isso, antes de apresentar a fonte explorada nessa 

monografia, trataremos brevemente da vida de Boccaccio. Em seguida, abordaremos 

a produção do De mulieribus claris, sua forma, conteúdo e influências do texto. Por 

fim, apresentaremos a tradução utilizada para a interpretação da fonte.  

Para tanto, foram selecionadas duas acadêmicas brasileiras cujas pesquisas 

abordam Boccaccio e a fonte desta monografia. A primeira é Talita Janine Juliani, 

doutora em Linguística pela UNICAMP, cuja dissertação defendida em 2011, Sobre 

as Mulheres Famosas (1361-1362) de Boccaccio. Tradução Parcial, Estudo 

Introdutório e Notas traz uma tradução de parte da obra para o português, além de 

importantes informações sobre seu processo de escrita. Já sua tese, Vestígios de 

Ovídio em Sobre as mulheres famosas (De mulieribus claris, 1361-1362) de Giovanni 

Boccaccio, de 2016, tem como objetivo principal uma análise intertextual relacionando 

a obra de Boccaccio com os escritos de Ovídio e apresenta mais questões acerca da 

elaboração e fontes utilizadas pelo autor medieval. Juliani é um exemplo dentre os 

vários pesquisadores do campo das Letras e da Linguística que realizam um trabalho 

importante para a divulgação destes textos, além de pontos de partidas para 

pesquisas monográficas como esta.  

A outra pesquisadora é a doutora em História Ana Carolina Lima Almeida. Sua 

dissertação A exemplaridade nas representações do feminino no final da Idade Média 

– o exemplo do Decamerão e do De mulieribus claris de Boccaccio (Florença – século 

XIV), de 2009, e sua tese Falar ao feminino, falar ao masculino: as mulheres e as 

virtudes na Florença de Boccaccio, defendida em 2013, apresentam importantes 

questões acerca do contexto no qual o autor viveu e como este aborda as virtudes em 

diferentes obras. Sua pesquisa é muito abrangente, analisando cinco obras do autor. 

Seus trabalhos foram utilizados como bibliografia a fim de tratar da vida de Boccaccio 

e acerca da escrita do De claris.  

Além das brasileiras, também compôs a nossa bibliografia a obra de Stephen 

D. Kolsky, The Genealogy of Women: Studies in Boccaccio’s De mulieribus claris, 
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publicada em 2003. O autor é referência para abordar a forma como foi escrita a fonte 

adotada, além de abordar diversos outros assuntos relevantes no estudo do texto. 

 

 

2. 1. O autor 

 

Não se sabe ao certo a data ou local de nascimento de Boccaccio. 

Provavelmente foi em Florença, entre junho e julho de 1313. Ele teria crescido como 

bastardo caso seu pai não o tivesse reconhecido. Este era mercador, o que fez com 

que Boccaccio crescesse em meio a várias atividades mercantis96.  

Boccaccio desde pequeno aprendeu a ler e a escrever, além de ter sido 

educado em outras disciplinas importantes, como gramática, dialética, retórica e 

matemática. Mais tarde, morando em Nápoles, e com um pai com grande influência e 

contatos, teve a chance de conhecer uma diversidade muito grande de pessoas, 

oportunidade que, afirma Almeida, “o levou a adquirir um profundo conhecimento 

sobres os seres humanos, um grande poder de observação, de narração”97. Durante 

sua juventude se dedicou também ao direito canônico e aos estudos humanistas98. 

No início da década de 1340, retornou à Florença, provavelmente por questões 

comerciais e econômicas envolvendo seu pai99. A mudança teria sido um grande 

choque. Como explica Almeida,  

 
“Boccaccio considerava Nápoles o lugar ideal. Após treze anos naquela 
cidade, retornou a Florença como erudito, poeta e prosador em latim e em 
toscano. Além disso, era um homem refinado que tinha obtido um lugar e 
fama na vida cultural do reino. Essa cidade era culturalmente efervescente, 
ao contrário de Florença, cujos estudos teológicos estavam em declínio, não 
tinha universidade e cujos homens mais eruditos estavam ausentes ou no 
exílio. Florença também tinha sido fortemente abalada nos âmbitos 
econômico e político e tinha sofrido com um surto de peste. As companhias 
encontravam-se em um momento de forte crise: houve falências parciais e 
outros problemas, que indicavam os desastres econômicos que ocorreriam 
em 1345.”100 
 

Boccaccio saí então de Florença e passa então alguns anos residindo em 

Ravenna, aonde passa a escrever principalmente em latim. Volta novamente para 

                                                 
96 ALMEIDA, Ana Carolina Lima. Falar ao feminino, falar ao masculino: as mulheres e as 

virtudes na Florença de Boccaccio. 2013. 234 p. Tese. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2013, p. 108. 

97 Ibid., pp. 108-110. 
98 Ibid., p. 110. 
99 Ibid., pp. 116-117. 
100 Ibid., p. 117. 
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Florença, e vive lá durante os anos em que a peste assola a cidade e seus moradores 

(1348-1350), podendo observar como as pessoas se comportavam perante a chance 

de uma morte tão próxima e dolorosa. Entre escrever, cuidar da família após a morte 

do pai e atividades públicas, Boccaccio continuou produzindo diversos textos, 

reescrevendo e editando alguns até falecer101, além de adotar a vida religiosa ao 

tornar-se um clérigo102.  

Nos anos seguintes, trocava constantemente de cidade, vivendo entre 

Nápoles, Florença e Certaldo. Nunca parou de escrever – tanto em latim como em 

vulgar –, modificando suas obras e realizando leituras. Faleceu em 1375 na cidade de 

Certaldo, com 62 anos, ainda se dedicando aos seus textos.103 

Acerca da formação de sua escrita, os estudiosos de sua obra a dividem em 

dois grupos, os textos em latim – que seriam os eruditos – e os em idioma vulgar – 

que exploram a narração e o fantástico. A variedade de temas demonstra como 

Boccaccio desenvolveu sua escrita influenciada por diversos assuntos, autores e 

estilos104, e sua erudição pode ser observada por meio de seus poemas e romances, 

que demonstram como o autor dominava muitas áreas do conhecimento105.  

Seus textos também são separados de acordo com o local aonde foram 

escritos, uma vez que há diferenças significativas entre os produzidos em Nápoles se 

comparadas com as florentinas, principalmente no que se refere ao público ao qual 

Boccaccio destinava suas obras106. Citando Almeida, “as modificações artísticas, 

técnicas e expressivas de Boccaccio acompanharam as suas vivências sociais, 

culturais e humanas”107.  

A partir da década de 1350, o autor adentra sua etapa adulta de escrita na 

qual se dedica a assuntos morais e históricos que o levam a compor suas duas 

compilações de biografias, De casibus virorum illusatrium e De mulieribus claris108.  

Tratando das influências do autor medieval, três se destacam. Os primeiros 

são Ovídio e Dante Alighieri, cujos textos foram importantes objetos de estudo para 

                                                 
101 Ibid., pp. 123-127. 
102 Ibid., p. 130. 
103 Ibid., pp. 134-136. 
104 Ibid., p. 112. 
105 Ibid., p. 115. 
106 Ibid., p. 118. 
107 Ibid., p. 122. 
108 Ibid., p. 126. 
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Boccaccio109. O outro é Petrarca, que teria influenciado o uso do latim na escrita 

boccacciana110 e importante também para a composição do De claris111. Amigo e 

correspondente, Petrarca ajudou na formação clássica de Boccaccio, discutindo com 

ele autores antigos e textos religiosos112.  

Conhecendo sua vida e legado escrito, podemos afirmar que Boccaccio 

supera a posição de “centro da nova cultura”113 que ocupava quando vivo, para um 

dos mais importantes autores ocidentais. Como homem que viveu em trânsito pela 

Península Itálica no século XIV, estudou os clássicos, teve contato com outros 

grandes escritores de sua época e deixou uma grande lista de textos em prosa e 

poemas, Boccaccio nos é apresentado como um objeto de pesquisa rico em questões 

a serem abordadas por pesquisadores, principalmente da área de Letras e de História. 

Ainda que atualmente um público mais amplo tenha o conhecimento limitado ao 

Decamerão e que no meio acadêmico sejam os linguistas e estudiosos das Letras que 

dedicam suas pesquisas às obras do florentino, a interpretação e análise de seus 

textos podem nos mostrar muito mais acerca do autor, e igualmente sobre o seu tempo 

e seus contemporâneos, o que é, afinal, nosso objetivo com a presente monografia. 

 

 

2. 2. O texto 

 

O De mulieribus claris, ainda que pouco conhecido atualmente, foi 

amplamente difundido pela Europa quando teve sua primeira versão publicada. 

Segundo um dos biógrafos de Boccaccio, Carlo Muscetta, citado por Almeida, a 

primeira versão do texto continha 74 exemplos de mulheres, e depois foi expandida 

até a forma conhecida atualmente, composta por 104 capítulos, sendo 106 biografias 

uma vez que dois capítulos são dedicados a duplas de mulheres114 – Marpesia e 

                                                 
109 JULIANI, Talita Janine. Sobre as Mulheres Famosas (1361-1362) de Boccaccio. Tradução 

Parcial, Estudo Introdutório e Notas. 2011. 286 p. Dissertação (Mestrado em Linguística) – Instituto de 
Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2011, p. 22. 

110 Ibid., p. 21. 
111 Ibid., p. 38. 
112 ALMEIDA. Falar ao feminino..., Op. cit., pp. 125-126. 
113 Ibid., p. 131. 
114 ALMEIDA, Ana Carolina Lima. A exemplaridade nas representações do feminino no final 

da Idade Média – o exemplo do Decamerão e do De mulieribus claris de Boccaccio (Florença – século 
XIV). 2009. 223 p. Dissertação. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2009, pp. 101-102. 



31 

 

Lampedo, e Orithya e Antiope115 –, e também figuram dois grupos de esposas, as dos 

Mynians e as dos Cimbrians. Além das histórias de vida das mulheres, o livro é 

formado também por uma dedicatória, prefácio e conclusão. Juliani afirma que o 

núcleo principal da obra foi composto no período entre os anos de 1361 e 1362116, 

mas que continuou sendo revisado até a morte do autor em 1375117. Segundo a 

tradutora Virginia Brown, a continua revisão do texto é indicada pela quantidade de 

manuscritos existentes, o que destacaria também a popularidade do De claris entre 

as publicações do seu tempo e a dedicação de Boccaccio para com esse seu trabalho 

em particular118. 

A obra teria sido elaborada durante a fase madura da escrita de Boccaccio, 

quando o autor utilizava principalmente o latim para a composição de seus textos. Um 

dos motivos que teriam feito com que Boccaccio adotasse o idioma latino seria a 

influência de Petrarca119. Alguns autores indicaram que o uso do latim se daria por 

causa de uma aproximação com a religião, no entanto, Juliani afirma que essa visão 

poderia acarretar em uma leitura mais moralizante do texto boccacciano120.  

Petrarca também teria sido o responsável por incutir o desejo de escrever um 

compilado de biografias femininas na mente do florentino, uma vez que o mesmo 

compunha na época um compêndio com textos sobre grandes homens. Como explica 

Boccaccio no prefácio da sua obra: 

 
“Há muito tempo existiram alguns autores que compuseram biografias de 
homens famosos em forma de compêndios, e em nossos dias um renomado 
homem e grande poeta, meu professor Petrarca, está escrevendo um 
trabalho similar que será ainda mais completo e feito com mais cuidado. [...] 
O que me surpreende é a pouca atenção que mulheres atraíram dos autores 
deste gênero, e a inexistência de qualquer trabalho devotado especialmente 
às memórias destas, inclusive porque as histórias mais amplas mostram 
claramente que algumas mulheres realizaram atos que requeriam vigor e 
coragem.”121 [tradução nossa] 

                                                 
115 Optamos por manter a grafia dos nomes como aparecem na tradução de Virginia Brown 

utilizada na presente pesquisa. 
116 JULIANI. Sobre as Mulheres Famosas..., Op. cit., p. 54. 
117 ALMEIDA. A exemplaridade nas representações do feminino... Op. cit., p. 113. 
118 BROWN, Virginia. Introduction. BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women. Edited and 

Translated by Virginia Brown. The I Tatti Renaissance Library. Cambridge/London: Harvard University 
Press, 2001, p. xii. 

119 JULIANI. Sobre as Mulheres Famosas..., Op. cit., p. 21. 
120 Ibid., p. 125. 
121 Na versão de Brown: “Long ago there were a few ancient authors who compose 

biographies of famous men in the form of compendia, and in our day that renowned man and great poet, 
my teacher Petrarch, is writing a similar work the will be even fuller and more carefully done. […] What 
surprises me is how little attention women have attracted from writers of this genre, and the absence of 
any work devoted especially to their memory, even though lenghthier histories show clearly that some 
women have performed acts requiring vigor and courage”. Cf. BOCCACCIO, Giovanni. Famous 
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 Entretanto, Juliani discorda de Boccaccio quando esse afirma que nenhum 

autor havia se dedicado a escrever sobre os feitos femininos, uma vez que São 

Jerônimo já destacara mulheres com vícios e virtudes122. Boccaccio também já incluíra 

biografias femininas em obras anteriores, como na Fiametta123 e no De casibus 

virorum illusatrium. A inovação do De claris seria, segundo McLeod, citado por Juliani, 

a inclusão de mulheres intelectuais e artistas entre as virtuosas selecionadas pelo 

florentino124. 

 Além de Petrarca, o já citado São Jerônimo também influenciou Boccaccio. Sua 

obra serviu de base para as biografias do florentino, que adotou o uso pedagógico dos 

exemplos pré-cristãos125, além da forma utilizada para apresentar as mulheres, 

presente também nos textos de Petrarca: 

 
“[...] todas as biografias do De Claris Mulieribus seguem um mesmo padrão, 
emprestado das obras homônimas De uiris illustribus de São Jerônimo e de 
Petrarca: a biografia começa com o nome da mulher, seu parentesco e sua 
categoria social. Depois, a razão de sua fama é esclarecida, e em seguida, e 
geralmente em forma de narrativa, é explicado como sua fama foi 
conquistada.”126 
 

Se comparado com as outras obras de Boccaccio, o De claris, ainda que com 

uma carga moral semelhante à de outros textos, se diferencia do conjunto por tratar-

se de um exemplum. Como explica Almeida, o exemplum medieval é composto por 

diversos elementos que produzem uma história cujo objetivo é transmitir um 

ensinamento. Citando Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, existem nove 

elementos normalmente presentes nos exempla, dentre os quais a historiadora 

destaca sete que podem ser observados no De claris: (1) caráter narrativo; (2) 

compromisso com a verdade; (3) relação com um discurso globalizante; (4) tom 

persuasivo; (5) discurso destinado a um público específico; (6) lição que se origina da 

história; e (7) a promessa de salvação caso a lição seja seguida. O que difere a obra 

analisada de Boccaccio da maioria dos exempla é o tamanho do texto, uma vez que 

                                                 
 Women. Edited and Translated by Virginia Brown. The I Tatti Renaissance Library. 

Cambridge/London: Harvard University Press, 2001, p. 4. 
122 JULIANI, Talita Janine.Vestígios de Ovídio emSobre as mulheres famosas (De mulieribus 

claris, 1361-1362) de Giovanni Boccaccio. Tese (Doutorado em Linguística) – Instituto de Estudos da 
Linguagem, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2016, p. 22. 

123 ALMEIDA. A exemplaridade nas representações do feminino... Op. cit., p. 102. 
124 JULIANI. Sobre as Mulheres Famosas..., Op. cit., p. 73. 
125 KOLSKY, Stephen. The genealogy of women: studies in Boccaccio’s De Mulieribus Claris. 

New York: Peter Lang Publishing, 2003, p. 62. 
126 JULIANI. Sobre as Mulheres Famosas..., Op. cit., p. 38-39. 
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normalmente um exemplum era um sermão breve.127 Além de seu caráter narrativo 

ser similar aos exempla, Juliani destaca a relação do formato de catálogo de biografias 

adotado por Boccaccio com os florilegia medievais, cuja função seria a de apresentar 

em forma de compêndio textos clássicos cujo conteúdo já era do conhecimento dos 

leitores128. 

Acerca das fontes pesquisadas por Boccaccio para compor o seu catálogo de 

mulheres famosas, estas não são citadas diretamente pelo autor, sendo que muitas 

referências foram sendo catalogadas pelos pesquisadores que se dedicaram a 

estudar as obras do florentino129. Stephen Kolsky afirma que essas são heterogêneas, 

e destaca a Divina Comédia de Dante Alighieri, da qual Boccaccio teria retirado um 

terço dos exemplos femininos que figuram no De claris. Outros autores clássicos e 

medievais aparecem como possíveis fontes130. Juliani, por sua vez, destaca a 

importância das obras de Ovídio, principalmente na escolha das personagens pagãs. 

A doutora também ressalta que várias histórias apresentadas no De claris já estavam 

presentes em obras do próprio Boccaccio e de outros autores contemporâneos.131 

A grande quantidade de fontes utilizadas por Boccaccio favorece o caráter 

narrativo das biografias, no entanto, explica Kolsky, é possível elencar alguns 

problemas que essa heterogeneidade impõe ao texto. Um deles é a aparente falta de 

avaliação das fontes adotadas por Boccaccio, uma vez que todas as versões 

conhecidas pelo autor sobre uma mesma mulher são apresentadas, ainda que 

contraditórias. Entretanto, acrescenta Kolsky, ainda que uma mesma biografia tenha 

fatos ou acontecimentos opostos, nada disso afeta o caráter moral da mesma, fazendo 

assim com que a história da mulher tratada seja ofuscada pela lição moral. Outro 

problema seria a adoção de uma versão mais famosa em detrimento de outra menos 

divulgada, ignorando outros fatores que indicariam a versão mais próxima do 

verdadeiro acontecimento132.  

Sobre a metodologia de Boccaccio, Kolsky argumenta que é possível 

classificá-lo como um historiador humanista uma vez que não há acréscimos de ficção 

– ou seja, o autor relata somente o que ele acredita ser a verdade narrada por suas 

                                                 
127 ALMEIDA. Falar ao feminino..., Op. cit., p. 187. 
128 JULIANI. Sobre as Mulheres Famosas..., Op. cit., p. 67-68. 
129 Ibid., p. 69. 
130 KOLSKY. Op. cit., pp. 63-64. 
131 JULIANI. Vestígios de Ovídio..., Op. cit., p. 18. 
132 KOLSKY. Op. cit., pp. 67-68.  
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várias fontes – e é utilizada a ordem cronológica para apresentar as biografias das 

mulheres escolhidas, o que, segundo o historiador, seria uma inovação dentro do 

gênero dos exempla. Kolsky, portanto, destaca várias críticas à metodologia histórica 

utilizada por Boccaccio e conclui que, ainda que o objetivo da obra seja apresentar 

exemplos por meio de biografias, isso se perde ao longo dos capítulos uma vez que 

Boccaccio não mantem um foco e um único ponto de vista para tratar das 106 

mulheres.133 

Por fim, acreditamos ser importante destacar a questão do público e objetivo 

que Boccaccio visava atingir por meio do seu texto. Na sua dedicatória, o florentino 

afirma que a escrita do texto se deu para que seus amigos pudessem ler e apreciar 

as biografias e que não visava um público amplo134. Já no prefácio, Boccaccio 

acrescenta que teve a ideia de honrar várias mulheres que realizaram grandes feitos, 

não necessariamente bons, mas de visibilidade. Ou seja, ele optou por escrever a 

biografia de mulheres famosas por boas ações junto daquelas que ficaram conhecidas 

por seus crimes e vícios. Citando Boccaccio:  

 
“Eu decidi inserir em vários lugares destas histórias algumas exortações à 
virtude e adicionei incentivos para evitar e detestar a malevolência. O sagrado 
benefício vai se misturar com o entretenimento e entrar na mente dos leitores” 
[tradução nossa].135  
 

Percebemos, portanto, que além de visar o deleite, Boccaccio também 

pretendia que os bons e maus exemplos fossem adotados pelos leitores que, 

considerando a ampla divulgação do texto, não foram poucos. 

Tratando especificamente dos objetivos de Boccaccio, existem dois 

argumentos dentre os formulados pelos pesquisadores do De claris que se destacam. 

Um deles é o de Vittorio Zaccaria. O autor, citado por Juliani, afirma que o texto tinha 

como principal meta a divulgação cultural e não a edificação moral daqueles que o 

lessem136.  Já Almeida concorda em sua tese com Margaret Franklin, cujo argumento 

se apoia na ideia de que Boccaccio não se dirigia a um público feminino uma vez que 

escrevia em latim e o conhecimento desse idioma era restrito aos homens cultos da 

                                                 
133 Ibid., pp. 69-70. 
134 BOCCACCIO. Op. cit., p. 1. 
135 Na versão de Brown: “Hence I gave decided to insert at various places in these stories 

some pleasant exhortations to virtue and to add incentives for avoiding and detesting wickedness. Thus 
holy profit will mix with entertainment and so steal insensibly into my reader’s minds”. Cf. Ibid., p. 5. 

136 JULIANI. Vestígios de Ovídio..., Op. cit., p. 22. 
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época137. O De claris seria, na realidade, voltado aos homens de duas formas 

distintas. Primeiro, seria um manual de comportamento masculino138 ao indicar como 

mulheres poderiam se comportar de maneira virtuosa, portanto os homens – seres 

melhores devido à natureza dada a eles por Deus – teriam a obrigação de serem ainda 

mais virtuosos. E, em segundo lugar, seria também um manual para que o homem 

ensinasse as mulheres sob sua tutela como se comportarem de acordo com as 

histórias das mulheres virtuosas e viciosas. Isso seria decisivo para confirmar o caráter 

misógino da obra de Boccaccio.139 Abordaremos esta questão dos exemplos 

moralizantes de forma mais detalhada no terceiro capítulo, apresentando também 

nossas conclusões a partir da leitura da fonte e das referências bibliográficas 

utilizadas no presente trabalho. 

 

 

2. 3. A tradução 

 

Como já explicado acima, a obra De mulieribus claris foi escrita originalmente 

em latim. Quando esse texto foi escolhido como fonte, o primeiro passo foi encontrar 

uma tradução. Até a escrita desta monografia não havia nenhuma tradução integral 

para o português, somente uma parcial realizada pela doutoranda em Linguística, 

Talita Janine Juliani, em sua dissertação. No entanto, como o objetivo da pesquisa é 

a análise do De claris como um todo, procuramos uma tradução integral. Dentre os 

idiomas passíveis de leituras, optamos pelo inglês. 

Existem somente duas traduções realizadas na integra para o idioma inglês 

desta obra de Boccaccio. A primeira foi publicada no ano de 1963 e foi realizada por 

Guido A. Guarino. De acordo com Virginia Brown, o manuscrito utilizado por Guarino 

era o mais completo disponível no período em que foi realizada a tradução, entretanto 

apresenta alguns excertos classificados por Brown como “questionáveis”140. 

Segundo a análise feita por Guyda Armstrong, a versão de Guarino tem vários 

problemas. Um deles é a falta de cuidado do tradutor com sua fonte, uma vez que o 

                                                 
137 ALMEIDA. Falar ao feminino… Op. cit., p. 172. 
138 Ibid., p. 139. 
139 Ibid., p. 227. 
140 BROWN, Virginia. Notes on the Text. BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women. Edited 

and Translated by Virginia Brown. The I Tatti Renaissance Library. Cambridge/London: Harvard 
University Press, 2001, p. 235. 
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manuscrito utilizado possui diferenças em relação às edições originais de Boccaccio. 

Outra falha seriam os julgamentos morais que Guarino insere na sua tradução e que 

acabam por apresentar uma visão superficial do comportamento feminino.141 Por 

exemplo, ao comparar um trecho da biografia de Lucrecia da tradução de Guarino 

com o equivalente da outra versão inglesa, realizada por Virginia Brown, Armstrong 

aponta como o autor parece colocar a culpar na mulher pelo estrupo sofrido.142 Com 

estes argumentos, Armstrong conclui que, ainda que seja uma tradução 

suficientemente capaz de apresentar esse texto de Boccaccio à um público mais 

amplo, ela não é adequada para alguém que pretende estudar a obra seriamente143. 

A outra tradução para a língua inglesa, publicada em 2001, foi feita por Virginia 

Brown, citada acima, e adotada nesta pesquisa. A tradutora explica que utilizou a 

edição organizada por Vittorio Zaccaria, um dos principais estudiosos da obra de 

Boccaccio, como base do seu trabalho. Zaccaria, por sua vez, parte do manuscrito 

que conteria a versão final do De mulieirbus claris144. De acordo com Armstrong, esta 

versão foi realizada com mais cuidado e crítica se comparada com a anterior. 

Entretanto, se comparada com traduções de outros estudiosos do autor e da obra, 

Armstrong afirma que o trabalho de Brown deixa um pouco a desejar na questão de 

notas explicativas145. Ainda que apresente outras pequenas críticas à está tradução, 

relacionadas principalmente às referências de manuscritos e bibliografia, a autora 

conclui que Brown fez uma versão que pode ser usada como instrumento de leitura e 

estudo para os acadêmicos, e também para o público geral interessado em conhecer 

esta obra de Boccaccio146. 

Considerando o maior conhecimento do idioma inglês dentre as outras 

traduções disponíveis, optou-se então por fazer a análise da fonte a partir da tradução 

para língua inglesa realizada por Virginia Brown. É importante destacar que, como a 

interpretação da fonte será feita baseando-se em termos, especialmente em adjetivos, 

foi feita esta escolha a fim de que se utilizasse na pesquisa uma versão mais fiel ao 

                                                 
141 BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women. Edited and Translated by Virginia Brown. The I 

Tatti Renaissance Library. Cambridge/London: Harvard University Press, 2001. Resenha de: 
ARMSTRONG, Guyda. Heliotropia. An online journal of research to Boccaccio scholars, v. 1, n. 1, 2003, 
p. 4. 

142 Ibid., p. 7. 
143 Ibid., p. 4. 
144 BROWN. Notes on the Text. Op. cit., p. 235. 
145 ARMSTRONG. Op. cit., p. 5. 
146 Ibid., p. 8. 
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texto original e sem julgamentos por parte do tradutor, como foi destacado por 

Armstrong na feita por Guarino. 
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3. INVESTIGANDO AS MULHERES FAMOSAS 

 

Como explicado anteriormente, o livro De mulieribus claris é dividido em 104 

breves capítulos que abordam a vida de 104 mulheres individuais e dois grupos de 

esposas – as dos Mynians e as dos Cimbrians. Todas as biografias começam com o 

nome da mulher cuja história será contada acompanhada do nome de seu pai, marido, 

ou filho, ou ainda um título, lugar aonde viveu ou profissão. Ao longo do texto, 

Boccaccio se refere às características e ações que tornaram a mulher famosa, escreve 

um pouco sobre a família, quando essa é conhecida, e acontecimentos 

contemporâneos à figura tratada a fim de contextualizar alguma realização particular. 

Boccaccio não nomeia suas fontes, se limitando a indicar eventualmente se alguma 

opinião era unânime ou que enquanto alguns acreditavam em determinado fato, 

outros discordavam, como é o caso de Manto, filha de Tiresias, que, segundo algumas 

fontes se casou e teve filhos, enquanto outras afirmavam que manteve sua 

virgindade147. 

A ordem escolhida por Boccaccio para escrever sobres essas mulheres pode 

ser considerada cronológica a partir das fontes adotadas pelo autor. Virginia Brown 

apresenta uma divisão destas mulheres. As primeiras são Eva e Semiramis. Depois 

são elencadas seis deusas pagãs, que, segundo Boccaccio, foram mortais 

manchadas pela marca do paganismo devido a ignorância dos homens e 

transformadas em deusas, como ele destaca nas biografias de Opis e Juno148, 

seguidas por 34 histórias de mulheres mitológicas e semidivinas. Uma figura bíblica, 

Nicaula, marca o fim das biografias pagãs. São então listadas as “figuras históricas”, 

totalizando 57 biografias. As primeiras cem mulheres que figuram no De mulieribus 

são designadas por Brown como “clássicas”, enquanto as últimas seis mulheres, 

contemporâneas ao autor, seriam as “pós-clássicas”. A historiadora argumenta que 

essa diferença entre o último grupo de mulheres colaboraria para a teoria de alguns 

estudiosos de que uma das versões finais do livro seria composta por cem mulheres, 

sem nenhuma biografia de mulheres contemporâneas de Boccaccio149. Essa divisão 

em grupos não será utilizada na análise a seguir, entretanto é interessante a fim de 

                                                 
147 BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women. Edited and Translated by Virginia Brown. The I 

Tatti Renaissance Library. Cambridge/London: Harvard University Press, 2001, pp. 60-61. 
148 Ibid., pp. 12-13. 
149 BROWN, Virginia. Introduction. BOCCACCIO, Op. cit., p. xv. 
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destacar a multiplicidade de figuras femininas selecionadas por Boccaccio, o que 

indicaria também a variedade de fontes utilizadas pelo autor a fim de compor esse 

compêndio de biografias de mulheres. 

Para identificar as características mais mencionadas por Boccaccio, 

construímos uma tabela a fim de elencar virtudes e vícios destacados pelo autor, além 

de precisar quantos bons e maus exemplos são citados ao longo da obra. Além disso, 

também foram observados quatro aspectos, que apesar de não serem encontrados 

em todas as biografias, são importantes para identificar a visão de feminilidade de 

Boccaccio. O primeiro aspecto são as características denominadas como femininas, 

ou seja, todas as vezes nas quais um adjetivo é seguido do termo “feminino”: “astúcia 

feminina”, “fraqueza feminina”, e assim por diante. O segundo foram os adjetivos 

identificados como masculinos, mas utilizados para destacar uma qualidade ou defeito 

de uma mulher – “força masculina” e “coragem masculina”, por exemplo –, e as 

situações nas quais Boccaccio afirma que determinado feito merece mais louvor por 

ter sido realizado por uma mulher, que, segundo a compreensão do autor, teria mais 

dificuldades devido à fraqueza de seu sexo. O terceiro e quarto aspectos são as 

ocasiões nas quais uma má ação macula uma boa ação ou virtude, e quando um bom 

ato compensa um pecado ou falta anteriores. 

Observando esses quatro pontos e as descrições de Boccaccio, levantamos 

as seguintes informações: 71 biografias trazem bons exemplos; 21 biografias 

representam as histórias mulheres cujos comportamentos, apesar de famosos, devem 

ser evitados; e 14 biografias foram designadas como neutras uma vez que não 

apresentam um julgamento por parte de Boccaccio. Em alguns desses casos neutros, 

Boccaccio tem poucas informações sobre a mulher, como o caso de Lybia, Rainha da 

Lybia. O autor presume que ela realizou grandes feitos uma vez que um extenso 

pedaço de terra na África foi denominado com o seu nome150. Outro caso que 

classificamos como neutro, é o de Jocasta, a até hoje famosa mãe de Édipo. Ainda 

que Boccaccio mencione o incesto entre mãe e filho, o autor prefere dar mais atenção 

a má sorte de Jocasta, não julgando o relacionamento entre ela e Édipo151. 

A partir destes números, já podemos afirmar que a maior parte das mulheres 

famosas escolhidas por Boccaccio apresentam um comportamento considerado pelo 

autor como bom e exemplar. No entanto, somente a divisão entre boas e más não é 

                                                 
150 BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women… Op. cit., p. 25. 
151 Ibid., pp. 49-50. 
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o suficiente. A fim de identificar as características, vícios e virtudes destacadas por 

Boccaccio em seu texto, a seguir iremos explorar separadamente traços e posições 

ocupadas pelas mulheres e descritas por Boccaccio no De claris. Também iremos 

analisar essas informações a partir de como os contemporâneos do autor enxergavam 

as mulheres, conforme o primeiro capítulo deste trabalho. O objetivo é identificar a 

divisão estabelecida pelo autor entre virtudes e vícios, além de compreender como a 

feminilidade é construída a partir da divisão entre a boa e a má fama, pelo discurso 

de Boccaccio.  

É importante ainda destacar que algumas mulheres poder ser classificadas 

em mais de uma categoria, por isso optamos por analisar as informações de acordo 

com cada conjunto. 

 

 

3. 1. As rainhas 

 

Ao longo do livro são contadas as histórias de 34 rainhas e duas imperatrizes. 

A grande quantidade se comparada com outras denominações pode ser atribuída ao 

fato de que as fontes consultadas por Boccaccio davam preferências às mulheres da 

elite e realeza.  

Antes de começar as biografias, duas rainhas são destacas por Boccaccio em 

sua dedicatória. A primeira é Joana, rainha da Sicília, a quem o autor afirma ter 

pensado em dedicar sua obra. Entretanto, Boccaccio desmerece sua obra ao 

argumentar que o brilho da governante ofuscaria um texto tão “pequeno e fraco”, 

segundo suas palavras152. O florentino prefere escrever a biografia da Rainha Joana 

para concluir seu compêndio, aproveitando para tecer diversos elogios153. Sua 

escolha recai então sob Andrea Acciaiuoli, condessa de Altavilla. O argumento para 

que ela seja a escolhida se dá pelos seus atributos e virtudes, com destaque para 

“sua generosidade da alma e poder de intelecto que muito ultrapassam os dotes das 

mulheres”154. Boccaccio, ainda que tenha a pretensão de elogiar o sexo feminino, já 

começa sua obra ao escrever sobre Andrea afirmando que a natureza colocou na 

                                                 
152 Ibid., p. 1. 
153 Ibid., pp. 230-232. 
154 Na versão de Brown: “[...] your generosity of soul and your powers of intellect far surpassing 

the endowments of womankind.” Ibid., pp. 1-2. 
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condessa virtudes normalmente não existentes no sexo mais fraco, o que também 

justificaria o nome de Andrea, originado do termo grego que se refere a homem155. 

Dentre as rainhas, várias biografias destacam acontecimentos e 

características que Boccaccio compara com ações masculinas. A maior parte é ligada 

à feitos militares ou a coragem. As realizações de Semiramis156, Isis157 e Joanna158, 

afirma Boccaccio, devem ser mais louvadas uma vez que foram mulheres que 

protagonizaram tais atos. Outras, como Penthesilea159, Hypsicratea160 e Zenobia161, 

são descritas como mulheres que abandonaram práticas e roupas descritas por 

Boccaccio como femininas, optando por fortalecerem seus corpos. A questão da força, 

vigor e coragem denominadas como masculinas figuram em várias das descrições 

sobre as rainhas, eventualmente relacionados com o abandono de uma denominada 

fraqueza feminina, citada por Boccaccio em diversas biografias, como a história de 

Elissa, que se fortalece e muda a ponto de seu próprio nome mudar para Dido, que 

significaria virago “mulher forte e corajosa como um homem”162.  

Em dois casos ainda acontece o que Kolsky chama de “act of transgendering”, 

ou seja, o gênero da pessoa é alterado de acordo com determinada ação como 

consequência da visão limitada dos autores medievais acerca da feminilidade163. 

Penthesileia foi conhecida por sua inteligência, beleza e por ser uma boa combatente. 

Devido à sua capacidade militar, Boccaccio afirma que 

 

 “Alguns podem ficar impressionados pelo fato de mulheres, ainda que bem 
armadas, tenham coragem de lutar contra homens. Mas a admiração acaba 
se lembrarmos que a experiência e a prática podem mudar disposições 
naturais. Por meio da prática, Penthesilea e mulheres como ela se tornaram 
muito mais másculas com as armas que aqueles que nasceram homens mas 
se tornaram mulheres – ou lebres de elmos – por causa do ócio ou pelo amor 
ao prazer.” [tradução nossa]164 

                                                 
155 Ibid., p. 2. 
156 Ibid., p. 10. 
157 Ibid., p. 22. 
158 Ibid., p. 231. 
159 Ibid., p. 64. 
160 Ibid., p. 160. 
161 Ibid., pp. 210-211. 
162 Ibid., p. 83. 
163 KOLSKY, S. The genealogy of women: studies in Boccaccio’s De Mulieribus Claris. New 

York: Peter Lang Publishing, 2003, p. 62. 
164 Na versão de Brown: “Some may marvel at the fact the there are women, however well 

armed, who dare to fight against men. But admiration will cease if we remember the practical experience 
can change natural dispositions. Through practice, Penthesilea and women like her became much more 
manly in arms than those born males who have been change into women – or helmeted hares – by 
idleness and love of pleasure”. Cf. BOCCACCIO, Giovanni. Famous Women… Op. cit., p. 65. 
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Outro caso semelhante é o de Artemisia. O autor explica que seu sucesso no 

combate contra o rei Xerxes fez com que os sexos deles fossem trocados, 

transformando Artemisia em um homem por lutar ao lado de seus soldados, enquanto 

Xerxes, observando a luta na retaguarda, teria virado uma mulher. Boccaccio ainda 

conclui afirmando que a natureza teria errado em designar do sexo feminino um corpo 

feito por Deus para acolher um espírito viril165. 

Percebemos, portanto, que apesar que estas mulheres sejam merecedoras 

de fama, muitos de seus feitos são destacados por Boccaccio por se igualarem a 

realizações ou virtudes masculinas. Dessa forma, o autor faz com que somente atos 

semelhantes ao dos homens sejam valorizados, normalmente relacionados ao meio 

militar, diminuindo a importância de atividades tidas como femininas. 

 

 

3. 2. As virgens 

 

Como explicado anteriormente, a questão da virgindade era de extrema 

importante entre os autores medievais, sendo a virtude feminina mais importante, 

ainda que uma das mais difíceis de ser preservada. Ao longo de sua obra, Boccaccio 

destaca dez virgens166. Talvez por uma coincidência das escolhas do autor , todas a 

virgens citadas são bons exemplos, ainda que seu feito mais famoso não tenha sido 

permanecer virgem. 

É interessante destacar como Boccaccio relacionada a questão da virgindade 

com a pureza. Nas biografias das duas sibilas listadas em seu compêndio, Erythraea 

(ou Herophile) e Almathea (ou Deiphebe), a visão profética é designada como 

consequência de um corpo puro devido a virgindade. A virgindade é o ponto chave 

para que Boccaccio assuma uma posição frente a fontes conflitantes que concordam 

ou discordam da castidade de Erythraea. Segundo o autor, ele deve concordar que 

ela era virgem uma vez que uma visão tão clara do futuro não seria possível para uma 

mulher cujo corpo foi tornado impuro pelo sexo167. 

                                                 
165 Ibid., p. 119. 
166 Optamos por contar Erythraea (ou Herophile) e Manto como virgens uma vez que 

Boccaccio explica que algumas fontes afirmavam que ambas tinham mantido suas virgindades. Ibid., 
pp. 42-43; pp. 60-61. 

167 Ibid., p. 43.  
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Ao longo do De claris aparecem alguns casos de suicídio ou morte cujo 

objetivo era não macular a pureza da mulher. Dentre as virgens, Virginia, filha de 

Virginius, teve esse destino, sendo morta pelo próprio pai a fim de que não tivesse 

sua virgindade roubada168. 

Considerado as histórias das virgens citadas por Boccaccio, é possível 

compreender como o autor concorda com seus contemporâneos ao relacionar a 

virgindade com a pureza de espírito, mas principalmente do corpo. Apesar de não ser 

a virtude mais exaltada nas biografias, ainda é uma característica importante e 

definidora para o comportamento das mulheres medievais, representando um ponto 

de partida para as demais virtudes e qualidades. 

 

 

3. 3. As casadas 

 

São citadas biografias de 42 mulheres casadas, sendo que dentre estas, 21 

são denominadas como “esposas”. Diferente das virgens, as esposas não são 

compostas somente de bons exemplos: dez são mulheres cujos atos devem ser 

condenados e evitados, 27 são mulheres exemplares, e cinco são histórias 

consideradas neutras. 

Acerca dos maus exemplos, o vício que mais se destaca entre as esposas é 

o adultério. A primeira causa seria a luxúria desenfreada das mulheres adúlteras. Um 

dos destaques e uma das raras mulheres cuja história permaneceu até os nossos dias 

é Helen, esposa de Menelaus, a tão conhecida Helena de Tróia. Boccaccio afirma que 

sua traição foi consequência da sua lascívia incontrolável, e que Helen teve certeza 

da sua beleza ao ver a destruição causada pela guerra. O autor ainda a condena por 

ter se casado novamente ao final da guerra, considerando isso uma nova traição à 

Menelaus.169 

Outro fator que levaria ao adultério seria a ganância, como podemos observar 

pelas histórias de Pocris, esposa de Cephalus, e Sempronia, filha de Gracchus. A 

primeira teria traído o marido em troca de ouro e joias. Segundo Boccaccio, o 

comportamento de Pocris teria sido odiado pelas mulheres e aprovado pelos homens, 

                                                 
168 Ibid., p. 121.  
169 Ibid., pp. 70-74. 
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pois tornou-se um exemplo público das faltas femininas170.  Sempronia, por sua vez, 

devia sua ganância a sua falta de frugalidade, considerada por Boccaccio uma 

qualidade necessária às mulheres. O autor ainda afirma que, como Sempronia teria 

abandonado sua simplicidade ao buscar e esbanjar muitas riquezas, ficando a mercê 

da desgraça e da miséria que seriam consequências de sua ambição171.  

Entre as más esposas também se destacam aquelas que, apesar de atributos 

normalmente elogiados por Boccaccio, como a beleza, inteligência e outras 

qualidades femininas, seus atos acabaram por torná-las infames. Essas mulheres são 

a já citada Sempronia, maculada pela sua ganância172, Agrippina, mãe do imperador 

Nero, que além de adúltera, também se tornou uma assassina173, e Faustina Augusta, 

cuja indecência e luxúria superou sua beleza174. 

Em oposição as adúlteras, a maior parte dos bons exemplos de mulheres 

casadas são marcados pelo amor e devoção demonstrados pelas esposas. São várias 

histórias narradas por Boccaccio sobre boas mulheres dedicadas aos seus 

casamentos. Um dos exemplos de amor conjugal é o de Argia, esposa de Polynices. 

Ela ficou conhecida por deixar de lado o conforto e a sua fraqueza feminina a fim de 

recuperar o corpo do marido que havia sido morto no campo de batalha175.  

Ao tratar sobre as mulheres casadas, Boccaccio ressalta como a devoção e o 

amor devem perpetuar mesmos nos momentos difíceis, sendo o comportamento da 

mulher de extrema importância para torná-la uma verdadeira esposa. Contando a 

história de Sulpicia, esposa de Truscellio, o autor argumenta que o casamento é o 

serviço militar prestado pela mulher, cujas vitórias devem ser ao lado do marido ao 

enfrentar as dificuldades da vida176. 

A castidade também figura entre as virtudes das casadas. Outra Sulpicia, esta 

esposa de Fulvius Flaccus, é exaltada por Boccaccio e reconhecida por sua castidade 

e virtude177. Ao falar sobre essa mulher, é interessante destacar como Boccaccio se 

estende sobre o que ele entende como castidade: 

 

                                                 
170 Ibid., p. 56. 
171 Ibid., p. 156.  
172 Ibidem. 
173 Ibid., pp. 189-193. 
174 Ibid., pp. 205-207. 
175 Ibid., p. 59. 
176 Ibid., p. 173. 
177 Ibid., p. 137. 
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“De fato, para uma mulher ser considerada completamente casta, ela deve 
primeiro curvar seu olhar impudico e errante, deixando-o baixo e fixo na 
bainha de seu vestido. Suas palavras devem não apenas ser respeitosas, 
como breves e ditas na hora certa. Ela deve evitar o ócio como um inimigo 
mortal da castidade, e ela deve se abster de comer muito, pois a Vênus é 
refreada pela ausência de comida e vinho. Ela deve evitar cantar e dançar 
como armas da lascívia, e cuidar da temperança e sobriedade. Ela deve 
cuidar da sua casa, fechar seus ouvidos para conversas vergonhosas, e 
evitar ficar perambulando. Ela deve rejeitar maquiagem, perfumes inúteis e 
ornamentos supérfluos. Esmagando com toda sua força pensamentos e 
desejos nocivos, ela deve ser vigilante e persistente em santas meditações. 
Em resumo, para que isso não seja somente uma encenação dos sinais da 
verdadeira castidade, ela deve dar todo seu amor para somente seu marido 
e não tomar conhecimento de outros homens, exceto que seja para amá-los 
como irmãos. Até para ir até os braços de seu marido, ela deve ir com a face 
e coração modestos e com o objetivo da procriação”.[tradução nossa]178  

 

É possível perceber que para Boccaccio a castidade era essencial para as 

mulheres, casadas ou não, o que justifica como o autor destaca vários exemplos de 

esposas castas ao longo das biografias. 

A presença de vários casos de suicídio entre as mulheres casadas também 

merece destaque. Dos sete listados, quatro foram motivados a fim de não macular ou 

limpar a honra das mulheres – como é o caso de Lucretia, esposa de Collatinus179, 

Sophonisba, Rainha da Numidia180, Agrippina, esposa de Germanicus181, e as 

esposas dos Cimbrians182 –, mas três são justificados por Boccaccio como provas do 

amor das mulheres por seus maridos dados como mortos – o que observamos nas 

histórias de Julia, filha de Julius Caesar183, Portia, filha de Cato Uticensis184, e 

Pompeia Paulina, esposa de Seneca185. 

 

                                                 
178 Na versão de Brown: “Indeed, for a woman to be considered completely chaste, she must 

first curb her wanton and wandering eyes, keeping them lowered and fixed on the hem of her dress. Her 
words must be not only respectable but brief and uttered at the right moment. She must avoid idleness 
as a sure and deadly enemy of chastity, and she must abstain from feasting, for Venus is cooled in the 
absence of food and wine. She must avoid singing and dancing as the weapons of lasciviousness and 
attend to temperance and sobriety. She must take care of her house, close her ears to shameful 
conversation, and avoid gadding about. She must reject make-up, useless perfumes, and superfluous 
ornaments. Trampling with all her strength on harmful thoughts and desires, she must be vigilant and 
persistent in holy meditations. In short, so as not to rehearse all the signs of real chastity, she must give 
all her love to her husband alone and take no notice of other men, unless it is to love the like brothers. 
Even to her husband’s embrace she must go with a modest face and heart and for the sake of 
procreation”. Cf. Ibid., p. 138. 

179 Ibid., pp. 96-98. 
180 Ibid., pp. 145-146.  
181 Ibid., p. 186. 
182 Ibid., p. 167. 
183 Ibid., p. 168. 
184 Ibid., p. 170. 
185 Ibid., p. 197. 
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3. 4. As viúvas 

 

Boccaccio só nomeia duas viúvas nos títulos das biografias, entretanto 

totalizamos dez mulheres que se encaixam nessa categoria a partir das histórias 

narradas pelo autor. Entre as viúvas, são citados cinco bons exemplos – sendo que 

três são consideradas por Boccaccio viúvas exemplares –, uma história neutra186 e 

quatro maus exemplos. No entanto as faltas e pecados cometidos por essas últimas 

mulheres não são relacionados à viuvez, como seria o caso de uma crítica de 

Boccaccio voltada à um segundo casamento. 

Entre os bons exemplos é interessante ressaltar a já citada relação entre 

viuvez e suicídio. Observando com mais atenção a biografia de Pompeia Paulina, 

brevemente mencionada acima, percebemos como Boccaccio vincula a viuvez 

exemplar e o perfeito amor conjugal com o abandono da própria vida a fim da esposa 

e marido permanecerem juntos inclusive após a morte. O que se destaca na história 

de Pompeia Paulina é que ela foi salva antes de morrer. Boccaccio afirma: 

 
“O que, se não a doçura do amor, um sinal claro de devoção, e o venerável 
sacramento do casamento poderia persuadir essa mulher a preferir, se 
possível, morrer de forma honrosa com seu esposo de idade ao invés de 
manter sua vida, como a maior parte das mulheres fazem, se submetendo a 
um segundo casamento vergonhoso?”[tradução nossa]187  

 
É possível perceber, portanto, como Boccaccio se posiciona contra segundos 

casamentos, criticando essa prática entre as mulheres de sua época, considerando-

as prostitutas por escolherem casar e ter relações com outro homem após a viuvez. 

Entretanto, ainda que condene novos casamentos, ao escrever sobre 

Theoxena, Boccaccio não a critica por casar novamente com seu cunhado, viúvo de 

sua irmã, pois ela teria feito essa escolha a fim de cuidar de seus sobrinhos e não 

pensando em si própria188. Assim sendo, é possível perceber que Boccaccio pode 

considerar a possibilidade de segundos casamentos para as mulheres desde que a 

motivação seja o bem de outra pessoa que não ela mesma. 

 

                                                 
186 Theoxena, filha do Príncipe Herodicus, que o autor afirma ser ao mesmo tempo devota e 

cruel, não julgando os atos dela. Cf. Ibid., pp. 146-149. 
187 Na versão de Brown: “What, if not the sweetness of love, the clear sign of devotion, and 

the venerable sacrament of marriage could have persuaded that fine woman to prefer, if possible, to die 
honorably with her aged husband rather than to save her life, as most women do, by submitting to a 
shameful second marriage?”. Cf. Ibid., p. 197. 

188 Ibid., pp. 146-147. 
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3. 5. As filhas 

 

A filiação é algo muito importante na descrição da vida das mulheres 

retratadas no texto. Sempre há uma preocupação do autor em apresentar a linhagem 

da biografada, destacando especialmente seus pais, ainda mais nos casos das 

nobres. São denominadas ao longo do De claris 19 “filhas”, mulheres que foram 

nomeadas desta forma por serem solteiras, sem títulos ou ainda seus pais serem mais 

proeminentes que seus maridos no caso das casadas. Entretanto, consideraremos 

algumas mulheres não denominadas desta forma, mas cujas ações se relacionam aos 

seus pais. 

Dentre as virtudes, Boccaccio destaca a dedicação filial. Três mulheres são 

exaltadas pelo amor aos seus progenitores. Hypsipyle, Rainha de Lemnos, salvou seu 

pai de ser assassinado189, Claudia, uma virgem vestal, ignorou seu sexo feminino e 

defendeu seu pai de um ataque190, e uma jovem mulher romana – cujo nome 

Boccaccio desconhece, mas presume ser uma nobre –, que impediu que sua mãe 

morresse de fome191. 

O autor também ressalta as artistas que igualaram ou até superaram as 

habilidades de seus pais e mestres, como é o caso de Tamaris, filha de Micon192 e 

Irene, filha de Cratinus193, ambas pintoras. Boccaccio, ao escrever sobre o talento de 

Irene acrescenta:  

 
“Eu acredito que essas realizações merecem louvores pois a arte de pintar é 
quase alienada da mente feminina e não pode ser adquirida sem uma grande 
concentração intelectual que as mulheres, via de regra, são muito lentas em 
adquirir” [tradução nossa]194. 

 
Ainda que não seja destacado nenhum vício relacionado às filhas, Boccaccio 

ressalta bastante a questão da criação de meninas pelos pais, mesmo em capítulos 

nos quais a relação entre progenitores e filhas não é o assunto principal. Falando 

sobre o rapto de Europa, o autor afirma: 

 

                                                 
189 Ibid., p. 35. 
190 Ibid., p. 128. 
191 Ibid., pp. 133-134. 
192 Ibid., p. 114. 
193 Ibid., p. 123. 
194 Na versão de Brown: “I thought that these achievements merited some praise because the 

art of painting is mostly alien to the feminine mund and cannot be attained without that great intellectual 
concentration which women, as a rule, are very slow to acquire.” Cf. Ibid., p. 124. 
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“Por isso eu considero altamente desaconselhável dar às damas muita 
liberdade para passear e ouvir as palavras de qualquer um. Eu já li muitas 
vezes que garotas que fazem isso tem suas reputações tão manchadas que 
depois não podem ser limpas, nem mesmo pela glória da castidade 
perpétua.” [tradução nossa]195 

 

Boccaccio também descreve como as garotas devem ser educadas ao contar 

a história de Rhea Ilia. Ela foi obrigada a se tornar uma vestal pelos pais, mas não 

resistiu ao desejo que sentia e rompeu seus votos, inclusive tendo dois filhos. 

Boccaccio usa o exemplo de Rhea Ilia a fim de criticar a prática de enclausurar as 

mulheres nos conventos contra a vontade destas196, argumentado que 

 
“[...] meninas não devem ser consagradas a Deus enquanto elas são 
ignorantes ou muito jovens ou sob coerção. Ao contrário, elas devem crescer 
na casa de seus pais e aprenderem a honestidade e o comportamento 
virtuoso. Então, quando elas estiverem crescidas e souberem bem o que 
estão fazendo, deixem-as se submeterem voluntariamente e sem coerção 
sob o jugo da virgindade perpétua. Eu acredito que haveria poucas entres 
essas mulheres, mas é muito melhor que o número seja pequeno e que o 
santuário de Deus não seja profanado por uma multidão de mulheres frívolas 
e em busca de prazer.” [tradução nossa]197 

 

Ambos os excertos são interessantes pois apresentam uma defesa e uma 

crítica de Boccaccio voltada para as jovens de seu tempo. Ao mesmo tempo que 

afirma que as mulheres devem poder decidir sobre seus corpos serem devotados à 

Deus por meio do voto monástico, ainda assim se mantem firme ao assegurar que 

essas mesmas mulheres não são capazes de se comportarem em público.  

Por fim, outra biografia na qual Boccaccio demonstra sua visão acerca da 

criação das meninas é na de Camilla, rainha dos Volscians: 

 
“Eu desejo que as garotas do nosso tempo considerassem o exemplo de 
Camila. Quando elas imaginam essa jovem mulher madura e segura de si 
usando uma aljava e correndo livre pelos campos abertos, florestas, e covis 
de animais, constantemente curvando seu desejo devasso e suas seduções, 
recusando os prazeres e o luxo de comidas e bebidas elaboradas, e 
firmemente rejeitando não somente os abraços mas inclusive a conversa com 
jovens homens da sua idade – quando elas imaginarem isso, deixem-nas 

                                                 
195 Na versão de Brown: “This is why I consider it highly inadvisable to give maidens too much 

freedom to stroll about and listen too readily to the words of just anyone. I have often read that girls who 
do this have seen their reputations so stained the afterwards they could not be washed clean, even by 
the glory of perpetual chastity”. Cf. Ibid., p. 23. 

196 Ibid., pp. 92-93. 
197 Na versão de Brown: “[…] girls must not be consecrated to God while they are ignorant or 

too young or under coercion. On the contrary, they should be well brought up from childhood in their 
father’s home and thought honesty and virtuous behavior. Then, when they are grown and know full well 
what they are doing, let them submit voluntarily and without duress to the yoke of perpetual virginity. I 
believe there would be very fez such women, but it is far better for their number to be small than to 
profane the sanctuary of God with a crowd of frivolous, pleasure-seeking females”. Cf. Ibid., p. 94. 



49 

 

aprenderem do seu exemplo o comportamento adequado na casa de seus 
pais, nas igrejas, e nos teatros aonde vários espectadores e os mais severos 
juízes de conduta se reúnem. Deixem que elas aprendam a não escutar 
pessoas sem honra, a manter silêncio, a ter um olhar sério, a serem bem-
comportadas, e evitar o ócio, muita comida, excesso de luxo, dançar e 
conviver com homens jovens. Jovens mulheres devem também perceber que 
não é santo nem casto desejar tudo que é prazeroso e fazer tudo que é 
permitido. Quando elas se tornarem mais sábias e amadurecerem em suas 
preciosas virgindades, deixem-nas entrar no santo matrimônio na época 
adequada e sob a direção dos seus pais.” [tradução nossa]198 

 

É importante destacar este excerto em particular uma vez que demonstra uma 

visão paradoxal de Boccaccio acerca da educação feminina, pois utiliza o exemplo de 

uma mulher “segura de si” e livre para andar por onde deseja a fim de afirmar que as 

garotas devem se comportadas e comedidas, além de reforçar a necessidade de uma 

supervisão constante da família, dos homens da igreja ou até mesmo de estranhos. 

Também ressalta novamente a castidade e o papel do casamento. Esse parágrafo do 

De claris resume bem a visão que uma grande parcela dos autores medievais tinha 

acerca das mulheres. 

Ao longo de outros capítulos, o autor acrescenta ainda opiniões acerca das 

ações das mulheres, como quando afirma que elas se apaixonam à primeira vista199 

e são tontas quando se trata de se aproximar de qualquer homem que preste atenção 

a elas200. Percebemos, portanto, como Boccaccio tem uma visão rigorosa acerca da 

criação das mulheres desde a juventude, valorizando principalmente a preservação 

da castidade ao impedir o contato com homens sem supervisão uma vez que elas 

seriam inclinadas à paixão e a falta de controle dos seus impulsos.  

 

 

                                                 
198 Na versão de Brown: “I wish that the girls of our time would consider Camilla’s 

example.When they imagine this mature and self-possessed young woman wearing a quiver and 
running freely through the open fields, forest, and the lairs of animals, constantly curbing wanton desire 
with its enticements, refusing the pleasures and luxury of elaborate food and drink, and steadfastly 
rejecting not only the embraces but even the conversation of young men of her own age – when they 
have imagined this, let them learn from her example the proper demeanor in their parents’ home, in 
churches, and in theaters where many onlookers and the most severe judges of conduct assemble. Let 
them learn also not to listen to less than honorable persons, to keep silent, have a serious look in their 
eyes, be well-mannered, gesture modestly, and avoid idleness, feasting, excessive luxury, dancing, and 
consorting with young men. Young women should also realize that it is neither pious nor in keeping with 
a chaste life to desire everything that is pleasurable and to do everything that is allowed. When they 
become wiser and blossom in their precious virginity, let them enter into holy matrimony in due season 
and under the direction of their elders”. Cf. Ibid., p. 78. 

199 Ibid., p. 31. 
200 Ibid., p. 221. 
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3. 6. As mães 

 

Somente duas mulheres são intituladas como mães, Eva, “nossa primeira 

mãe”201, e Aggripina. Entretanto, outras mulheres têm seus filhos destacados, 

inclusive aparecendo na lista de Boccaccio de mulheres famosas devido aos seus 

descendentes. 

Entre as mães, as que são declaradas como maus exemplos não cometeram 

erros ou tinham vícios relacionados aos seus filhos. A única exceção é Niobe, Rainha 

de Tebas. Ela ficou famosa por seus vários filhos e pelo seu orgulho envolvendo seus 

herdeiros. Seus filhos, que normalmente seriam considerados uma benção, foram sua 

maldição, pois, de acordo com Boccaccio, isso a fez se declarar mais importante que 

os deuses e essa arrogância foi responsável por ter tornado seu nome odiado, além 

de um exemplo de fraqueza feminina. O mais interessante na biografia de Niobe é 

como Boccaccio compara o orgulho feminino e o masculino: 

 
“É uma coisa dura e especialmente odiosa observar homens orgulhosos, para 
não dizer nada sobre suportá-los. Mas é perfeitamente insuportável observar 
mulheres orgulhosas. Na maior parte das vezes, a Natureza fez os homens 
terem espíritos elevados, enquanto ela deu um caráter humilde e submisso 
para as mulheres, que são mais adequadas ao luxo do que ao poder. Por 
essa razão, não deve ser surpresa que a ira de Deus seja rápida e sua 
sentença mais rigorosa contra mulheres orgulhosas sempre que acontece 
que, como a tola Niobe, elas vão além dos limites da sua fraqueza. Ela foi 
iludida pela fortuna mentirosa e não soube que ter muitos filhos não é uma 
realização da virtude da mãe que dá a luz, mas um serviço da Natureza que 
dobra a bondade do céu para um fim.” [tradução nossa]202 

 

Ou seja, o defeito dela não era tanto seu orgulho de ser mãe e ter seus filhos, 

mas ser uma mulher orgulhosa. Neste excerto também é interessante a forma como 

Boccaccio retira da mulher a capacidade reprodutiva, e coloca a Natureza como 

responsável pela perpetuação da espécie humana. 

Outra mulher que merece ser ressaltada é Zenobia, Rainha de Palmira. Ainda 

que tenha se tornado famosa por seu governo e capacidade militar, Boccaccio 

                                                 
201 Ibid., p. 7. 
202 Na versão de Brown: “It is a hard and especially hateful thing to look upon proud men, to 

say nothing of enduring them. But it is perfectly unbearable to observe proud women. For the most part, 
Nature has made men high-spirited, while she has given a meek and submissive character to women, 
who are more suited to luxury than to power. For this reason, it should not be surprising if God's wrath 
is swifter and his sentence more harsh against proud women whenever it happens that, like foolish 
Niobe, they go beyond the boundaries of their weakness. She was deluded by deceitful fortune and did 
not know that to have many children is not a work of virtue on the part of the mother who give birth, but 
a work of Nature who bends Heaven's goodness to that end.” Cf. Ibid., p. 34. 
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sublinha a posição de Zenobia no que se refere às relações sexuais, afirmando que a 

rainha se manteve virtuosa ao praticar sexo somente com o fim de ter filhos, 

considerando o instinto sexual um vício, o que, segundo o autor, era um pensamento 

raro entre as mentes femininas203.  

 

 

3. 7. As inteligentes e habilidosas 

 

Além das posições ocupadas pelas mulheres dentro da sociedade, é 

importante também ressaltar as capacidades que Boccaccio considera para declarar 

uma mulher famosa. Dentre as biografias do De claris, 23 mulheres são destacadas 

pelas suas habilidades mentais, manuais, criativas ou militares. São sete guerreiras, 

três com o dom da profecia, três inventoras, três pintoras, duas estudiosas, uma 

musicista, uma artesã, uma poetisa, uma oradora e uma agricultora. 

É necessário ressaltar esse número uma vez que é um indicativo de que, 

ainda que fossem mães, casadas ou viúvas, por exemplo, Boccaccio valoriza em sua 

obra as realizações das mulheres que não são limitadas ao espaço familiar. 

Entretanto, ainda que exponha estas mulheres fortes e inteligentes, Boccaccio as 

apresenta em vários casos como exemplos de mulheres que na sua visão 

conseguiram vencer as limitações de seu sexo feminino e frágil. 

Esta superação da fraqueza pode ser observada principalmente entre as 

guerreiras. Já citamos as histórias de Penthesilea, Artemisia e Hypsicratea, mas além 

delas, Marpesia e Lampedo, Rainhas e guerreiras amazonas também ficaram 

conhecidas por treinarem a fim de adquirirem a força igual à dos homens204, Camilla, 

Rainha dos Volscians deixou de lado “atividades femininas” a fim de fortalecer seu 

corpo205, e Triaria, esposa de Lucius Vitellius. Esta, segundo Boccaccio, realizou feitos 

que fariam a maioria das mulheres desmaiar, sendo feroz e sem piedade ao 

batalhar206. 

As habilidades adquiridas pelas mulheres também seriam fruto do abandono 

do ócio e da vida desocupada, que, segundo o autor, seria como que um estado 

                                                 
203 Ibid., p. 213. 
204 Ibid., p. 26. 
205 Ibid., p. 77. 
206 Ibid., p. 202. 
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natural do sexo feminino. Boccaccio destaca Cornificia, que por explorar ao máximo 

seu talento com os versos se elevou acima das outras mulheres, superando inclusive 

poetas masculinos207. A poetisa seria um exemplo, pois, como argumenta o florentino,  

 
“[...] é glorioso para uma mulher desprezar as preocupações femininas e 
voltar sua mente para o estudo de grandes poetas! Que vergonha das 
mulheres preguiçosas e das criaturas lamentáveis com falta de confiança 
própria! Como se elas nascessem para o ócio e para a cama do casamento, 
elas se convencem a si mesmas que elas são úteis somente para abraçar 
homens, ter filhos e criar crianças. No entanto, se as mulheres quisessem se 
dedicar ao estudo, elas compartilhariam dos homens a habilidade de fazer 
tudo o que torna os homens famosos.” [tradução nossa]208 
 

Destaca-se, portanto, a forma como Boccaccio afirma que as mulheres são 

tão capazes quanto os homens, bastaria que se dedicassem. Entretanto, o autor só 

considera que uma mulher domina uma arte quando supera os homens, afastando ela 

do que é considerado feminino e aproximando das práticas naturalizadas como 

masculinas, isto é, as artes, a ciência e a guerra. 

Concluímos, portanto, que para Boccaccio era possível que mulheres fossem 

fortes e inteligentes tanto quanto os homens, mas para que elas alcançassem o 

patamar da fama, na visão do autor, seria necessária uma “mudança de sexo”, isto é, 

deixar de ser mulher para tornar-se um ser masculino e capaz de ser forte e inteligente 

de forma a ser reconhecido pelos seus feitos. 

  

                                                 
207 Ibid., p. 175. 
208 Na versão de Brown: “How glorious it is for a woman to scorn womanish concerns and to 

turn her mind to the study of the great poets! Shame on slothful women and on those pitiful creatures 
who lack self-confidence! As if they were born for idleness and for the marriage bed, the convince 
themselves that they are useful for the embraces of men, for giving birth, and for raising children. Yet, if 
women are willing to apply themselves to study, the share with men the ability to do everything that 
makes men famous.” Cf. Ibid., pp. 174-175. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a visão acerca das mulheres propagadas pelos clérigos e leigos 

medievais, além dos vícios e virtudes que auxiliavam na formação de um modelo de 

comportamento para as mulheres, é interessante como a escrita de Boccaccio se 

coloca enquanto mais um autor homem escrevendo sobre o sexo feminino. 

De acordo com a análise das biografias que compõe o De mulieribus claris é 

possível perceber como o discurso de Boccaccio acerca das mulheres é muitas vezes 

contraditório uma vez que trata do sexo feminino como o mais frágil, ao mesmo tempo 

que considera as mulheres tão capazes quanto os homens. Para isso, argumenta o 

autor, seriam necessários maiores esforços a fim das mulheres se libertarem da 

fraqueza imposta pela natureza aos corpos e almas femininos.  

Outra questão que perpassa a obra de Boccaccio é o que Howard R. Bloch 

classifica como “tática do capacho-pedestal”, isto é, uma atitude feminina individual é 

elogiada com o fim de rebaixar outras mulheres ou ser uma lição voltada para os 

homens. A exaltação de mulheres singulares por Boccaccio em diversos casos, em 

especial nas biografias sobre as que se destacaram no meio militar ou político, devem 

ser observadas com atenção a fim de se perceber as motivações do florentino por trás 

dos elogios. Isto é importante pois o louvor vem acompanhado do afastamento do que 

é naturalizado como feminino, realocando o feito da mulher em uma esfera que é 

considerada própria dos homens segundo a visão da época. Além disto, também 

aliena a mulher do seu gênero, uma vez que ela estaria performando o que a 

sociedade medieval compreendia como um comportamento masculino.  

Por isso, a partir da análise da fonte e da bibliografia especializada concluímos 

que Boccaccio não se afasta da tradição do pensamento e dos escritos medievais na 

reflexão sobre a feminilidade. Sua singularidade está no fato de que não se alinha 

efetivamente ao pensamento misógino, ressaltando e elogiando comportamentos das 

mulheres, muitas das quais superaram as fraquezas do seu sexo ao realizar algum 

feito definido como próprio do sexo masculino. Assim sendo, Boccaccio inova em 

relação à tradição ao considerar que algumas mulheres poderiam ter virtudes e 

qualidades, como inteligência, coragem e capacidade militar, ainda que estas fossem 

consideradas como exclusivas ao sexo masculino segundo a maioria dos autores 

medievais.  
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Portanto, concluímos que mesmo reproduzindo o discurso acerca da 

feminilidade presente nos demais autores medievais Boccaccio apresentou um 

quadro mais complexo, com mais flexibilidade aos modelos. Apesar disso, continua a 

reforçar os limites para as mulheres na sociedade ao alinhar os bons exemplos 

necessariamente aos mesmos comportamentos esperados dos homens. Seguindo 

esta linha de pensamento, as melhores e mais exemplares mulheres precisavam ser 

“masculinas”.  Deste modo, Boccaccio apresenta outras formas de enquadrar a ação 

e o pensamento femininos de acordo com a visão masculina do medievo, ao lado das 

mulheres de má fama e de atos condenáveis, que por sua vez também são lembradas 

como contra modelos em relação àquelas que merecem ser louvadas. 
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