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RESUMO 

 

 

 

As pesquisas realizadas nesta Dissertação de Mestrado destinam-se ao estudo 

de paradigmas culturais e práticas sociais representadas no imaginário medieval, 

contexto histórico-cultural em que se inserem as obras La Chanson de Roland e 

Tristan et Iseut selecionadas para análise literária.  

Longo poema épico narrativo no qual são celebrados feitos de heróis do 

passado, a gesta La Chanson de Roland é uma representação literária da época 

medieval, da qual o mais antigo texto preservado, o manuscrito de Oxford, com 4002 

versos, data de 1100. Várias versões de La Chanson de Roland, de autoria quase 

sempre desconhecida, foram compiladas por Charles Marie Joseph Bédier em fins 

do século XIX. O heroísmo rude, o patriotismo exacerbado, a glória pessoal e a 

questão religiosa são algumas características da narrativa épica que definem o ideal 

cavaleiresco inscritas no paradigma histórico-cultural do período medieval, no qual o 

registro do amor cortês é relegado a um segundo plano ou praticamente inexistente.  

Na trama narrativa do romance Tristan et Iseut revela-se uma ruptura com a 

sociedade e a história e se inscreve um novo tipo de trocas sociais fora do jogo das 

sucessões socialmente reguladas. Nesse âmbito, torna-se visível uma nova 

representação de relações de parentesco e construção de alianças sociais, 

reinventando-se a relação entre masculino e feminino a ser territorializada apenas na 

morte, ou seja, em uma eternidade sem história. Nesse quadro destacam-se 

representações de ethoï culturais privilegiados, tal como a ética cortês, na qual se 

insere uma concepção aristocrática do amor dirigido a um público culto, 

particularmente às damas das cortes ducais e principescas dos séculos XII e XIII, 

localizadas nas regiões onde hoje se situa a França Meridional. 

 

Palavras-Chave: Idade Média - História - Literatura - Ideal Cavaleiresco - Amor 

Cortês   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89pico
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RÉSUMÉ 

 

 

 

Les recherches réalisées dans cette Dissertation de Maîtrise sont destinées à 

l’étude de paradigmes culturels et de pratiques sociales représentées dans 

l’imaginaire médiéval, contexte historico-culturel dans lequel sont insérées les 

oeuvres La Chanson de Roland et Tristan et Iseut sélectionnées pour l’analyse 

littéraire.  

Long poème épique narratif, dans lequel sont célébrés les faits des héros du 

passé, la geste La Chanson de Roland est une représentation littéraire de l’époque 

médiévale, dont le plus ancien texte préservé, le manuscrit d’Oxford, composé par 

4002 vers, est daté de 1100. Plusieurs versions de La Chanson de Roland, dont les 

auteurs sont presque toujours inconnus, ont été compilées par Charles Marie Joseph 

Bédier, à la fin du XIXe siècle. L’héroïsme grossier, le patriotisme exacerbé, la 

gloire personnelle et la question religieuse sont quelques caractéristiques de la 

narrative épique qui définissent l’idéal chevaleresque inscrites dans le paradigme 

historico-culturel de l’époque médiévale au cours de laquelle l’état de l’amour 

courtois est relégué à un second plan ou est pratiquement absent.  

 Dans la trame narrative du roman Tristan et Iseut se révèle une rupture avec la 

société et l’histoire et s’inscrit un nouveau type d’échanges sociaux, hors du jeu des 

successions socialement réglées. Dans ce contexte, une nouvelle représentation de 

relations de parenté et de construction d’alliances prend forme, de plus il se réinvente 

la relation entre masculin et féminin pour être territorialisée seul dans la mort, 

autrement dit, dans une éternité sans histoire. Dans ce cadre, nous analysons des 

représentations d’ethoï culturels privilégiés, telle l’éthique courtoise, où s’est insérée 

une conception aristocratique de l’amour dirigée à un public cultivé, particulièrement 

aux dames des cours ducales et princières des XIIe et XIIIe siècles, localisées aux 

régions où se situe aujourd’hui la France Méridional. 

 

Mots-clés: Moyen Âge - Histoire - Littérature - Idéal Chevaleresque - Amour 

Courtois  
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso objetivo com a presente Dissertação é o de aprofundar nossos estudos 

sobre a literatura medieval, avaliando as formações discursivas literárias da época, 

suas distinções, assim como o contexto cultural no qual se constituíram. Para tanto, 

comparamos duas obras do período com suas características particulares, avaliamos a 

riqueza cultural do Medievo que se manifesta ainda hoje na literatura de forma geral 

e, através da leitura de obras dos melhores medievalistas, tentamos construir uma 

análise convincente do tema escolhido como objeto de nossa pesquisa sobre a 

literatura medieval. 

Ao entrarmos em contato com a literatura medieval, constatamos a existência 

de uma grande variedade de gêneros textuais versificados, tais como a poesia lírica, a 

epopeia, a sátira e o teatro, nos quais se revelam ethoï culturais integrantes do 

imaginário da época, destacando-se, na ordem feudal, a presença constante de 

sentimentos como amizade, lealdade, honra, submissão, coragem e amor, definidos nas 

canções de gesta, cuja obra prima é La Chanson de Roland; na literatura cortês (la 

fin’amor, a literatura do amor gentil, cortês) por trovadores e trovadoras (troubadours et 

trouvères); nos romances, como Tristan et Iseut e nos textos de Chrétien de Troyes. 

Em contato com essa diversidade de gêneros e com livros de renomados 

estudiosos sobre o assunto, destacamos algumas diferenças nas formas de se referenciar 

o amor dentre as obras selecionadas para nossa pesquisa, quais sejam, a gesta La 

Chanson de Roland, ressaltando-se sua importância na literatura medieval, uma vez que 

se trata da mais antiga epopeia em língua francesa, e o romance Tristan et Iseut por se 

constituir como enredo emblemático da ética cortês. 

As canções de gesta são poemas narrativos recitados e/ou cantados por 

cantores profissionais, jográis e menestréis. Enquanto alguns deles se limitavam a 

repetir as composições tradicionais, outros criavam novas canções ou adicionavam 

novos episódios às canções conhecidas, adaptando-as às diferentes audiências e 

garantindo o interesse em suas recitações. A audiência era composta por pessoas de 

variados estamentos sociais, nas vilas, nas cidades e nas cortes dos nobres da época. 

Os temas de quase todas as canções estão ligados à época da dinastia 

Carolíngia (séculos VIII e IX), especialmente a Charles Magne, seus paladinos e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Menestrel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_carol%C3%ADngia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_carol%C3%ADngia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_Magno
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paladino
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nobres, e suas lutas contra pagãos e muçulmanos. A maioria das gestas faz parte da 

chamada matière de France da literatura medieval. 

Nos séculos XI e XII, época em que se referenciam as canções de gesta, a 

lembrança de Charles Magne ainda era muito forte e a Europa sentia-se cercada pela 

ameaça muçulmana que dominava a Península Ibérica a ocidente e a Terra Santa a 

oriente. Assim, no contexto histórico das Cruzadas e da Reconquista, as canções de 

gesta tratavam majoritariamente do tema da Guerra Santa contra os muçulmanos. 

Muitos dos heróis das canções são personagens históricos que guerrearam contra 

mouros e sarracenos, como o rei franco Charles Magne, os nobres 

francos Roland e Guillaume d’Orange, o conquistador de Jerusalém Godefroy de 

Bouillon, e, na Península Ibérica, o Cid Campeador. Junto a esses personagens 

verídicos há vários outros puramente fictícios, alguns monstruosos, outros fantásticos 

ou com poderes mágicos. Da mesma forma, enquanto muitos dos episódios das canções 

de gesta estão baseados em eventos históricos, como a Batalha de Roncevaux (788) ou 

o Cerco de Jerusalém (1099), a maioria baseia-se em lendas ou na imaginação dos 

autores. Também é frequente que uma batalha seja definida por intervenção divina, fato 

que inscreve na narrativa épica o poder do Cristianismo.  

A etimologia da palavra “gesta” origina-se do particípio passado do verbo 

latino gerere que significa gerar, fazer. Remontando, pois, ao latim como “feito” ou 

“façanha”, ação ou fato excepcional, a gesta referencia os feitos heróicos dos 

cavaleiros medievais. As canções de gesta constituem a expressão literária dessas 

façanhas em poemas épicos, tanto as militares quanto as religiosas, tratando-se, pois, 

da inscrição da história real no texto ficcional, sob a ótica, ou a revisão, das lendas e 

do maravilhoso. Nos textos longos das narrativas épicas, de origem e autoria 

desconhecida, que podem ser procedentes da poesia oral popular ou dos mosteiros e 

do clero, exageram-se as proezas físicas, os feitos extraordinários, as lutas 

maravilhosas e os enfrentamentos temerários contra monstros e forças maléficas.  

Desde o século XI, as canções de gesta narram as aventuras dos cavaleiros 

medievais durante eventos históricos que remontam a séculos anteriores. Trata-se da 

encenação do ideal da sociedade feudal, ou seja, respeito absoluto aos engajamentos 

feudais entre suserano e vassalo que constituem a moral cavaleiresca: lealdade do 

cavaleiro ao seu senhor, à sua pátria e ao seu Deus; qualidades guerreiras a serviço 

da fé; obediência a um código de honra exigente, no qual se incluía, no exercício da 

irremediável fidelidade ao suserano, o desprezo pelo cansaço, pelo medo e pelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_Santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzadas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconquista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_santa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rolando
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_I_de_Tolosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cid_Campeador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Roncesvales
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerco_de_Jerusal%C3%A9m
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perigo; viver para a guerra e ter orgulho das façanhas guerreiras; valorização do 

sentido da honra tanto quanto a vida. A mulher não tem lugar neste universo onde se 

valorizam os cavaleiros como símbolos do bem. 

Não há narratividade pura nem linearidade textual nas canções de gesta, 

como se não houvesse interesse sequencial na narrativa, que se constitui de um 

movimento perpétuo de repetições e ecos (as laisses ou deixas), ou seja: sucessões de 

deixas repetitivas, ou rimas paralelas, que diferem apenas pela assonância e por 

mínimas variações de conteúdo; reprises incessantes de ditos que podem constituir 

um hemistíquio (a metade de um verso) ou um verso inteiro; efeitos causados por 

refrões; efeitos de simetria, como, em La Chanson de Roland, a designação de 

Ganelon como embaixador, depois de Roland como chefe da retaguarda das tropas.      

Em geral as mais antigas possuem versos de dez  sílabas com uma pausa 

(cesura) depois da quarta ou quinta sílaba. Inicialmente as gestas não utilizavam 

rimas, mas a assonância, ou seja, a repetição do som das vogais nos versos de 

uma estrofe. Os versos são organizados em estrofes de tamanho variável, e, mais 

tarde, várias canções de gesta passaram a utilizar a rima e versos dodecassílabos 

(versos alexandrinos). A língua das gestas é o francês antigo, mas muitas foram 

traduzidas em outras línguas ainda durante a Idade Média. 

La Chanson de Roland é uma representação literária da época medieval, da 

qual o mais antigo texto preservado, o manuscrito de Oxford, com 4002 versos, data 

de 1100. Sabe-se que várias versões foram compiladas por Charles Marie Joseph 

Bédier, em fins do século XIX, sendo sua real autoria quase sempre desconhecida. 

Tendo como referência a matière de France, nelas se enaltece o ideal cavaleiresco e 

se relatam as lendárias façanhas, os feitos excepcionais de cavaleiros em luta por sua 

fé e seu rei. Característico das epopeias da época, o tema abordado em La Chanson 

de Roland, presente nos romances do ciclo arturiano, é o amor ao país e ao soberano, 

destacando-se a lealdade à coroa em detrimento do amor à mulher.  

O poema épico La Chanson de Roland é anônimo e se referencia no final do 

século XI. Entretanto, acredita-se na autoria de um poeta identificado como Turold, 

de quem se lê o nome na última estrofe do poema épico. A epopeia narra um 

episódio das guerras lideradas por Charles Magne contra os sarracenos, a desastrada 

batalha que teria acontecido em Roncevaux quando, após sete anos de guerra na 

Espanha, Charles Magne voltava à França depois da conquista de Pampelune. O 

traidor Ganelon, um de seus barões, na passagem do desfiladeiro de Roncevaux, 

http://www.chanson-de-geste.com/la_chanson_de_roland.htm
http://www.chanson-de-geste.com/glossaire.htm#Ganelon
http://www.chanson-de-geste.com/glossaire.htm#Roland
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlaba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asson%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrofe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Versos_alexandrinos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%AAs_antigo
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convence o rei a colocar Roland à frente das tropas que compunham a retaguarda. 

Onze outros barões se juntam a Roland, que escolhe somente vinte mil cavaleiros 

para lutar contra cem mil sarracenos. Antes da batalha, Olivier, seu melhor amigo, 

tenta convencer Roland a chamar Charles Magne para o resgate das tropas, mas, por 

orgulho, ele recusa. Roland é o último a morrer, no momento da chegada do rei, que 

aniquila o resto da armada sarracena. Os cem mil sarracenos e os vinte mil franceses 

são aniquilados. O arcanjo Gabriel conduz a alma de Roland ao paraíso. Afirma-se 

no poema que a espada de Roland, chamada Durandal, tem origem mitológica e teria 

pertencido a Heitor de Troia. Recebida de Charles Magne quando de sua sagração 

como cavaleiro aos dezessete anos de idade, Durandal tinha, em seu punho de ouro, 

um dente de São Pedro, sangue de São Basílio, um fio do cabelo de São Denis e um 

fio da capa da Virgem Maria. Ao perder seu cavalo, de nome Veillantif (Vigilante), e 

perceber que estava ferido de morte, Roland tenta destruir a espada para impedir que 

ela fosse capturada pelo inimigo. Como a espada mostrou-se indestrutível, Roland a 

esconde sob seu corpo, junto com seu olifante (olifant), uma trompa curva feita de 

dentes de elefante ou de cornos de animais usada como instrumento de sopro para 

alertar Charles Magne do perigo iminente.  

Diferente da canção de gesta, o romance é um convite à evasão da realidade e 

surge com a evolução de uma sociedade de nobres, definida por uma ética da corte 

(l’éthique courtoise). No romance Tristan et Iseut, obra também selecionada para 

estudo nesta Dissertação, representa-se, na trama narrativa, o amor cortês (l’amour 

courtois), tema bastante relevante quando se pesquisa a Idade Média, caracterizando 

uma espécie de sentimento diferente daquele encontrado em La Chanson de Roland, 

tratando-se do amor entre homem e mulher, capaz de se sobrepor até mesmo à 

honradez e aos laços entre cavaleiro e soberano. No romance se constrói um sonho 

de felicidade, um sentimento de força moral e a vontade de triunfar sobre o mal, cuja 

função social era a de selar um pacto com a comunidade da corte por meio da adesão 

a um conjunto de valores, nos quais se destacam a beleza e os sentimentos nobres.  

O romance conheceu três grandes fontes de referência: a Antiguidade (Le 

Roman de Thèbes); a alegoria animal construída como paródia (Le Roman de 

Renart); o romance cortês (Le Roman de la Rose). Reproduzindo o ethos cortesão, a 

literatura medieval, referenciada nas cortes ducais e principescas das regiões onde 

hoje se situa a França meridional, exprime, em fins do século XI, uma concepção 

aristocrática do amor e é dirigida a um público culto, especialmente às damas da 
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corte. No amor cortês, o amante aceita a independência de sua senhora e tenta tornar-

se merecedor dela, agindo de acordo com a ética nobre, de forma honrada, realizando 

quaisquer feitos desejados por ela. Em sua essência, o amor cortês era uma 

experiência contraditória entre o desejo erótico e a realização espiritual, um amor ao 

mesmo tempo ilícito e moralmente elevado, passional e autodisciplinado, humilhante 

e exaltante, humano e transcendente.     

Enquanto a gesta La Chanson de Roland tem como referência a matière de 

France, o romance Tristan et Iseut tem como referencial a matière de Bretagne. Em 

Tristan et Iseut (1170-1190), o herói é audaz e o amor é a grande prova de sua vida. 

Trata-se de um amor passional, maior que qualquer coisa, capaz de se sobrepor à 

honradez, aos laços familiares e aos laços entre cavaleiro e soberano. O romance 

Tristan et Iseut é uma reconstituição compósita de uma antiga lenda céltica a partir 

de fragmentos salvos nas obras de Béroul e de Thomas. O enredo se desenvolve na 

Cornualha, Bretanha e Irlanda. A trama se constrói em torno de dois jovens, Tristan 

de Loonois (Saint-Pol-de-Léon), cavaleiro e sobrinho de Marc, velho rei da 

Cornualha e Iseut, la Blonde (Isolda, a Loura), jovem nobre da Irlanda, esposa do rei 

Marc. O romance relata o amor impossível dos dois jovens, que esquecem seus 

deveres, negam a felicidade cavaleiresca, sofrem e morrem. O amor fatal, que 

seduziu os homens e as mulheres do século XII, sobrevive à morte e sai vencedor, 

purificado pelo sofrimento e consagrado pela morte.  

Obedecendo à metodologia da pesquisa, referenciamos as duas obras 

selecionadas para nosso estudo no contexto cultural da época. Situando-as 

historicamente no período medieval, abordamos fatores socioculturais, como a 

relação entre vassalos e soberanos, a religião, o feudalismo, a arte e até mesmo a 

ciência, com o objetivo de estudar o papel desses referenciais na constituição da 

sociedade feudal. Ambas as obras, La Chanson de Roland e Tristan et Iseut, foram 

publicadas e editadas por Charles Marie Joseph Bédier, um grande estudioso da 

literatura medieval, em fins do século XIX. Foi a leitura dessa obra que nos 

possibilitou o acesso a esses textos e à opção pela pesquisa sobre a literatura 

medieval, ou seja, graças às suas pesquisas, nas quais se comparavam vários 

fragmentos textuais anônimos encontrados ao longo dos séculos para a composição 

do texto final da forma mais completa possível.  

           Na abordagem da canção de gesta, estudamos suas características, sua origem 

às vezes popular, às vezes intelectual, a questão da autoria quase sempre 
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desconhecida, seu contexto históricosocial, a etimologia da palavra “gesta”, que 

remonta ao latim como “façanha”, e sua carga semântica explorada na literatura. No 

romance referenciamos a influência dos costumes e valores da Bretanha oriundos de 

lendas célticas, destacamos a inserção do feminino como referência importante, ou 

mais importante, no que se refere ao amor, a uma relação maior com a mulher 

amada, na qual a honra e os feitos do cavaleiro estão ligados à veneração por sua 

“senhora”, sobrepondo-se à veneração pelo rei. Estudamos ainda as divisões da 

literatura medieval de forma geral, apontando relações entre os períodos e os 

gêneros.  

Como referencial teórico para a pesquisa, selecionamos obras de diversos 

autores reconhecidos na área, como Mâle Moyen Âge, À propos de l’amour que l’on 

dit courtois e Dames du XIIe Siècle de Georges Duby, nas quais abordamos as 

estruturas familiares, a questão dos gêneros tanto na família quanto na sociedade, as 

relações amorosas e o amor cortês. Com Jacques Le Goff, em L’homme médiéval e 

L’imaginaire medieval, estudamos a sociedade medieval, as relações de dependência, 

vassalagem, o casamento e questões relativas ao corpo e ao prazer. Selecionamos 

ainda vários outros autores igualmente importantes, como Joseph Bédier, 

Segismundo Spina, Pierre Le Gentil, Tzvetan Todorov, Gilles Deleuze, Félix 

Guattari, Samuel Sadaune, François Suard, Johan Huizinga, entre outros, com o 

objetivo de delinear um panorama mais consistente e amplo das teorias sobre a época 

estudada. 

 

 

2. AMOR, MORTE E SOCIEDADE NA IDADE MÉDIA 

 

 

A canção de gesta, narrativa poética que relata as façanhas cavaleirescas, 

oriunda do século XI, é um gênero bastante representativo da literatura medieval 

francesa, e a Chanson de Roland é uma das histórias mais conhecidas desse gênero. 

Alguns pontos destacados como característicos da canção de gesta são a glória 

pessoal e o heroísmo rude, bastante presentes na epopeia em questão, como, por 

exemplo, na passagem emblemática do pedido de ajuda de Roland ao rei através do 

olifante, uma vez que o herói evita chamar reforços para não desapontar seu país e 

não desonrar seu nome. A questão religiosa, assim como o pungente patriotismo, 
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ofusca outras relações, por isso o rei e a pátria estavam acima de tudo, enquanto 

representações de Deus. Como resultado desse paradigma histórico-cultural, o 

registro do amor cortês na literatura da época é relegado a um segundo plano ou 

praticamente inexistente. Todo o sentimento de Roland volta-se para sua pátria, seu 

soberano e sua fé que deveria ser disseminada o máximo possível. O papel feminino 

e a importância do amor romântico entre homem e mulher são praticamente nulos em 

comparação com esse amor maior devotado ao rei. Não há praticamente nenhuma 

personagem do sexo feminino representada na epopéia e as poucas que aparecem não 

apresentam qualquer relevância no desenrolar da trama. Em La Chanson de Roland, 

pouco se fala sobre a noiva do protagonista, nem mesmo o próprio noivo toca muito 

em seu nome durante a história, ela praticamente só aparece no final do livro e morre 

ao saber da morte de seu amado, salientando-se dessa forma que ele era 

insubstituível e que, sem ele, a existência dela não fazia sentido.  

A morte na Idade Média configura-se como um tema recorrente, 

principalmente no século XIV, devido às guerras pela conquista de territórios, à 

estratificação social da época e ao surto da peste negra. Segismundo Spina, em sua 

obra A cultura literária medieval, enfatiza a importância da contextualização 

histórica e cultural dos estudos da literatura, principalmente no que concerne a um 

período tão longo quanto a Idade Média. Na Europa Medieval, os territórios eram 

disputados pela nobreza com o apoio do clero que garantia sua hegemonia política 

através das guerras, nas quais arrebanhava o máximo possível de fiéis que passavam 

a constituir as bases de seu poder. Além disso, as precárias condições sanitárias 

levavam a surtos incontroláveis de doenças, culminando na grande pandemia 

nomeada de Peste Negra, uma espécie de peste bubônica ocorrida no século XIV, 

com a qual um terço da população européia veio a perecer. A gravidade da situação 

era enorme, a ponto de se fazer necessária uma trégua na histórica Guerra dos 100 

Anos que ocorria entre a França e a Inglaterra nos séculos XIV e XV. Em uma 

sociedade extremamente submissa à religião, a Peste Negra inscreveu fortemente no 

imaginário da época a crença de que uma catástrofe daquelas proporções só poderia 

ser entendida como um castigo divino. 

Todavia, antes ainda da peste negra, a figura da morte já se inscrevia 

fortemente no imaginário medieval, uma vez que as pessoas morriam cedo e 

dificilmente acompanhavam o crescimento das gerações seguintes, por isso, os 

mortos estavam fortemente presentes na vida de todos, sendo honrados, temidos e 
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respeitados. O amor aos mortos era uma característica da época e esse sentimento era 

diretamente ligado à questão familiar. Acreditava-se que os mortos podiam voltar ao 

mundo dos vivos e, por isso, era imperioso zelar pelos mortos, uma vez que era deles 

que as pessoas iriam receber seus bens, seu nome, em suma, toda honra e riqueza 

ligadas à família. Por sua vez, era tarefa dos vivos serem tão bravos, polidos e 

íntegros quanto seus antepassados. Em nome dessa integridade e da honradez, a 

morte se fazia presente através dos duelos em defesa desses valores, configurando-se 

como mais um exemplo dos costumes sociais da época. Em La Chanson de Roland, 

o herói morre em defesa da pátria, do rei e da fé, configurando-se a morte como a 

expressão máxima do amor a esses ícones culturais. Em Tristan et Iseut, a morte, 

como expressão máxima do amor, ocorre em defesa da mulher amada.   

Com o passar dos anos, a gesta foi afetada pela “matéria bretã”, que se 

constitui das lendas e da mitologia oriundas do Reino Unido. Tendo grande 

influência da cultura Celta, a “matéria bretã” deu um toque de romantismo à canção 

de gesta. Assim surge o romance cortês. Ao contrário de La Chanson de Roland, em 

Tristan et Iseut o amor é devotado a uma dama e por ela o homem matava e morria. 

No romance destacamos algumas representações da sociedade da época, entre elas 

sua forma de lidar com as relações familiares e o amor conjugal, tema abordado nesta 

Dissertação.  

Na trama narrativa do romance Tristan et Iseut, torna-se visível um processo 

de descontextualização de um conjunto de relações que permitem sua atualização em 

outros contextos. Em Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia (1997), Gilles Deleuze 

e Félix Guattari definem esse processo como déterritorialisation 

(desterritorialização), ou seja, uma decodificação da representação, por substituição de 

códigos, ou seja, uma ruptura com os paradigmas sócio-culturais e a inscrição de um 

novo tipo de trocas sociais fora do jogo de sucessões socialmente regradas como uma 

forma espontânea de desejo, um desejo libertado da codificação social e constituindo, 

assim, uma espécie de revolução. O conceito é empregado no sentido de quebra de 

fronteiras paradigmáticas do sujeito, ou seja, uma descontextualização de relações de 

ethoï familiares, sociais e culturais. É em Mil platôs que Deleuze e Guattari voltam-se 

para o “território” como “qualquer área defendida”, fazendo referência a um modo de 

organização social pelo qual os machos mais fortes (em geral) asseguram 

companheiras e habitats desejáveis, por meio de várias ações comunicativas 

agressivas. Um território é criado por meio de processos gerais de desterritorialização 
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(pelos quais os componentes do milieu são separados e recebem uma maior 

autonomia) e de reterritorialização (processo pelo qual esses componentes adquirem 

novas funções no interior do território recém-criado). Em Tristan et Iseut  inscreve-se 

uma nova representação de relações de parentesco, de construção de alianças sociais e 

a desterritorialização, ou seja, a reinvenção da relação entre masculino e feminino que 

passa a ser territorializada na morte, ou seja, em uma eternidade sem história.  

Nesse contexto, estudamos a existência não só de um determinado número de 

sequências na trama narrativa que estruturam o desenrolar do mito, do nascimento 

infeliz de Tristan à morte dos amantes, mas também o fato de os amantes beberem 

por engano o filtro destinado a selar a união entre Iseut e o rei Marc, e ainda a versão 

segundo a qual Iseut, apesar de conhecer a natureza do “vinho ervoso”, foi cúmplice 

de sua serva, Brangien, para seduzir Tristan, instaurando uma situação de ruptura dos 

paradigmas da sociedade e da história da época. Tal desenraizamento de todos os 

territórios identitários, familiares, sociais, geográficos, ruptura sempre reiterada, é a 

condição da possibilidade de emergência de um novo tipo de aliança entre masculino 

e feminino. 

Estudando a obra Dames du XIIe Siècle, do teórico Georges Duby, 

constatamos a presença de fatores importantes da sociedade medieval presentes em 

Tristan et Iseut. Uma das primeiras referências que nos chama a atenção é a relação 

de Iseut com o rei Marc. Essa união exemplifica um uso da época que era o 

casamento a serviço dos interesses das famílias. Ambas as personagens, 

protagonistas do romance, eram nobres, mas, apesar de Iseut ter sido a escolhida do 

rei Marc, o contrário não é verdadeiro. Iseut se mostra bastante reticente quanto à 

mudança durante a viagem rumo ao seu futuro casamento. O prestigiado historiador 

aponta que, na sociedade medieval, os casamentos eram feitos por diversos motivos, 

como, por exemplo, beneficiar as famílias envolvidas com a expansão dos territórios 

de ambas as partes ou de uma delas, ou aumentar as ligações de uma família de 

menor relevância com outra família de mais renome para aumentar seu prestígio. 

Resumindo, os interesses individuais, os sentimentos dos casais, eram muito pouco 

privilegiados, ou seja, a afeição não era um fator determinante nas relações 

conjugais. Inclusive, para evitar que suas propriedades sofressem diversas divisões, 

vários homens eram impedidos de se casar, o que contribuía para que as mulheres 

fossem ainda mais desejadas.  
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           A Igreja teve enorme relevância nesse aspecto, tanto absorvendo alguns 

desses homens não casados para se tornarem monges e padres, como condenando 

práticas como incesto, sexo antes do casamento e poligamia, delimitando assim um 

parâmetro moral a ser seguido pela nobreza no que concernia às relações amorosas e 

ao matrimônio. Tudo isso construía as normas de comportamento tanto dos nobres 

como da população, todos almejando a felicidade eterna no paraíso prometido para 

após a morte.  

A sociedade do Medievo tinha no casamento a única condição pela qual seria 

possível exercer seus impulsos sexuais, por isso, o matrimônio estava estreitamente 

ligado ao ser civilizado e o respeito à linhagem era um fator essencial. A linhagem da 

família paterna era privilegiada, até mesmo em questão de heranças. As mulheres 

deviam honrar e temer a Deus e a seus pais, afinal era a eles que elas deviam sua 

existência. Em contrapartida, quem tinha relações sem esse rito religioso, ou que 

fugisse dos parâmetros citados anteriormente, era considerado bárbaro. Nesse 

quadro, torna-se visível a imensa transgressão realizada por Iseut ao se entregar ao 

prazer com Tristan sem estar unida a ele pelo matrimônio. Além disso, seu ato é 

agravado por se tratar de uma infidelidade, já que, como sabemos, ela era casada com 

o rei Marc. Por essa razão, as mulheres, no imaginário medieval, eram consideradas 

perigosas e fontes de tentações passíveis de desviar os homens de bem do caminho 

reto da cristandade, a exemplo da figura feminina bíblica de Eva, culpada pela 

danação de Adão e, consequentemente, da humanidade.  

           Acreditamos ser necessário ressaltar que a literatura do século XII não 

retratava de forma realista a sociedade do período. Compreendemos, portanto, que o 

amor presente no romance Tristan et Iseut não seria uma regra e sim uma exceção 

daquilo que era costume na época. O amor idealizado torna-se protagonista nessa 

literatura. O sentimento do jovem casal é tão intenso que não é passível de ser 

controlado, por isso, para elucidar a fonte dessa paixão indomável e para escusar, na 

medida do possível, a moral dos protagonistas, foi necessário que o autor recorresse 

a uma poção mágica fortíssima contra a qual eles não teriam forças para lutar. Ainda 

assim, a afeição entre eles é bela porque ultrapassa qualquer barreira, inclusive a 

morte.  

           Tristan é um cavaleiro que tem um laço estreito com seu rei e soberano, tanto 

sanguíneo, por ser seu sobrinho, quanto espiritual, por ser seu cavaleiro e protetor. O 

grande monarca também tem por ele um sentimento profundo, porque o herói se 



 19 

mostra um homem corajoso e de educação bastante elevada e, antes mesmo que 

Marc descobrisse que Tristan era o filho de sua irmã, o rei já nutria por ele imensa 

simpatia. É nesse contexto que entendemos a confiança que o monarca depositava 

nele, mesmo após diversos avisos dados pelos seus outros cavaleiros, chamando a 

atenção sobre o amor indevido do casal título do romance. Após confirmar as 

suspeitas levantadas por seus conselheiros, o monarca ainda consegue perdoá-los, o 

que prova ainda mais o amor que ele tinha pelo casal. 

           Iseut não tem um papel tão proeminente quanto o de Tristan no romance, mas, 

ainda assim, as mulheres têm um peso notável na trama narrativa, basta                                                                                                                                                     

observarmos que a vida do prestigioso cavaleiro é salva por Iseut duas vezes. Devido 

ao seu conhecimento da manipulação de ervas, ela consegue salvá-lo do 

envenenamento após lutar com uma besta. A mãe da protagonista tem igual peso na 

trama, uma vez que, se ela não tivesse feito o filtro responsável por que eles se 

apaixonassem, a história provavelmente tomaria rumo diferente.  

           A leal criada de Iseut, Brangien, não é menos importante. É por causa de sua 

má guarda do vinho que o casal bebe erroneamente o que considerava o filtro do 

amor. Entretanto, para se redimir do mal causado a Iseut, a fiel serva deita-se com o 

rei Marc, impedindo que a não castidade de Iseut fosse descoberta imediatamente. 

Esse é outro fato que poderia mudar o curso da história. Em suma, temos diversos 

pontos nos quais as mulheres, apesar de não serem o centro da narrativa, têm vital 

participação e extrema relevância no desenvolvimento da trama. 

           É intrigante atentar para o fato de que o casal protagonista da narrativa está, 

de certa forma, em situação de igualdade no que diz respeito ao desejo sexual. 

Ambos se desejam, entregam-se ao amor proibido, sentem culpa, porém, nenhum dos 

dois “seduz” o outro, nenhum dos dois é passivo diante de seus desejos. Ao contrário 

do conceito abordado anteriormente, no qual a mulher é instrumento de perdição, 

Tristan é tão culpado pela ruína de Iseut, quanto o inverso. Todavia, é necessário 

ressaltar que a não castidade de Iseut deve ser disfarçada, algo que não se passa com 

personagens masculinos.  

           Podemos entender essa relativa liberdade sexual de Iseut (relativa, pois não 

virá sem uma severa punição) como um dos traços da “matéria bretã” da obra 

analisada. Quando falamos em matéria bretã, nos referimos à forte influência dos 

Celtas. Nessa cultura o papel feminino é bastante peculiar: as mulheres ocupavam 

altos cargos religiosos, como druidesas; tinham acesso ao conhecimento; tinham 
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maior autonomia sobre seus corpos e, por consequência, havia maior liberdade 

sexual, conforme se exemplifica na personagem principal do romance. Outro ponto 

notável da influência Celta é o domínio sobre ervas e poções exercido por Iseut e sua 

mãe, mesmo elas sendo cristãs e não pagãs. A ligação com a Igreja de Roma é 

igualmente clara, tanto que a dama título da história aparece quase como uma santa, 

sua beleza não é reverenciada de forma carnal, suas formas não são explicitadas, 

somente seu poder de sedução é exaltado. Existe então uma ambiguidade na 

personagem, que é descrita por vezes como profana, por vezes santa.  

Uma forma de abrandar a moral do casal é fazer com que Iseut seja estéril.  A 

personagem, entretanto, configura-se como dona de um grande instinto maternal, 

pois cuidava com carinho de quem estivesse doente. A infertilidade evita um possível 

fruto desse amor impróprio, ou seja, um bastardo, algo que poderia manchar o belo 

vínculo do casal. Se pensarmos na importância da linhagem masculina, no que 

representa a semente portada pelos homens, fica simples inferir o porquê de Tristan 

não ser infértil, uma vez que ele tinha o sangue do rei, sendo responsável por 

continuar sua nobre linhagem. Por sua vez, a mulher é que liga as linhagens das 

famílias, seu objetivo no mundo é a maternidade, seu prestígio está diretamente 

ligado aos filhos, o que faz de Iseut um ser sem outros objetivos. A visão que se tinha 

das mulheres na época é que elas eram frágeis, sendo necessário defendê-las. Caso 

fossem encontradas sozinhas, sem a companhia de um homem, pensavam logo que 

elas estavam expostas tanto aos perigos do mundo quanto às más inclinações 

provindas de sua perigosa sexualidade. Certamente Iseut ficou marcada por seu 

comportamento “libertino” por ter dividido o leito com dois homens diferentes.  

            O amor entre um homem e uma mulher, assim como o amor a Deus, 

demandava grandes sacrifícios. Podemos entender ainda, com Thomas (autor de um 

dos manuscritos), que o amor era como uma religião, alvo de devoção, de entrega. 

Isso fica explícito em seus personagens, nada estava acima de seus sentimentos, nem 

a fidelidade à Igreja, nem a fidelidade ao rei. Eles eram fiéis somente ao que sentiam 

um pelo outro, nada era mais forte e, assim como na religião, eles tiveram suas 

penitências a cumprir. 

            Acrescentamos que, segundo Duby, esse tipo de narrativa tinha bastante 

ingerência no comportamento das pessoas do Medievo, portanto, podemos inferir 

que ela era utilizada como instrumento para influenciar as ações do povo ou definir 

quais seriam as consequências de seus “maus” atos. Em Tristan et Iseut os 
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protagonistas são largamente punidos e terminam por perecer devido ao amor 

impróprio ao qual se entregaram, ainda que isso fosse algo fora de seu controle, ou 

seja, que eles não fossem necessariamente culpados pelo sentimento que nutriam. 

Assim, as punições e dificuldades sofridas por eles são a ilustração de que aqueles 

que seguissem seus impulsos carnais, que desafiassem as regras estabelecidas pela 

Santa Igreja, estariam fadados a um triste fim. 

           Segismundo Spina, em sua obra A cultura literária medieval, divide a 

literatura produzida na Baixa Idade Média em três partes: literatura empenhada, 

literatura semi-empenhada e literatura de ficção: 

 

Empenhada no sentido em que uma intenção pedagógica, didática, 

apologética, missionária, edificante, preside sua elaboração. [...] Por 

semi-empenhada entendemos um tipo de produção literária de feição 

intermediária, dirigida por intenções satíricas, mas já com evidentes 

propósitos artísticos [...]. A literatura de ficção, que consiste numa 

produção de evidentes intuitos estéticos, literatura desinteressada, 

estaria representada pela poesia épica, pela lírica trovadoresca, pela 

poesia narrativa romancística e pela narrativa novelesca. (2007, p.21)  

 
 

           De acordo com Spina, entendemos que a obra Tristan et Iseut se encaixa na 

última classe, na literatura de ficção, onde se inserem as obras do romance cortês, 

cavaleiresco. A razão pela qual o romance é incluído na ficção é que existe uma 

preocupação maior com a estética literária, uma vez que foi escrito em versos e sem 

um objetivo puramente didático-religioso. Essa classificação não sugere que a obra 

esteja completamente livre do teor religioso, muito pelo contrário, visto que, na Idade 

Média, raras obras eram totalmente isentas da influência religiosa e o romance aqui 

estudado não foge à regra, uma vez que Deus é citado em muitas passagens, apesar 

de não ser essencialmente o foco da narrativa. Devemos enfatizar que o amor de 

Tristan e Iseut atinge diretamente à Igreja de diversas formas, uma delas é que a 

relação entre os dois constitui um adultério: - Beau seigneur, on m’appelle Tristan; 

et j’appris ces coutumes en mon pays de Loonois. / - Tristan, dit le veneur, que Dieu 

recompense le père qui t’éleva si noblement! [...] / - Tintangel, s’écria Tristan, béni 

sois-tu de Dieu, et bénis soient tes hôtes! (BÉDIER, 2001, p.6-8). 
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           O que se destaca nessa organização evidenciada por Segismundo Spina é que 

ela difere das observações dos demais historiadores da literatura, cuja classificação 

seria: literatura cortês, literatura burguesa e literatura religiosa. A literatura cortês 

ligava-se à nobreza, aos feitos cavaleirescos, a burguesa representava a nova classe 

social que se expandia na época, distanciando-se um pouco da questão puramente 

espiritual, e a religiosa, como o nome referencia, era extremamente ligada à Igreja: 

 

A constante de quase toda a literatura da Baixa Idade Média é, 

portanto, o Amor: o amor profano, responsável pela imensa produção 

lírica e pela novela palaciana; o amor sagrado, fermento das 

representações litúrgicas de toda esta época. (SPINA, 2007, p.39)  

            

O amor presente em Tristan et Iseut é diferente do amor em alguns outros 

poemas medievais, nos quais o poeta pertencia a uma classe popular e a Dama, alvo 

desse sentimento, pertencia à nobreza e era geralmente casada, fator que 

impossibilitava a concretização dessa relação. Em Tristan et Iseut o sentimento, 

apesar de, a princípio, ser impossível, pelos fatos já destacados, acaba por se 

concretizar, não ficando somente no âmbito platônico.  

           A origem da literatura cortês é explicada por Spina na obra anteriormente 

citada. Os variados tipos de sentimentos são contrastados por ele e até mesmo a 

transformação da figura masculina é abordada. É importante destacar que Tristan, 

embora forte e corajoso, é ferido por diversas vezes e salvo por sua Dama, portanto, 

ele não é intocável, muito menos invencível, ao contrário, mostra-se dependente de 

sua amada:  

 

É ainda sob a influência dos clérigos que a literatura géstica do século 

XII deriva para as novelas cortesãs ou “romances corteses” e a 

virilidade rude das primitivas canções de gesta aparece atenuada pela 

invasão de episódios amorosos e novelescos, de procedência clássica, 

que chegam ao conhecimento da nobreza. (2007, p.35-36) 

 

Concluímos, ao compararmos as duas obras, que o amor se manifesta de 

formas distintas. Enquanto em Tristan et Iseut o amor entre homem e mulher é 

priorizado, mostrando-se mais importante até mesmo que a religião, o inverso se 
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apresenta em La Chanson de Roland, onde Deus é privilegiado acima de tudo e o rei, 

como seu representante, deve ser honrado por todos.  

 

 

3. O FANTÁSTICO NO IMAGINÁRIO MEDIEVAL 

     

O fantástico produzido nas formações discursivas do imaginário medieval é 

uma parte notoriamente importante da literatura da época. Nossas pesquisas de seus 

referenciais históricos e culturais, apoiadas na bibliografia selecionada para estudo 

nesta Dissertação, revelam que o fantástico fazia parte do cotidiano das pessoas. Um 

exemplo disso são as práticas do curandeirismo na época, sendo comum 

encontrarmos menções na literatura de poções e filtros mágicos usados não só para o 

tratamento de doenças, mas também para práticas sociais de exercício do poder 

político para a mobilização e o controle de interesses próprios, tal como a 

personagem Viviane, a Senhora do Lago, Alta Sacerdotisa de Avalon, de The mists of 

Avalon (As brumas de Avalon) de Marion Zimmer Bradley 

            Para definirmos o fantástico, tomamos como referência uma definição 

presente na obra de Samuel Sadaune, Le fantastique au Moyen Âge (2016), na qual 

se ressalta que ele era utilizado pela população para inúmeros fins, tais como 

enfrentar seus temores e definir melhor o desconhecido. Dessa forma, adicionou-se 

imensa riqueza ao imaginário do período, resultando na literatura repleta de 

“maravilhas” que conhecemos: 

 

Le fantastique est une hésitation entre le naturel et le surnaturel. 

L’homme médiéval se trouvait fréquemment pris par cette hésitation, 

tant il avait l’occasion de voir ou d’entendre parler de “merveilles”, 

terme alors employé. […] les hommes du Moyen Âge n’ont cessé de 

faire appel au merveilleux et celui-ci est d’une extraordinaire 

richesse. (2016, p.5) 

 

           No âmbito da literatura, podemos lançar mão da definição utilizada por 

Tzvetan Todorov em Introduction à la littérature  fantastique (1980), obra na qual as 

formas de encarar o misterioso são discutidas. Atualmente temos a tendência de 

racionalizar todos os fatos do mundo a nossa volta, mesmo que o acontecido esteja 
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além de nossa compreensão, enquanto o homem medieval estaria mais sujeito a 

encarar o sobrenatural como parte integrante da vida, sem a necessidade de maiores 

explicações a respeito: 

  

Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, 

sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un événement qui ne 

peut s’expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui 

aperçoit l’événement doit opter pour l’une des deux solutions 

possibles: ou bien il s’agit d’une illusion de ses produits de 

l’imagination et les lois du monde, alors ce qu’elles sont; ou bien 

l’événement eu lieu, il est partie intégrante de cette réalité régie par 

des lois. [...] le fantastique occupe le temps d’incertitude; dès qu’on 

choisit l’une ou l’autre, on quitte le fantastique pour entrer dans son 

voisin, l’étrange ou le merveilleux. (1980, p.34) 

 

           O limite entre o real e o imaginário demorou séculos para se consolidar. A 

população medieval vivia em um período histórico-cultural no qual o fantástico 

poderia se apresentar a qualquer momento. Até mesmo a palavra “fantástico” não 

fazia parte do vocabulário da época, uma vez que o conceito não se distanciava do 

mundo palpável. Acreditava-se no sobrenatural como a vontade de seres mais 

poderosos que o homem, como Deus ou Diabo. O fantástico então deveria ser 

respeitado e/ou temido, pois falava diretamente às crenças dos povos. Acredita-se 

que esse distanciamento entre real e irreal só se solidifica no século XIX. O autor 

compara o possível pensamento de uma pessoa do século XXI com o de um homem 

medieval: 

 

[...] alors que l’homme du XXIe siècle se demandera: s’agit-il de 

quelque chose de rationnel ou suis-je en train d’entrer dans le 

domaine de la Science-Fiction? Celui du Moyen Âge se demandera: 

est-ce une manifestation du Bien ou du Mal? Ce qui est sans doute 

une interrogation bien plus angoissante. (1980, p.45) 

 

            Como a fronteira entre o real e o maravilhoso era assaz tênue, existiam 

trabalhos de aparência científica nos quais se tentava explicar certos fenômenos que, 

para o público leitor atual, são fantasiosos, mas que eram tidos como reais por uma 



 25 

boa parcela do imaginário da época. Todorov apresenta alguns exemplos, dentre eles 

um texto do século VII, Étymologies, de Isidore de Séville (BIBLIOTHECA 

CLASSICA SELECTA (BCS), 1992. E-TRAD), sobretudo o volume nomeado 

L’Homme et les monstres e, mais tarde, no século XII, Gervais de Tilbury, que 

descreve as criaturas fantásticas como uma mistura de animais conhecidos, ou 

racionalizando sua origem, contrastando as bestas com a fauna conhecida e traçando 

uma possível familiaridade entre elas: 

 

Gervais de Tilbury [...] propose un Bestiaire dans lequel l’Hydre et le 

crocodile sont considérés comme étant de la même famille, 

cependant que les sirènes et l’onocentaure (un homme au corps 

d’âne) précèdent l’hyène et le singe. (1980, p.52) 

 

           Santo Agostinho, filósofo e religioso que viveu por volta de 354-430, foi um 

dos construtores do ideal de divino e de mundano na Idade Média, consolidando o 

entendimento do bem e do mal. Os religiosos ajudaram a construir no imaginário 

popular os lugares destinados ao homem após a morte, segundo as práticas do bem e 

do mal durante a vida, as maravilhas do paraíso e as criaturas magníficas que lá 

figurariam, assim como os horrores infernais e as bestas que lá existiriam. O 

maravilhoso é um sinal que mostra o caminho a ser seguido e do qual depende a vida 

após a morte. Para os religiosos é importantíssimo escolher a senda do bem, caso 

contrário o ser humano estaria condenado às penas eternas. Ao passo que os homens 

mais instruídos tinham à sua disposição ilustrações para representar as criaturas 

sobrenaturais, os menos abastados utilizavam a imaginação, os relatos passados 

oralmente e indubitavelmente as figuras dispostas nas Igrejas. Certamente não é 

simples apreender até que ponto a população acreditava ou não no sobrenatural e se 

fazia de fato a divisão entre as entidades bíblicas, como anjos e demônios e as 

criaturas maravilhosas conhecidas da cultura popular como unicórnios e lobisomens.        

           Para conseguirmos nos aproximar das crenças e mentalidades da sociedade da 

época, podemos tomar como referência a arte então produzida. A literatura pode 

constituir uma fonte fecunda para a análise do contexto, uma vez que a representação 

ficcional incorpora referenciais sociohistóricos e culturais. É sintomática a vasta 

presença do maravilhoso nas artes medievais, sobretudo na literatura, todavia, esses 

episódios não são encarados como manifestações sobrenaturais, as personagens agem 
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naturalmente, como se o maravilhoso fizesse parte do cotidiano. Acredita-se que o 

conteúdo religioso tinha o estatuto de dado histórico. Com o aparecimento dos 

romances, cria-se uma nova categoria para o fantástico, ainda que o bíblico continue 

amplamente presente. Todorov cita ainda a obra de Jacques Le Goff, Héros et 

merveilles au Moyen Âge (2014), em que se apontam algumas subdivisões do 

sobrenatural, como o sobrenatural neutro, um modelo entre o divino e o diabólico: 

  

  Jacques Le Goff remarque qu’on peut parler d’un surnaturel “neutre” 

qui se situe entre le surnaturel divin (le miraculeux qui dépend de la 

seule décision salvatrice de Dieu) et le surnaturel diabolique (le 

magique où prédomine l’action ruineuse de Satan).  (2014, p. 13) 

 

           O medievo preservou referências culturais greco-romanas, como a exploração 

de outros países por um herói como tema recorrente. Exemplos disso são as 

aventuras de Virgílio na Antiguidade e as proezas de Roland na Idade Média. A 

ingerência da Antiguidade romana na cultura medieval é inegável. Jacques Le Goff, 

em sua obra, La civilisation de l’occident medieval (2008), aborda a importância do 

Império Romano na civilização da Idade Média. O rei Charles Magne era um grande 

admirador desse Império, do qual visava retomar alguns aspectos: 

 

Ramener Rome sur terre c’est simplement pour eux la restaurer, la 

transférer. [...] Le pouvoir, la Science qui au début du Moyen Âge 

était  Rome, il importe de les transporter en de nouveaux sièges. [...] 

Le premier de ces redémarrages, ce fut aux temps carolingiens, à la 

fin du VIIIe siècle. (2008, p.32) 

 

           A metamorfose é igualmente um ponto em comum entre essas duas culturas. 

Os deuses, quando lhes aprazia, transformavam-se em animais ou mimetizavam a 

aparência humana para interagir com as pessoas, bem como as feiticeiras medievais. 

No imaginário da época, as bruxas teriam o poder de se transformar em gatos pretos, 

por exemplo, e vagar sem serem percebidas pelas pessoas. Tal crença era tão forte 

que muitos gatos eram mortos por serem suspeitos de serem feiticeiras 

metamorfoseadas, o que contribuiu, no auge da peste negra, para o aumento da 

doença. Isso se dava, pois as pessoas matavam os gatos, predadores naturais dos 
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ratos. Os roedores, por sua vez, eram os portadores da pulga, responsável pelo 

alastramento da doença. 

           O sobrenatural bíblico, largamente difundido na Idade Média, tinha grande 

proximidade com as crenças greco-romanas e também com as tradições nórdicas. O 

Paraíso, os Campos Elísios e o Walhalla são algumas dessas coincidências ou 

conceitos próximos de lugares a serem almejados pelos seres humanos para sua pós-

morte. Apesar das diferenças, permanecem ainda certas coincidências, como um fim 

de ciclo que representa o fim do mundo tanto no cristianismo como na mitologia 

nórdica. Para os cristãos existe o Apocalipse, a revelação na qual existe um momento 

em que os bons cristãos serão arrebatados e salvos por criaturas celestiais e o 

Ragnarök, para os nórdicos, quando Odin e muitos outros deuses perecerão em uma 

batalha, juntamente com a humanidade. A serpente é uma fera constante no 

imaginário medieval, vista como uma representação do demônio, pois é a 

responsável pela tentação de Eva, fazendo com que os seres humanos fossem 

expulsos do paraíso. Na mitologia nórdica existe uma serpente gigante, 

Jörmungandr, filho de Loki com uma gigante. Tal serpente seria tão grande que daria 

a volta ao mundo e morderia sua própria cauda, em suma, a serpente é uma 

representação recorrente em diferentes culturas da Europa medieval. Outro ponto de 

confluência, agora entre gregos e nórdicos, é que o futuro das pessoas era tecido por 

três irmãs, Clotos, Láquesis e Átropos, denominadas de Moiras entre os Gregos, 

enquanto para os Vikings tal representação se dava pelas Nornes, chamadas de Urd, 

Verdandi e Skuld. Em suma, os pontos em comum entre as religiões de diferentes 

culturas são inúmeros, por conseguinte, o fantástico nelas presente pode também 

coincidir, por vezes, através de influência cultural ou até por coincidências.  

           A construção do monstruoso vem quase sempre de um híbrido gerado da 

observação do mundo com a adição de elementos fantasiosos. Por exemplo, é 

possível que os antigos, ao verem somente a cauda de um golfinho emergindo do 

mar, tenham fantasiado uma sereia. Os elementos do cotidiano podem transformar-se 

em algo maravilhoso, dependendo das circunstâncias. Isso talvez explique a 

construção dos seres fantásticos como híbridos. O medievo é fecundo de seres dessa 

ordem, que fogem ao comum, híbridos de homem e animal como o lobisomem, a 

sereia, a hidra, o lobisomem, o centauro, o minotauro, ou uma composição de 

animais, como, entre outros, o unicórnio, o grifo e Pégaso, o lendário cavalo alado.  
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A palavra “híbrido” vem do latim ibrida, que designa a mistura entre 

animais. O termo era usado mais frequentemente para javalis e porcos. Segundo a 

crença, monstros são manifestações do sobrenatural e cabe aos seres humanos 

classificá-los como bons ou maus. O basilisco, serpente às vezes descrita com cabeça 

humana, outras vezes com cabeça de galo, era um ser extremamente venenoso e 

apenas sua forma de serpente é suficiente para associarmos tal fera ao mal. O 

basilisco é tão perigoso que seu olhar pode matar um homem. Um dos indícios que 

qualifica a besta como uma representação do mal é o veneno, símbolo de impureza e 

contaminação. Tristan é envenenado, ou seja, tem o mal incutido em si durante uma 

batalha, o que subjuga o herói, antes honrado, ao entrar em contato com o mal a 

partir do momento em que tenta tirar Iseut de sua terra natal para entregá-la ao rei 

Marc, como se lê em Le petit trésor. Il tesoretto (1997) de Brunetto Latini: 

 

Le basilic il est empli de venin à tel point que celui-ci ressort à 

l’extérieur du corps et brille sur sa peau; même sa vue et l’odeur 

qu’il exhale sont chargées de venin qui se répand aussi bien loin que 

de près: il en corrompt l’air, et fait crever les arbres; et le basilic est 

tel que, de son odeur, il tue les oiseaux dans leur envol, et que de sa 

vue il tue les hommes quand il les regarde. (1997, p.27) 

  

           O monstro pode ser considerado um ser que difere esteticamente do ser 

humano e pode se comportar de forma inesperada, causando medo em pessoas 

consideradas normais. Atualmente ainda utilizamos a palavra monstro para definir 

alguém que demonstra ter um comportamento desumano. Samuel Sadaune em Le 

fantastique au Moyen Âge (2016) define o monstro como o “outro”, “aquele que não 

é como nós”:  

 

Le monstre, c’est déjà l’autre, celui qui n’est pas comme nous, qui a 

un comportement surprenant parce que ne correspond pas aux 

normes très codifiées de la société médiévale. Mais, par monstre, 

l’homme médiéval songe aussi à des créatures fantastiques, déjà 

omniprésentes dans les récits mythologiques. (2016, p.94) 

 

           Imperam nas narrativas medievais, inúmeros tipos de monstros e criaturas 

fantásticas, como lobisomens, dragões, fadas, bruxas, inclusive nos contos de fadas 



 29 

difundidos por todo o mundo até hoje como, entre outros, A Branca de Neve e os sete 

anões, no qual existe a presença de uma poção mágica e de uma bruxa, Chapeuzinho 

vermelho, no qual podemos considerar o lobo como um lobisomem, devido às suas 

características humanas, João e o pé de feijão, com a influência de seres 

maravilhosos como o gigante, a presença dos feijões mágicos, que crescem de forma 

surpreendente e dão acesso a um mundo fantástico onde existe um ganso que põe 

ovos de ouro. 

           Obviamente, em uma sociedade fortemente religiosa, esses monstros, criaturas 

biologicamente tão diferentes, são rapidamente ligados ao demônio. Samuel 

Sadaune, ainda em Le fantastique au Moyen Âge (2016), esclarece a origem da 

nomenclatura: a palavra monstro viria do latim monere, em português advertir, ou 

seja, um sinal de mau agouro, maldição: 

 

[...] monstre vient d’ailleurs du latin monere, qui signifie “avertir” : 

selon les époques et les esprits, on y verra le signe d’une malédiction 

ou d’un châtiment à l’encontre d’une famille, ou comme un mal 

hélas nécessaire pour l’équilibre de La Création. (2016, p. 94) 

  

           Apesar de não ser um bom agouro, o ser monstruoso era visto como um mal 

necessário para manter o equilíbrio entre o bem e o mal. Esses elementos são partes 

essenciais do bom funcionamento global, fazendo contraste com sua contraparte: a 

beleza, o bem, o divino. Na Chanson de Roland, a estrutura binária maniqueísta de 

bem e mal é bastante clara, enquanto há os que lutam por Deus, outros não passam 

de pagãos, enquanto há os que têm seus ideais exaltados outros são retratados como o 

mal a ser vencido. Podemos encontrar, é claro, ambivalências nesse sistema. Nem 

todo “monstro” é maléfico, alguns estão inclusos nas narrativas para a construção do 

bem. 

           A monstruosidade afetou várias áreas das artes, até mesmo a arquitetura. As 

gárgulas da Catedral Gótica de Notre Dame, construída entre 1163 e 1345, são uma 

demonstração do monstruoso. Inclusive no domínio da religião, a arte pictórica é 

igualmente fecunda de modelos, dos quais as pinturas de Jérôme Bosch são um bom 

exemplo. Em um período histórico no qual as distâncias eram mais difíceis de serem 

sobrepujadas, as informações demoravam a chegar de um ponto a outro tanto quanto 

o cavalo mais rápido disponível, ou o barco mais veloz. Não nos surpreende que 
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animais como elefantes ou baleias fossem vistos como monstros fantásticos. Se ainda 

hoje animais imponentes assustam pessoas que não têm muito contato com a fauna, 

no Medievo tais bestas influenciavam largamente o imaginário popular e constavam 

das narrativas orais como seres maravilhosos. É possível também encontrarmos nas 

artes a ampliação de animais comuns, tais como ratos e cachorros, transformados em 

criaturas maravilhosas, como se lê em Le fantastique au Moyen Âge: 

 

Parfois d’ailleurs, plus que l’aspect physique proprement dit, c’est la 

taille qui devient merveilleuse, telles ces fourmis géantes des déserts 

d’Orient qui ont la taille d’un chien et sont appelées formicaleons, ou 

encore ces escargots à la taille gigantesque. (SADAUNE, 2016, 

p.117) 

 

           Samuel Sadaune (2016) classifica os monstros em três tipos: os homens 

híbridos, uma mistura de homem e animal; um animal fora do padrão, com maior 

número de membros ou com tamanho exagerado; um híbrido de animais diferentes. 

Na primeira classe podemos incluir centauros (metade homens, metade touros), 

sereias e tritões (metade seres humanos, metade peixes). Este bestiário, entretanto, é 

menos presente no imaginário medieval do que no greco-romano. Há ainda a hidra, 

um animal com diversas cabeças de serpente que renasciam cada vez que eram 

cortadas, como um exemplo da segunda categoria, na mitologia grega. O polvo é um 

animal que contribuiu para a popularização desse mito devido aos seus numerosos 

tentáculos. O terceiro tipo, animais híbridos, pode ser exemplificado com Pégasus, 

uma espécie de cavalo alado, ou unicórnio, um cavalo com chifre, entre outros que 

podem ser modelos de mistura de diferentes animais. Essa última categoria é a mais 

difundida no imaginário Medieval. 

           O dragão é uma fera de substancial importância, posto que está presente em 

numerosas obras medievais, tais como a lenda do rei Arthur, cujo sobrenome inclui 

tal fera, Pendragon, além de fazer parte da narrativa. Consta igualmente em Tristan 

et Iseut, sendo ele um dos desafios a ser transposto pelo herói. A seguir, destacamos 

um trecho da obra de Sadaune (2016), no qual se define a origem do nome dragão, 

que vem do grego, “olhar fixamente”, ressaltando-se, assim, seu poder de atração 

sobre suas vítimas. Assim como a serpente atrai e engana Adão e Eva na narrativa 

bíblica, ambos são venenosos e perigosos: 
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Le mot “Dragon” vient du grec drakon, lui-même issu de derkomaï 

“fixer du regard”. Le regard du dragon fascine en effet comme celui 

du serpent ou de la Méduse. Le dragon est, tout d’abord, un serpent 

de grande taille, dont la queue est généralement venimeuse. (2016, 

p.124) 

 

           Ao dragão é dada a simbologia demoníaca, seu hálito de chamas faz com que 

ele seja ligado ao mal, ao inferno, em contrapartida, alguns animais são considerados 

do lado divino, como o leão. Sua forma é assaz variável, pode ter duas ou quatro 

patas, ter ou não asas, as chamas saírem das narinas ou boca, entre outras variantes. 

Em algumas culturas, o dragão representa a avareza, é um ser que se apossa de bens 

materiais e os guarda ferozmente. O dragão de The Lord of the Rings
1
 (O senhor dos 

anéis), Smaug, é um exemplar de dragão que guarda vasto tesouro e não permite que 

ninguém o toque. Nos contos de fadas europeus, temos consistente participação de 

tal fera. Em um deles, o dragão protege o castelo no qual a bondosa princesa está 

encarcerada. Devemos ressaltar que o conceito oriental de dragão diverge da mítica 

ocidental. Ainda que o dragão oriental também tenha algumas semelhanças com 

serpentes, ele é, de forma geral, símbolo de bom agouro e representa uma divindade, 

contrariamente à simbologia infernal dada a ele no Ocidente. 

            Todavia, nem todo ser sobrenatural era maléfico. Obviamente nem 

precisamos citar os ligados à Igreja, como os anjos, que estavam quase todos do lado 

do bem, salvo Lúcifer. Existiam também bestas maravilhosas que não eram 

necessariamente más. A Calandra era uma espécie de pássaro que simbolizava 

Cristo. Sendo alva, a Calandra denotava pureza e era capaz de curar os doentes, caso 

a doença não fosse mortal. Em contrapartida, se não houvesse chance de cura do 

doente, a criatura maravilhosa anunciava também as mortes, como se lê em De la 

version courte à la version longue du Bestiaire de Pierre de Beauvais (XIIIe siècle) de 

Craig Baker: 

 

Le calandre est un oiseau d’une blancheur parfaite, il symbolise le 

Christ. Il a le pouvoir de prédire la mort d’un malade. Mais si la 

maladie n’est pas parmi les mortelles, le calandre regarde le malade 

                                                             
1
 Trilogia cinematográfica de 1978, dirigida por Peter Jackson, com base na obra homônima de J.R.R. Tolkien. 
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et il rassemble en lui-même toutes les infirmités de celui ci, qui 

s’envole dans les airs en direction du soleil, et là il brûle ou tire les 

infirmités du malade et les disperse, et c’est ainsi que le malade est 

guéri. (2005, p.7-22) 

 

O cristianismo não foi a principal influência em relação ao imaginário 

medieval, o fantástico geralmente está ligado às tradições das culturas antigas, que 

foram utilizadas pela Igreja para a manutenção do poder. O cristianismo incorporava 

em seus ritos fragmentos dessas culturas para facilitar sua aceitação entre os novos 

fiéis: 

Le christianisme a peu inventé de créatures étranges. Il en hérite, le 

plus souvent, des cultures grecques, égyptiennes, sumériennes. Il a su 

les récupérer pour une grande leçon biblique ou un enseignement 

moral. Accepter l’existence d’un monstre exige cependant une 

conscience capable de se détacher du visible (on ne rencontre pas 

tous les jours une serre, une licorne ou un dragon au coin d’un bois, 

même s’il est fréquent d’apercevoir des sirènes, en mer…) et 

d’accepter sans partage la parole de Dieu et les lois qui en découlent. 

(LE GOFF, 2014, p.42) 

 

Ainda que a religião fosse, inegavelmente, parte corrente do cotidiano da 

população e tivesse sua parcela na construção de seu imaginário, a cultura oral era 

mais forte, portanto, nem todos tinham acesso, ou conhecimento das escrituras, 

sobretudo em sua completude. Existiam, porém, partes mais famosas, mas não se 

tratava da Bíblia em sua integralidade: 

 
L’autre grande source de merveilleux est, bien entendu, la Bible et, 

d’une manière plus générale, les écrits saints: Il faut en effet se 

rappeler que peu de personnes au Moyen Âge disposaient d’une 

édition complète de la Bible; il s’agissait le plus souvent de “parties 

détachées” ou de condensés par  ailleurs commentés. (LE GOFF, 

2014, p.47) 

 

           Le Goff trata dos seres ligados à religião em seu texto sobre a civilização 

medieval, os quais faziam parte do imaginário da época tanto quanto os animais 

maravilhosos. A mentalidade medieval era maniqueísta, o bem e o mal eram 
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claramente apresentados, e era necessário colocar-se sempre ao lado do bem. A 

crença é que todos tinham sua proteção celeste particular e, em contrapartida, havia 

igualmente os seres maléficos que poderiam influenciar as pessoas, se essas se 

deixassem levar pelo mal. Havia a crença de se estar o tempo todo rodeado de seres 

capazes de intervir na conduta humana, tanto para o bem, quanto para o mal e os 

bons cristãos necessitavam de uma vigia incessante de sua conduta: 

  

Chacun a son ange, et la terre au Moyen Âge est peuplée d’une 

double population: les hommes et leurs compagnons célestes, ou 

plutôt d’une triple population, car au couple de l’homme et de l’ange 

s’ajoute le monde des démons à affût. (2008, p.138) 

 

            Pierre Louis, em seu artigo Les animaux fabuleux chez Aristote (1967), 

enfatiza a origem das bestas fantásticas como uma interpretação equivocada das 

criaturas existentes. A descrição de tais feras poderia ser, por vezes, detalhada, 

entretanto, de uma forma que fugisse à realidade, tornando o ser descrito em algo 

sobrenatural. A imaginação preenchia as lacunas do conhecimento, transformando os 

animais cotidianos em bestas maravilhosas, que logo se espalhavam pela tradição 

oral, permeando dessa forma a literatura:  

 

Les autres sont des animaux qui existent réellement, mais qui sont 

décrits d’une façon si fantaisiste ou si inexacte que l’on a pu croire 

que quelques-uns d’entre eux n’ont existé que dans l’imagination de 

l’auteur ou de ceux dont il rapportait le témoignage. Ce sont souvent 

des difficultés d’identification qui font que certains des animaux 

cités par Aristote passent pour des êtres fabuleux. [...] D’autres fois, 

la description est suffisamment détaillée, mais elle est si éloignée de 

la réalité qu’elle paraît tout à fait fabuleuse. (1967, p.244) 

 

            Segundo Goya, a questão psicológica é um fator relevante para a criação da 

mentalidade ligada ao maravilhoso e, sem dúvida, a religião tem um papel 

fundamental nessa construção. Eles representam, em sua maioria, ou o bem, ou o 

mal. Mesmo que os seres não tenham vindo, em sua totalidade, da doutrina cristã, ela 

intervem grandemente na cultura do Medievo. Anteriormente, na Grécia antiga, os 

deuses não eram descritos de forma que fossem completamente bons ou maus. A 

mitologia não apresentava o comportamento deles de forma maniqueísta, eles 

apresentavam virtudes, mas igualmente, defeitos, como: raiva, ciúmes, inveja. Hera 



 34 

tinha uma personalidade excessivamente ciumenta, Zeus, por sua vez, traía sua 

esposa o tempo todo, sendo Hércules fruto de uma de suas aventuras, entre outros 

exemplos, ou seja, as deidades do panteão greco-romano tinham atitudes mais 

próximas às humanas. Com o cristianismo, essa mentalidade de separar o bem e o 

mal foi acentuada e o bestiário da época é uma representação disso: 

  

La création d’animaux étranges obéit à des motivations 

psychologiques complexes. Elle est le fruit d’un mélange 

inconscient de désirs et d’angoisse. “C’est bien le sommeil de 

la raison qui engendre les monstres”, affirmait Goya. 

 

           Huizinga, em O declínio da Idade Média, reforça os aspectos da mentalidade do 

período, mormente a religião, para o desenvolvimento desse riquíssimo fantástico do 

medievo. No trecho a seguir ele explica que existia um anseio de tornar concretos certos 

conceitos não palpáveis. O autor exemplifica com a questão religiosa, na qual se 

convertiam em imagens esses seres sobrenaturais. Podemos transferir para outras esferas 

essa imagética, como a dos animais maravilhosos, dos quais já tratamos. Existia uma 

transmissão das ideias que permeavam esse imaginário para algo mais concreto, como 

um animal: um unicórnio ou grifo, por exemplo. Também por essa razão, eles quase 

sempre representavam o bem ou o mal: 

 

O espírito da Idade Média, ainda plástico e ingênuo, anseia por dar 

forma concreta a todas as concepções. Cada pensamento procura 

expressão numa imagem, mas nessa imagem se solidifica e se torna 

rígido. Por esta tendência se incorporar em formas visíveis, todos os 

conceitos sagrados estão constantemente expostos ao perigo de se 

concretizarem em mera exteriorização. (1978, p.114)  

 

           As aparições e os fantasmas no imaginário medieval não eram bem aceitos, a 

interação com os espíritos dos falecidos era tratado como algo diabólico, sendo 

altamente evitado pelos cristãos. Jean Claude Schmitt, em Os vivos e os mortos na 

sociedade medieval (1999), explica que o evento sobrenatural não era completamente 

negado, os populares acreditavam em sua existência e concebiam ter uma ligação 

com o espiritual, todavia, não tomavam como um fato positivo essa ligação direta 

com o mundo dos mortos, por isso as bruxas eram tão temidas, pois acreditava-se 
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que elas tinham uma ligação direta com o lado espiritual. Segundo o autor, eles 

acreditavam que mesmo Jesus Cristo teria avisado seu retorno ao mundo dos vivos 

antes de sua ressurreição para esclarecer que ele não era um fantasma, e sim um 

homem de carne e osso:  

 

 O fenômeno da aparição não é totalmente negado, mas é recolocado 

em seu justo lugar: pertence ao domínio da “visão espiritual", que 

consiste em imagens imateriais produzidas de diversas maneiras 

possíveis na imaginação do homem, particularmente quando este 

sonha. (1999, p.38)  

             

Mais um fato relevante abordado pelo autor é o viés científico das 

manifestações maravilhosas. Como dissemos, o fantástico pode advir de uma 

interpretação errônea de um animal ou vulto, por exemplo. Schmitt se aprofunda no 

tema, enfatizando os estudos em relação às ilusões de ótica, certos efeitos de luz, 

fatores que poderiam ocasionar o ambiente perfeito para essa leitura equivocada do 

ambiente. O trecho citado a seguir mostra a crença do período. Com uma ciência 

insipiente, os estudiosos consideravam que existia um grande poder nos olhos. 

Segundo o que acreditavam, o globo ocular era capaz de interagir com os objetos que 

focalizava, mudando suas propriedades, sendo assim, era possível ver dragões ou 

Pégasus. O historiador exemplifica, provando que existem elementos desse 

pensamento atualmente, como o conhecido mau-olhado. Obviamente hoje em dia 

temos um conhecimento flagrantemente mais vasto sobre a interação dos olhos com 

o ambiente, mas esse extrato nos prova que existia uma preocupação com a 

explicação de certas manifestações para eles desconhecidas: 

 

Se a teoria da intromissão não cessou de progredir a partir do século 

XIII, os cientistas antigos e medievais, desde Platão e seu 

comentador Chalcidius até Guillaume de Conches, no século XII e 

mesmo além, professaram bem mais amplamente a teoria da 

extramissão: a “virtude natural” e depois “espiritual”, produzida no 

corpo do homem e conduzida pelo nervo ótico do cérebro até o olho, 

é uma espécie de raio emitido por este último e enviado através da 

luz exterior até o objeto; ele toma-lhe a forma e a cor, que reconduz 

ao olho e, de lá, até à alma. Dessa interpretação do poder visual do 
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homem, restarão, quando ela se houver tornado definitivamente 

caduca pelas leis da ótica e da visão retiniana, as concepções 

populares da “fascinação” e do “mau-olhado”. (1999, p.39) 

 

           O empréstimo das culturas com as quais o catolicismo entrou em contato, ou 

que eram grandes influências antes de seu estabelecimento é, sem dúvida, uma forte 

interferência em seu imaginário. Segundo Catherine Rondeau, em Aux sources du 

merveilleux (2011) tais “empréstimos” eram naturais, não existia uma ideia de 

propriedade no que concerne a um patrimônio intelectual. Por consequência, não 

viam esse “empréstimo” como um plágio. Só mais tarde começou-se a valorizar a 

autoria das obras, dando-se crédito a quem pintou uma tela ou escreveu um romance. 

Anteriormente, se um artista fosse contratado para efetuar uma obra, o direito dela ia 

para o comprador, não para o autor: 

 

Pour les hommes du Moyen Âge, la reprise des oeuvres anciennes, 

limiatio, est un concept esthétique qui n’a rien à voir avec le plagiat 

(terme qui, d’ailleurs, n’a aucune signification au Moyen Âge), ni 

même avec ce qu’on appelle un remake. (RONDEAU, 2011, p.70)  

   

            Em La Chanson de Roland, a presença do fantástico se revela com toda sua 

força no que concerne à fé, aos feitos heroicos e, sobretudo, na vasta presença do 

divino na vida dos cavaleiros. Sua vitória final frente aos sarracenos é maravilhosa, 

pois seria uma vitória impossível, se considerássemos sua desvantagem em relação 

ao número de guerreiros. Somente Deus seria capaz de dar a vitória aos franceses: 

Dieu a fait un miracle. (BÉDIER, 1975, p.99)  

 

 

4. LA CHANSON DE ROLAND 

 

        

           A canção de gesta é uma narrativa poética de cunho épico, originária do 

século XI, que relata as façanhas cavaleirescas. Epopeia bastante representativa da 

literatura medieval francesa, La Chanson de Roland, objeto de nossa pesquisa, é uma 

das histórias mais conhecidas desse gênero. Para a definição de gesta, selecionamos 

o importante trabalho de Spina, no qual se define a gesta francesa: 
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As canções de gesta fazem sua aparição em fins do século XI, ao lado 

da arte românica, do drama litúrgico, da lírica trovadoresca e do 

renascimento da escolástica. [...] Conforme tenha como tema o rei ou 

os senhores feudais, o cantar de gesta francês pode ser dividido em 

três ciclos: O carolíngio (cuja obra mais importante é a Chanson de 

Roland); o de Guillaume d’Orange e o de Doon de Mayence. [...] 

Predominantemente heróica, feudal e guerreira, a canção de gesta, 

numa segunda etapa, deriva logo para o romance cortês, atingida 

como foi pela influência bretã e pela cortesia da lírica provençal. 

(1956, p.23-24) 

 

           Com o passar dos anos, a gesta foi afetada pela matéria bretã, que se constitui 

das lendas e da mitologia oriundas do Reino Unido. Temas como a glória pessoal e o 

heroísmo rude, característicos da canção de gesta, encontram-se presentes em La 

Chanson de Roland. A cultura Celta acrescentou ainda à canção de gesta um toque 

de romantismo, responsável pelo surgimento do romance cortês.  

Pierre Le Gentil, em seu artigo “À propos de La Chanson de Roland et la 

tradition épique des Francs de Ramón Menéndez Pidal” (1962), elucida diversos 

temas presentes em La Chanson de Roland, explicando como passou de geração em 

geração, transitou de uma linguagem mais popular até ser trabalhada pelos jograis, 

para então transformar-se em lenda e, por fim, elaborada de forma literária: 

 

Puisque, de toute évidence, les textes analytiques n’ont pas 

normalement servi d’intermédiaires entre les chansons et les 

événements qu’elles évoquent, la transmission à la fois fidèle et 

déformée du souvenir n’a pu se faire que de deux façons: ou bien ce 

souvenir s’est perpétué et altéré grâce à des chants en langue 

vulgaire, colportés oralement et sans cesse remaniés, de génération 

en génération, par les jongleurs, ou bien il a d’abord été une simple 

et modeste légende locale, avant de prendre soudain, au XIe siècle 

seulement, à la faveur des circonstances et grâce à d’authentiques 

artistes, une forme poétique et littéraire. (1962, p.10) 
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           Na passagem seguinte, o possível autor do poema originário da lenda é citado. O 

autor aborda o trabalho de Turold no desenvolvimento das personagens e suas relações. 

O vínculo entre Roland e Olivier é usado como modelo para elucidar o préstimo do 

poeta: 

 

Dans ces conditions, Turold peut avantageusement rentrer en scène, 

car lui reviendrait le double mérite d’avoir, d’une part, dans son 

poème, établi des rapports nouveaux entre Roland et Olivier, et 

d’autre part, dans la mode, provoqué par voie de conséquence le 

renversement que l’on sait. (1962, p.8) 

 

           A autoria de La Chanson de Roland não é um dado simples de se avaliar por 

advir da oralidade e fazer parte de uma tradição antiga. Assim sendo, não é tarefa 

fácil tirar conclusões incontestáveis. Mais à frente, recorreremos às informações 

dispostas na edição por nós trabalhada, todavia, neste momento, exploraremos o que 

Le Gentil, apresenta em relação ao tema. Aludindo a Burger, Le Gentil (1962) elege 

Turold como o poeta responsável pela poesia, afirmando ainda ser ele o criador da 

epopeia das canções de gesta:  

 

Ainsi M. Burger parvient-il à confirmer ce qu’il entend démontrer, à 

savoir que Turold est vraiment, au sens plein du terme, “le P o è t e”  

dont parle Bédier, l’Auteur incontestable de la Chanson de Roland et, 

du même coup, sans doute, le créateur de l’épopée des chansons de 

geste: tout ce qui existait cinquante ans avant lui, n’étant encore que 

fermentation légendaire, il a droit à une admiration sans réserve ni 

partage, celle qu’on ne saurait marchander à un génial initiateur. 

(1962, p.9) 

 

           No artigo revelam-se diversos exemplos das possíveis transformações 

ocorridas na obra literária, das discordâncias na lenda com o passar dos anos e a 

importância dos monastérios para a manutenção da cultura oral, posto que há um 

distanciamento entre a criação da lenda e sua escrita, bem como um intervalo até sua 

análise e compilação. Portanto, foi necessário um trabalho profundo de investigação 

para a conclusão da obra que selecionamos para análise nesta Dissertação: 
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André Burger estime que ces éléments archaïques, qui survivent une 

génération après Turold, ont été recueillis dans les monastères qui 

jalonnent la route de Blaye à Roncevaux, et il conclut: “quelque trente 

ou quarante ans avant la Chanson est attestée une légende différente 

d’elle; cette légende, sous les deux formes qu’elle revêt dans le Guide 

et la Chronique (lesquels ne coïncident pas en tout point), ignore “le 

conflit de Ganelon et de Roland et le conflit de Roland et Olivier, les 

deux pièces maîtresses du poème de Turold”. (1962, p.9) 

 

           O autor nos esclarece a respeito do componente histórico para a escolha da 

versão que mais se adequasse ao público e que fosse próxima do falar da época. A 

campanha de Carlos Magno na Espanha, definida na Batalha do desfiladeiro de 

Roncevaux (778), eternizada em La Chanson de Roland, é um fato histórico, o que 

nos faz pesquisar os referenciais culturais presentes no discurso ficcional.  

A base histórica do poema épico é uma batalha real, ocorrida em 15 de 

Agosto de 778, entre a retaguarda do exército de Carlos Magno que abandonava 

a Península Ibérica sob o comando de Roland, um dos Doze Pares de França, e um 

grupo de montanheses bascos. Embora tenha por base uma batalha cuja ocorrência é 

corroborada historicamente, o relato apresentado no poema incorpora construções 

discursivas orais da época, nas quais se registram enxertos narrativos complexos e 

conflitantes, como o da autoria do massacre, que oscila entre os povos bascos e 

sarracenos muçulmanos. Também o tom geral do poema justifica-se pelo contexto 

das Cruzadas e a Reconquista Cristã da Península Ibérica que se presenciou no 

século XI. Os muçulmanos, em virtude de sua especificidade cultural, constituindo-

se como estrangeiros para os cristãos, eram tratados como infiéis e retratados como 

bárbaros e perversos na representação literária, levando-nos à interrogação sobre a 

presença do estereótipo: tratava-se de uma referência histórica e cultural ou uma 

representação ficcional? Certamente há uma base histórica na obra, entretanto, existe 

a ingerência das crenças tornando os relatos mais ficcionais: 

  

Ainsi, en même temps que se précisent les causes, les circonstances 

et les prolongements de l’expédition en Espagne, se dégage 

l’impression, d’une part, que les textes épiques sont plus proches de 

l’histoire qu’on n’envisageait jusqu’ici, d’autre part que les 

chroniques latines font écho de très bonne heure à des sources non 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Roncesvalles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_de_Roncesvalles
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/778
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doze_Pares_de_Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Basco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reconquista
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écrites, celles-ci ne pouvant être que des poèmes en langue vulgaire, 

où, sur un fond de réalité, venaient peu à peu proliférer des 

inventions fabuleuses. Charlemagne, c’est un fait, est parti en 

Espagne à l’appel de certains chefs musulmans. Mais il a fait 

d’énormes préparatifs, preuve qu’il avait de très vastes desseins. [...] 

Comment, dans ces conditions, ne pas songer à ce que Bédier avait 

eu l’imprudente loyauté d’écrire naguère? S’il est démontré que les 

Arabes ont joué un rôle à Roncevaux, comme le suggère Ibn-al-

Athir, la Chanson reconnaissait l’auteur des Légendes épiques, 

apparaîtrait “plus véridique que les annales officielles, plus 

historique que l’histoire, et ce serait la preuve qu’elle procède de 

poèmes contemporains de l’événement”. Or, voilà que la descente en 

Espagne de 778 prend l’allure d’une croisade! (1962, p.4) 

 

           Antes de abordarmos a trama de La Chanson de Roland, é necessário que nos 

debrucemos sobre os dados que precedem a obra, tanto historicamente quanto os 

dados fornecidos pela própria edição com a qual trabalhamos. Le Gentil suscita 

questionamentos a respeito das reflexões tomadas pela personagem principal no que 

respeita às atitudes imputadas ao herói e sua condição de cavaleiro, expondo 

igualmente a razão do sucesso dessa história, que acredita ser condizente com seu 

tempo, contexto conveniente às epopéias. Le Gentil aborda ainda, como referência de 

sua pesquisa, o fragmento de Oxford, escolhido por Bédier como base de reflexão:   

 

On éprouve néanmoins quelque peine à admettre qu’un Roland du 

IXe ou du Xe siècle ait été capable de formuler l’interprétation 

idéologique que la version d’Oxford propose de la journée de 

Roncevaux. Si l’hypothèse était fondée, ne trouverait-elle pas une 

confirmation dans des textes comme le poème latin d’Ermold le Noir 

sur Louis le Pieux, ou mieux encore dans l’épitaphe conservée 

d’Eggihard, tombé aux côtés de Roland? Est-ce le cas? D’autre part, 

on conviendra que le succès du poème de Turold, aux alentours de 

II00, n’est concevable que si l’oeuvre est à tous égards, et plus 

spécialement dans son esprit, parfaitement actuelle à ce moment. 

Bédier et ses adeptes n’insistent donc pas tout à fait à tort sur 

l’enthousiasme créateur du XIe siècle, seul capable, selon eux, de 

promouvoir une grande et authentique épopée. (1962, p.5) 
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           Acreditamos ser relevante comparar os dados historiográficos com as 

passagens presentes na epopeia para termos uma visão mais crítica dos 

acontecimentos. Para exemplificarmos, é significativo abordar o tema bélico, 

predominante no texto literário adotado: na obra literária, mesmo que em um número 

menor, os franceses lutam corajosamente e saem vencedores da batalha. Esta versão, 

passada oralmente, pode ter sobrepujado a realidade menos atraente de uma possível 

derrota, criando assim uma historia poética que perdura até os dias de hoje. Essa 

informação revela o poder da cultura oral, pois temos relatos oriundos da Roma 

antiga que sobrevivem ainda atualmente: 

 

Si les annalistes officiels finissent par avouer une défaite qu’on avait 

d’abord cachée ou camouflée en victoire, c’est en effet qu’au bout de 

cinquante ans cette défaite non seulement est restée en mémoire, 

mais encore bénéficie d’une notoriété chaque jour accrue. Or à quoi 

aurait-elle pu devoir cette notoriété, sinon à un poème qui en 

perpétuait et auréolait le souvenir? Il existait donc à côté de 

l’historiographie écrite une sorte d’histoire poétique orale, très 

largement diffusée, avec laquelle il fallait compter. Il est légitime de 

chercher là les germes très précoces de l’épopée des chansons de 

geste. (1962, p.5) 

 

           No fragmento a seguir, Le Gentil chama a atenção para certas mudanças 

ocorridas nos eventos da obra ao longo dos anos, tais como a posição de destaque de 

Roland, a condição de traidor de Ganelon e inclusive uma mudança na localização 

geográfica. Todavia, a morte gloriosa e a honra de Roland permanecem como tema 

central da gesta que inspiraria as vindouras. Charles Magne permanece como um 

homem de coragem capaz de derrotar os inimigos e vingar a morte de seu cavaleiro 

mais querido: 

 

Retenons très soigneusement au passage cette dernière affirmation, 

dont nous aurons tout à l’heure à nous servir. Constatons pour l’instant 

qu’elle autorise - sans plus, car elle reste hypothétique - à attribuer au 

“premier poème de Roncevaux” un caractère tragique. Roland meurt 

glorieusement en pleine jeunesse, parce que son orgueil sans doute l’a 
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conduit à trop présumer de ses forces. Mais un miracle permet à 

Charles de venger cette mort entre toutes cruelle. Bientôt, dès le Xe 

siècle probablement, l’apparition du traître Ganelon est venue étoffer 

le drame. Le champ de bataille, localisé d’abord au port de Cize, s’est 

élargi jusqu’à la plaine de Roncevaux. On parvient ainsi au début du 

XIe siècle. À ce moment, grâce à une “géniale invention”, Olivier est 

déjà aux côtés de Roland. Sans insister encore sur ce deuxième emploi 

de l’adjectif “génial”, considérons le personnage qui l’a motivé. On en 

a beaucoup parlé ces dernières années. (1962, p.6-7) 

 

           Passamos agora a um resumo do texto literário, no qual se revela um 

panorama geral dos acontecimentos, destacando-se passagens que exemplificam os 

comentários tecidos pelos teóricos e corroboram nossos argumentos. La Chanson de 

Roland tem início com a incursão dos franceses em uma batalha contra os 

sarracenos. O rei sarraceno, Marsile, ao perceber que perderia a contenda, instruído 

por seu conselheiro, leva presentes ao monarca francês e negocia com Charles 

Magne a conversão de seus pares ao Cristianismo. Roland, desconfiando da oferta do 

Rei inimigo, tenta prevenir Charles Magne de uma possível trapaça e acaba sendo 

vencido pela opinião da maioria, sobretudo pelos esforços de Ganelon, seu padrasto, 

em dissuadir o monarca de que as intenções sarracenas eram sinceras. 

            Após a discussão, ficou decidido que um dos cavaleiros iria levar a resposta 

positiva de Charles Magne aos sarracenos. Roland aponta Ganelon para exercer a 

tarefa, mas acaba ele mesmo sendo escolhido como mensageiro dos franceses. 

Mesmo não tendo sido escolhido para a missão, Ganelon se enfurece com sua 

indicação por seu enteado e se une ao exército inimigo contra a França. Por meio das 

informações passadas por Ganelon, os sarracenos, por estarem em um número maior, 

conseguem emboscar Roland e seus companheiros, travando-se então uma batalha 

sangrenta.  

           O conde Roland possuía um corno, ou seja, um olifante (olifant), instrumento 

de sopro para sinalizar a Charles Magne que suas tropas estavam em perigo, 

precisando de reforços. Entretanto, o fiel cavaleiro reluta em usar o olifante, pois não 

deseja desonrar sua linhagem, nem seu país. Como consequência de seu ato, quando 

finalmente decide pedir ajuda, o exército francês está praticamente todo dizimado. 

Apesar de tudo, os franceses conseguiram eliminar boa parte de seus inimigos. 
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Roland, ferido de morte, aguarda a vinda dos reforços e tenta esconder sua magnífica 

espada, Durandal, confiada a ele por Deus, por intermédio do rei, e que, por isso, 

deve ser preservada para que não caia em mãos sarracenas, ou seja, mãos pagãs. 

Roland morre, sendo levado aos céus pelo arcanjo Gabriel. O rei, ao encontrar seu 

sobrinho morto em campo de batalha, se enfurece e elimina os inimigos restantes. 

Por fim, descobrem a enorme traição de Ganelon e o condenam a uma morte 

horrível. 

             No âmbito formal, podemos dizer que o narrador é onisciente, ou seja, ele 

tem ciência de todos os acontecimentos pertinentes à trama narrativa, inclusive o que 

se passa nas mentes das personagens, opinando a respeito das ocorrências, como 

quando afirma, por exemplo, que Ganelon cometera uma traição. A construção 

formal do enredo é linear, obedecendo à ordem cronológica dos fatos, com poucas 

antecipações de fatos vindouros, e reproduz uma estrutura maniqueísta, na qual os 

franceses representam o bem, Deus e a Igreja, enquanto os sarracenos simbolizam o 

mal, o demônio, o paganismo. 

           Na trama narrativa da metáfora literária, os sarracenos, que perdiam a guerra 

para os franceses, negociam uma forma de acalmar o ataque francês através de 

concessões. Uma delas seria receber as leis e preceitos cristãos e a participação em 

uma festa religiosa bastante importante na vida do reino de Charles Magne, tanto que 

o próprio monarca estaria presente. Entretanto, as ofertas generosas eram, na 

verdade, armadilhas, pois eles sabiam que era necessário mostrarem-se submissos ao 

Cristianismo. Blancandrin, um dos cavaleiros do rei Marsile, monarca sarraceno, ao 

perceber a iminente derrota, aconselha que seu soberano finja tornar-se cristão para 

conseguir a piedade de Carlos Magno, sabendo ser essa a única forma de apaziguar 

os ânimos dos cristãos: Vous promettrez de le suivre à la fête de Saint-Michel, de 

recevoir la loi chrétienne et de devenir son homme. [...] Dans la cité pas un païen 

n’est reste: tous furent tués ou faits chrétiens (BÉDIER, 1975, p.18-20).  

           A fé cristã está sempre presente no cotidiano da época. Todo o povo cristão 

clamava por Deus, pedindo sua intervenção e confiando que seriam vitoriosos por 

estarem lutando ao lado dele: Seigneurs français, que Dieu vous donne sa force 

(BÉDIER, 1975, p.46). Também os oponentes, ao passarem suas mensagens ao rei 

Charles Magne, citavam Deus, deixando claro o dever de temor e adoração de todos 

os seus cavaleiros perante o ser supremo: Salut au nom de Dieu, du Glorieux que nos 

devons adorer! (BÉDIER, 1975, p.20). Nesse sentido é interessante notar que tanto a 
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palavra Deus, quanto a palavra Glorioso estão destacadas no texto em letras 

maiúsculas, fato linguístico que denota o valor da carga semântica conferido a essas 

palavras pelos autores do Medievo. 

           Na representação literária, Roland é um bom cristão e um homem tão puro 

que, ao morrer, é levado aos céus pelo arcanjo Gabriel por seu mérito na batalha: Il 

ofre à Dieu le gant de sa main droite et Saint Gabriel le prit (BÉDIER, 1975, p.83). 

A crença na salvação fazia parte da fé cristã, eles acreditavam que, morrendo como 

mártires em batalha, seriam acolhidos por Deus por terem lutado em seu nome, 

revelando sua palavra. Em contrapartida, aqueles que não compartilhavam dessa fé 

estavam fadados a um destino de graves penas e derrotas tanto em vida quanto após a 

morte: Je vais vous absoudre pour sauver vos âmes. Si vous mourez, vous serez / de 

saints martyrs et vous aurez des sièges au plus haut du paradis (BÉDIER,1975, 

p.51). 

           Os guerreiros franceses falam sobre a religião muçulmana com um evidente ar 

de superioridade, usando até mesmo palavras de menosprezo, como glouton para 

indicar sua má conduta. Os cavaleiros francos imaginam a vitória como certa, pois 

eles vinham em nome de Deus, ficando explícito que, para eles, os inimigos não 

passavam de pecadores pagãos, não tendo, portanto, merecimento: Mahomet ne te 

secourra point. Un glouton comme toi ne gagnera pas la bataille (1975, p.55). Ce 

sarrasin me semble fort hérétique. Le mieux, de beaucoup, est que j’aille le tuer 

(BÉDIER, 1975, p.58). 

            Na edição de Bédier, datada de 1975, aqui estudada é apresentada uma 

divisão bastante interessante da história contada que acreditamos resumir bem os 

eventos do poema. Primeiramente La trahison, trecho no qual os franceses são 

traídos pelo padrasto do protagonista. A parte seguinte é descrita como La mort de 

Roland, ápice da trama na qual o protagonista morre honrosamente e é vingado por 

seu rei. Por fim, Le châtiment, sequência na qual os franceses descobrem os 

malfeitos do vilão e fazem justiça: 

 

Le plan général de la Chanson est net: il annonce déjà les qualités de 

nos grands oeuvres, la clarté et la logique. Il offre trois parties, 

intimement liées l’une à l’autre, que nous appellerons  “La trahison”, 

“La mort de Roland” et  “Le châtiment”. (1975, p.6)  
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           O trecho que leva à conclusão sobre a autoria da obra é o verso final, no qual é 

citado o nome Turoldus (Turold), que não era um personagem, e quando se utiliza o 

verbo décliner, que pode ser interpretado de diversas formas, como recitar, compor, 

transcrever. Se considerarmos o verbo como compor, concluiremos então ser de 

Turold a autoria do poema: 

 

On a essayé d’identifier ce poète. Le dernier vers du poème: “Ci falt 

la geste que Turoldus declinet” paraissait révéler son nom: mais on 

ne peut préciser le sens de geste [...] ni élucider le sens de declinet: 

ce verbe veut-il dire composer, transcrire ou réciter? Avec le premier 

sens, il s’agirait de l’auteur. (1975, p.12) 

 

           Bédier aponta a gênese de La Chanson de Roland, assim como das canções de 

gesta e sua ligação com o espaço onde ocorreram para remontar a história, 

relacionando os caminhos, as igrejas e estradas com os fatos descritos, executando, 

assim, uma interpenetração dos dados históricos com o texto poético: 

 

Mais il reste à expliquer la genèse même de La Chanson de Roland. 

M. Bédier a pu montrer que, d’une manière générale, nos chansons 

de geste illustrent les routes qui conduisent aux pèlerinages fameux; 

elles sont en rapport étroit avec les tombeaux, les églises, les 

monuments qui jalonnent ces routes; elles sont sortie, à partir du XIe 

siècle justement, de légendes locales; elles sont nées et ont grandi 

dans les monastères. (1975, p.6) 

 

           Compreendemos, assim, como foi compilado o poema por Bédier e podemos 

ter a dimensão de seu trabalho grandioso para estudar as numerosas versões 

encontradas em diferentes locais onde se acredita que tenham ocorrido os fatos 

históricos originários da lenda de Roland: 

 

La légende de Roland s’est formée comme les autres: elle s’est 

développée, ainsi qu’en témoignent tous les indices recueillis par M. 

Bédier (la tombe de Roland à Blaye, les documents déposés à 

l’abbaye de Saint-Jean-de-Sorde, la pierre fendue de Roncevaux, la 
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“chapelle de Charles” et l’ “hostel de Roland” près de Roncevaux  

(1975, p.10) 

 

           A transformação da sociedade na qual o poema estava inserido traz grandes 

mudanças para a literatura. No fragmento seguinte encontraremos um histórico de 

como se deu essa mudança e quais as intervenções que tais mudanças operaram na 

obra. É sabido que, na Baixa Idade Média, a influência da Igreja era menos intensa, 

se a compararmos com a Alta Idade Média. Certamente essa transição afetou a 

recepção de La Chanson de Roland, posto que a obra é centrada na temática 

religiosa. A fervorosa devoção do protagonista por sua religião tem menos apelo para 

as pessoas com o passar dos anos e, para tornar a história mais atrativa, houve 

mudanças no âmbito formal, adicionando-se, por exemplo, rimas ao texto: 

 

Dès le commencement du XIIe siècle, la société française subit 

d’importantes transformations; l’idéal chevaleresque et religieux du 

siècle précédent s’altère peu à peu; l’esprit mondain fait son 

apparition; on ne pouvait plus, dès lors, comprendre le dévouement 

mystique de Roland, la noblesse et la pureté de son héroïsme; on 

ramène son caractère à quelques traits saillants et très simple; il n’est 

plus qu’un guerrier pourfendeur de mécréants, d’une vigueur 

prodigieuse, d’une vaillance incomparable; sous l’influence des 

romans d’aventures, dont c’est alors la grande vogue, on introduit 

dans sa légende des éléments romanesques, on modifie certaines 

scènes; l’assonance d’ailleurs ne paraît plus suffisante: elle est 

remplacée par la rime; à la fin du XIIe siècle, le texte primitive est 

donc totalement remanié. (1975, p.14)  

 

           Para finalizarmos o tópico relativo às informações gerais do poema, 

destacamos um trecho a respeito do manuscrito que serviu como base para Bédier. A 

biblioteca de Oxford, como se sabe, abriga o mais antigo texto preservado de La 

Chanson de Roland, o manuscrito de Oxford, com 4002 versos, datado de 1100, 

sendo detentora, pois, de uma das versões da obra atribuída a Turold. Os manuscritos 

encontrados, é claro, eram baseados em outros muito mais antigos. Não obstante, a 

versão inglesa foi a escolhida por Bédier, por suas características que se aproximam 

mais dos referenciais da época: 
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En 1832, un jeune érudit, Henri Monin, eut la bonne fortune de 

trouver, dans un manuscrit de la Bibliothèque du Roi, la Chanson de 

Roland, dont on considérait le texte comme à jamais perdu. On 

s’intéressa dès lors au poème, et, en 1837, Francisque Michel en 

donnait la première édition: elle était fondée sur un autre manuscrit, 

conservé à la Bibliothèque Bodléinne d’Oxford, en Angleterre. 

(1975, p.6) 

 

 

4.1 O AMOR EM LA CHANSON DE ROLAND 

 

 

            A concepção que temos a respeito do amor, condicionada pelas matrizes 

culturais, pode estar atrelada às nossas crenças, à sociedade na qual vivemos, aos 

sentimentos a que outrem ou certas situações nos condicionam e ao que valorizamos 

em uma relação e a diversos ethoï socioculturais. O amor é subjetivo, difícil de ser 

mensurado e explicado, sendo, consequentemente, complexo. Nossa proposta neste 

capítulo é tentar compreender de que forma esse sentimento se exprime em La 

Chanson de Roland e como se diferencia de outras narrativas medievais, tal como 

Tristan et Iseut, romance também em análise nesta Dissertação. 

           Acreditamos que o ethos sociocultural medieval influenciou substancialmente, 

como não poderia deixar de ser, a configuração das relações presentes na obra citada. É, 

pois, inevitável que façamos referências à contextualização histórica, especialmente na 

avaliação da estrutura social na qual a terra era um dos bens mais importantes da época. 

As relações matrimoniais eram tecidas de acordo com os interesses das famílias, quase 

sempre devido às terras a serem incorporadas com o enlace. Para analisarmos a 

importância da terra e compreendermos de forma mais clara as relações da época, 

vejamos a definição de feudalidade em La civilisation de l’occident medieval, de 

Jacques Le Goff: 

  

La féodalité c’est d’abord l’ensemble des liens personnels qui unissent 

entre eux, dans une hiérarchie, les membres des couches dominantes 

de la société. Ces liens s’appuient sur une base “réelle”: le bénéfice 

que le seigneur octroie à son vassal en échange d’un certain nombre 
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de services et d’un serment de fidélité. La féodalité, au sens strict, 

c’est l’hommage et le fief. (2008, p.70) 

 

           O conceito de feudalidade acima reforça igualmente a compreensão da relação 

entre Roland e Charles Magne. A lealdade entre os dois ia muito além dos laços 

familiares, constituindo-se em uma hierarquia característica do período que os 

cavaleiros respeitavam enormemente. Trair o rei era um crime sério. 

           Registra-se também a adição de terras de forma bélica, pois, em alguns 

lugares da Europa, as fronteiras ainda estavam se estabelecendo e essas batalhas 

ocorriam regularmente. Além de representar um esforço de resistência da religião 

católica e tentativa de angariar novos cristãos em meio aos muçulmanos, as 

Cruzadas, para muitos cavaleiros, eram a chance de garantir novas terras para si, ou 

conquistar uma, para os que ainda não as tinham. Em seu artigo, “À propos de La 

Chanson de Roland et la tradition épique des francs” (1962), Le Gentil reforça o 

papel da Igreja e da Pátria em La Chanson de Roland, ou seja, salienta que os temas 

políticos e religiosos estavam entrelaçados e tais fatores ganhavam uma importância 

substancial que suplantava as outras esferas da vida das pessoas, sobretudo a dos 

cavaleiros. Outro aspecto é a nomenclatura utilizada para referir o país: Douce 

France (Doce França). Empregada em peças literárias para demonstrar respeito à 

pátria, a expressão era adotada inclusive pelos sarracenos: 

 

Admettons que la lutte contre l’Islam en Espagne ait pris, avec 

Charlemagne déjà, un caractère religieux autant que politique. Il 

n’empêche que ce qui se passe à la fin du XIe siècle présente quelque 

nouveauté. Mais on nous fait remarquer que la Croisade prêchée par 

Urbain est une vraie guerre sainte, menée sous la conduite de l’Église 

et pour l’Église, dans un élan collectif qui n’est pas seulement 

national. Et l’on ajoute qu’en contradiction avec cet état de choses, la 

Chanson de Roland fait passer l’empereur et la “douce France” bien 

avant tout le reste. (1962, p.5) 

 

            Ressaltamos que alguns nobres, em geral os filhos caçulas, não tinham 

herança, contavam unicamente com seu título de nobreza, sendo que muitos deles, 

absorvidos pela Igreja no movimento das Cruzadas, foram lutar em nome de sua fé e 

garantir seu futuro através da tomada das riquezas dos infiéis dominados no caminho. 
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De forma geral, é possível entender as Cruzadas não somente como uma autodefesa 

da religião católica, mas também como uma forma de enriquecer a Igreja e aqueles 

que aceitaram essa missão. Uma prova de que a religião não era o único fator 

motivador é que, por vezes, até mesmo vilarejos convertidos ao Cristianismo podiam 

sofrer com os ataques dos Cruzados. Le Goff esclarece esses aspectos, por vezes 

pouco conhecidos, das investidas católicas: 

 

Ainsi naquit un double  mouvement de conquête qui eut pour résultat 

le recul des frontières de la Chrétienté en Europe et des expéditions 

lointaines en pays musulman: les Croisades. [...] L’aspect dominant 

en fut finalement un affrontement entre Germains et Slaves dans 

lesquels les motifs religieux passèrent a un second plan puisque les 

Allemands n’hésitent pas à s’attaquer à leurs voisins même quand 

ceux-ci étaient convertis au Christianisme. (1962, p. 49-50) 

 

           Georges Duby, em sua obra L’Europe au Moyen Âge, aborda a questão 

econômica nas Cruzadas como um fator preponderante nas investidas da Igreja, 

analisando o ethos sócio-econômico-cultural da sociedade medieval no período. 

Estudos sobre a Baixa Idade Média tornam visível o protagonismo da burguesia nas 

relações comerciais, fazendo com que os nobres tivessem mais anseio por aumentar 

suas riquezas, visto que os títulos de nobreza não apresentavam o mesmo valor que 

outrora. Em contrapartida, a riqueza ganhava maior relevância: 

 

Brusquement, au XIIe siècle, les mouvements d’expansion 

s’accélèrent. De la croissance, la croisade, la ruée des chevaliers du 

Christ sur les richesses de l’Orient, l’aventure fabuleuse, est un 

signe. Il n’est un autre moins éclatant, plus sûr, inscrit dans le 

paysage: […] et ce nouvel acteur, dont on découvre qu’il va 

s’emparer du premier rôle, l’argent.  (1990, p.74)    

 

           Alguns países europeus demoraram a estabelecer suas fronteiras tal como as 

conhecemos hoje. A Alemanha e a Itália são exemplos de nações que demoraram a 

ter seu território delimitado. Em contrapartida, Portugal teve vantagem nas suas 

expedições marítimas exatamente por já estar com suas fronteiras definidas. A 
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França, de forma geral, já na Idade Média, possuía divisas semelhantes às atuais. Tal 

fato denota uma maior unificação, se a compararmos com outros países europeus na 

mesma época. A sensação de pertencimento, de pátria, de nacionalidade está 

estreitamente ligada à terra. O conde Roland tem extrema devoção por seu país, está 

disposto a matar e morrer por ele e, quando se recusa a soar o olifante, uma das 

razões é não desonrar seu país, revelando-se assim o enorme sentimento de 

pertencimento à sua terra.  

           Antes de avançarmos no estudo da relação de Roland com Charles Magne, 

situaremos esse monarca historicamente. Para entendermos melhor o verdadeiro 

papel de Charles Magne, podemos sublinhar que ele foi rei dos Francos, tendo sido 

sagrado em Roma no Natal de 800 d.C e tinha grande admiração pela Antiguidade 

Clássica, principalmente pelo Império Romano, o qual tinha como inspiração. 

Charles Magne gostava de cercar-se de intelectuais, de arte e tinha como objetivo 

reavivar a cultura clássica, tendo sido, por isso, considerado um protetor da educação 

e das artes. George Henderson, em Arte Medieval (1978), ressalta o gosto do 

monarca pela civilização Greco-Romana: 

 

Nenhum artista dos palácios de Carlos Magno teria entendido as 

frases lisonjeiras que Cellini gostava de entreouvir sobre seu trabalho, 

tais como “Muito superior aos antigos”. Quimera nos livros 

carolíngios é empregada juntamente com elefantes, leões e centauros, 

na esperança de comunicar o gosto clássico em moda ao texto bíblico 

ilustrado. (1978, p.104) 

 

Podemos assim entender melhor a relação de Roland com seu soberano, que 

era um monarca amado por seus súditos. Por todos esses fatores, o protagonista do 

texto demonstrava por ele imenso respeito, obedecendo quase sempre suas ordens e 

defendendo-o com a própria vida. 

           Durante o poema isso é representado pelo notável patriotismo dos cavaleiros, 

uma característica recorrente nas obras do gênero. Podemos exemplificar essas 

observações lendo vários trechos do romance, como o seguinte, no qual se destaca o 

amor e a dedicação não somente de Roland, mas de quase todos os pares do Rei, os 

quais se dispunham a morrer por amor ao seu soberano e por sua fé, sem grandes 
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contestações: Seigneurs barons, Charles nous a laissés ici: nous devons bien mourir 

pour notre roi. Aidez à soutenir la chrétienté (BÉDIER, 1975, p.51). 

           Ao longo de La Chanson de Roland, a proximidade das figuras históricas do 

rei e de Deus é bastante explícita. Tal analogia é encontrada igualmente nos teóricos. 

Sabemos que os monarcas eram tidos como representantes do divino na terra e, por 

consequência, deveriam ser obedecidos. Roland tem extremo amor por seu rei e tio, 

não somente por ser patriota e amar sua terra, mas também por ser bom cristão e 

amar a Deus. A guerra, na crença dos cristãos, estava atrelada ao divino, a vitória 

seria sempre dos justos e os pagãos deveriam ser eliminados. Tudo o que era 

angariado pelos Cruzados, era merecido, e a divindade do rei se reconhecia ainda 

mais com tais conquistas. Duby (1990) revela como as relíquias eram importantes 

para os cavaleiros. As igrejas que possuíam uma relíquia relevante para a sua fé, 

como o Santo Sudário ou um pedaço da cruz de Cristo, eram consideradas ainda mais 

abençoadas e obtinham maior visitação. Dependendo do valor da relíquia, tornavam-

se alvo de peregrinação. O autor salienta, dessa forma, a ligação do divino com a 

monarquia:                  

        

C’est pour cela qu’il fit bâtir La Sainte-Chapelle dans son palais de la 

cité, à Paris. Il avait acquis un objet très cher à Constantinople, la 

couronne d’épines. Relique insigne, cet instrument de la souffrance 

de Dieu signifiait clairement ce que lie le divin à la monarchie.  

(1990, p.131)    

 

           Na relação Rei x Deus, o grande monarca Charles Magne é descrito durante 

toda a trama como um cristão modelo, quase santo, alguém que tem uma relação de 

extrema proximidade com Deus acima de qualquer outro personagem, mais ainda 

que o próprio Roland, protagonista maior da história. No primeiro trecho revela-se 

que o soberano busca a intervenção divina quando necessita solucionar problemas: 

L’empereur lève les mains vers Dieu, baisse la tête et se met à réfléchir (BÉDIER, 

1975, p.21). Aqui fica clara para o imperador a importância de seguir os ritos da 

Santa Igreja: L’empereur s’est levé de grand matin; il a entendu messe et matines 

[....]. Le Roi dit: Grâces soient rendues à Dieu! (BÉDIER, 1975, p.39-40)  

           Outro fator de ligação de Charles Magne com Deus são seus douze pairs, ou 

seja, seus doze cavaleiros, que são o equivalente aos apóstolos de Cristo, relação que 
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podemos fazer com a religião cristã, inclusive um deles trai a confiança de Charles 

Magne e de Roland, assim como Judas traiu Jesus Cristo. Mais um exemplo de como 

o rei era visto como quase santo, como representante de Deus na Terra, é a passagem 

na qual Ganelon, antes de sair para sua missão em nome do reino, recebe de seu 

soberano a benção: Allez, par le congé de Jésus et le mien! De sa main droite, il 

l’absout et fait sur lui le signe de la croix. Puis il lui donne le bâton et le bref 

(BÉDIER, 1975, p.29). O monarca tem o poder de benção, como um padre ou 

monge, de tão próxima que é sua relação com o ser superior. Essa é uma das fontes 

de seu poder e influência para com seus cavaleiros e com a população em geral. A 

associação é tão estreita que a sagração dos monarcas era, não raramente, feita nas 

Igrejas. 

           O rei é, de fato, uma lenda. Até mesmo seus inimigos o respeitam e elucubram 

sobre sua figura, atribuindo a Charles Magne uma quase imortalidade, o que 

configura outra associação possível com a religião, no que concerne à imortalidade 

de Cristo e à passagem de sua ressurreição. Ainda no tocante às associações com o 

discurso religioso, existe também a representação da idade de Matusalém, que, ao 

morrer, tinha quase mil anos. Assim é que o narrador se refere à idade do monarca no 

texto literário: Je veux vous entendre parler de Charlemagne; il est bien vieux, il a 

fini son temps, il a, que je sache, deux cents ans passés! (BÉDIER, 1975, p.34). 

           O amor observado em Roland não é somente devotado a Deus e transferido, 

por isso, para seu rei. Podemos constatar o imenso amor de Roland por Carlos 

Magno como ser humano, sendo que esse amor é recíproco, o rei ama intensamente 

Roland, que é, além de tudo, seu sobrinho. Nesse trecho ele está bastante preocupado 

com a sobrevivência de seu destemido cavaleiro, que parte em uma missão em seu 

nome. Sabendo não ser possível encontrar nenhum herói equivalente, o monarca 

teme por sua perda: Dieu! Si je le perds, je ne retrouverai point son semblable! 

(BÉDIER, 1975, p.43).  

           Os cavaleiros, por sua vez, obedeciam cegamente a seu soberano e estavam 

sempre dispostos a defendê-lo, bem como a seu país, não importando o quanto 

custasse: Que Dieu nous l’octroie! Nous devons tenir ici pour notre roi (1975, p.45). 

Entretanto, como foi dito anteriormente, no meio de seus cavaleiros existia um 

traidor e Olivier, um dos cavaleiros mais próximos ao rei, e grande amigo de Roland, 

foi o primeiro a perceber os indícios de traição, tentando advertir os outros, mesmo 
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sabendo que talvez não fosse ouvido devido às boas relações que o traidor, Ganelon, 

tinha com seu soberano Carlos Magno. Ganelon era padrasto de Roland: 

 

Nos français vont entrer en grande fureur. Ganelon le savait, le félon, 

le traître qui nous a désignés devant l’empereur. - Tais-toi, Olivier, 

répond le comte Roland, c’est mon parâtre; je ne veux pas que tu en 

dises un mot. (BÉDIER, 1975, p.45) 

 

           A honra era algo essencial para os cavaleiros medievais, honrar ao rei, à 

pátria, ao próprio nome, ou seja, como já se disse, à sua linhagem. Roland, por uma 

questão de honra, preocupado com sua reputação em seu país natal, reluta em fazer 

soar o olifante que traria a ajuda de seu rei e salvaria seus companheiros de batalha e 

a si mesmo. Podemos destacar igualmente que sua preocupação não é somente uma 

questão de orgulho por sua pátria, ou renome familiar, mas é também religiosa. Ele 

crê que, se escolhesse praticar aquele ato de aparente covardia, estaria indo contra a 

vontade de Deus: 

 

Olivier dit: “Les païens sont en force et nos Français, ce me semble, 

sont bien peu. Compagnon Roland, sonnez donc de votre cor. 

Charles l’entendra et l’armée reviendra”. Roland répond: “Ce serait 

folie! En douce France j’y perdrais mon renon. [...] Ne me plaise au 

Seigneur Dieu que par ma faute mes parents soient blâmés et que la 

douce France tombe dans l’humiliation. [...] “Ne plaise à Dieu”, lui 

répond Roland, “qu’homme vivant puisse jamais dire que j’aie sonné 

du cor pour des païens! [...] Ne plaise au Seigneur Dieu, ni à ses 

anges, que jamais la France perdre son honneur à cause de moi. 

Mieux vaut la mort que la honte!” (BÉDIER, 1975, p.46-48)  

 

           Outro sinal da ligação intensa com a questão religiosa nesses trechos é que 

todos eles começam se remetendo à honra, que aparece na questão do patriotismo, ou 

seja, não desonrar a França, a qual é tratada afetivamente por “doce França”, tanto 

pelos franceses quanto pelos estrangeiros, o que configura um sinal de amor e 

respeito pelo país. Privilegiavam-se, assim, no ethos heroico, fatores como família, 

glória, pátria, enfim, diversos elementos ligados à honra que fizeram com que 
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Roland, durante o ataque do inimigo, não quisesse soar o olifante para pedir ajuda 

logo de início, culminando então a batalha com a morte de vários homens. 

           A crença na salvação faz parte da fé cristã. Eles acreditavam que, morrendo 

como mártires em batalha, seriam acolhidos por Deus como quem lutou em seu 

nome, espalhando suas palavras. Em contrapartida, aqueles que não compartilhavam 

dessa fé estavam fadados a um destino de graves penas e derrotas tanto em vida 

quanto após a morte, conforme se lê na seguinte transcrição já destacada 

anteriormente na Dissertação: Je vais vous absoudre pour sauver vos âmes. Si vous 

mourez, vous serez de saints martyrs et vous aurez des sièges au plus haut du 

paradis (BÉDIER, 1975, p.51).  

           O país, dessa forma, pode ser o alvo desse sentimento nobre, desse enorme 

amor que suscita tamanha devoção. Não importa que a mulher amada fique sozinha 

por meses, enquanto o cavaleiro luta pela nação, não importa morrer e deixar a 

esposa viúva, nem mesmo deixar os filhos órfãos, porque defender a terra na qual 

nasceu, defender os ideais daquele país, honrar o lugar ao qual pertence e a seu 

soberano é muito mais importante do que qualquer vínculo familiar, mais relevante 

do que qualquer sentimento individual. 

 

 

4.2 O LUGAR DA MULHER EM LA CHANSON DE ROLAND  

           

 

           A honra é, também na esfera familiar, um elemento preponderante. Quando 

Roland reflete, em batalha, a respeito de sua honra, além do desejo de honrar sua 

pátria, seu rei e seu deus, o cavaleiro almeja igualmente honrar seu nome, ou seja, 

sua linhagem, seu sangue. Le Goff enfatiza a ingerência do tema na obra literária: 

“Roland refuse longtemps à Roncevaux de sonner de l’olifant pour appeller 

Charlemagne à son secours, de peur que ses parents n’en soient déshonorés” (2008, 

p.259). 

           A desonra poderia se dar de inúmeras maneiras, como ter uma mulher da 

família violada, ou “seduzida”, por exemplo, o que impediria que a dama casasse 

virgem. Tal acontecimento deveria ser remediado através da vingança. Os homens da 

família é que deveriam tomar a iniciativa de proteger suas mulheres, caso algo desse 
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gênero acontecesse. À mulher caberia afastar-se das possíveis ameaças, como não 

andar desacompanhada pelas ruas, ou seja, sem a companhia de um homem.  

            Le Goff nos esclarece a situação das mulheres na época das Cruzadas, 

momento no qual grande parte dos homens se ausentava na longa empreitada, 

fazendo com que as mulheres fossem mais numerosas nas cidades e tomassem mais 

responsabilidades em diversos âmbitos, especialmente as nobres, visto que as 

camponesas já costumavam tomar parte no trabalho do campo. Esse contexto teve 

sua contribuição para a melhora da condição feminina, pois as mulheres afinal 

conseguiram que mais direitos lhes fossem assegurados. Todavia, houve áreas nas 

quais as mulheres tiveram perdas, como exemplifica o historiador, em relação à 

partilha de bens: 

 

On souvent prétendu que les Croisades, qui ont laissé les femmes 

seules em Occident, ont a mené un croissement de leurs pouvoirs et 

de leurs droits. David Herlihy récemment encore a soutenu que la 

condition des femmes, surtout dans la couche supérieure de la société 

seigneuriale et dans la France méridionale et l’Italie, s’était 

améliorée à deux reprises: à l’époque carolingienne, aux temps des 

Croisades et de la Reconquista. [...] Et l’étude des actes juridiques 

prouve que, en ce qui concerne en tout cas la gestion des biens du 

couple, la situation de la femme a empiré du XIIe au XIIIe siècle.  

(LE GOFF, 2008, p.263)   

 

           A poesia trovadoresca é igualmente um reflexo desse contexto, porém, se 

dirigirmos nossa atenção para o ato cavalheiresco, encontraremos a gesta, como a 

obra a qual estamos analisando, que enfatizava as conquistas e os atos heroicos dos 

homens que se dispuseram a lutar por seu reino. Podemos ressaltar ainda, baseando- 

nos no historiador acima citado, que houve um crescimento populacional na Baixa 

Idade Média e um período mais pacífico, em comparação com o anterior. Ainda 

assim, entretanto, a mulher era sempre alvo da proteção masculina: 

 

De même la pacification relative qui s’instaure au Xe siècle: fin des 

invasions, progrès des institutions de “paix” qui réglementent la 

guerre en limitant les périodes d’activité militaire et en plaçant 

certaines catégories de la population non combattent (clercs, femmes, 
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enfants, paysans, marchands et parfois animaux de travail) sous la 

protection de garantiers [...]. (LE GOFF, 2008, p.47) 

 

           Em uma sociedade que valoriza tanto a religião, a terra e a honra, fica claro o 

porquê de a noiva de Roland ter um papel tão modesto na obra, afinal, o primordial 

era a linhagem do corajoso cavaleiro, sobrinho do Rei, e seus feitos maravilhosos 

para seu país, seu Rei e seu Deus. Posto que Roland morreu sem herdeiros e nem 

chegou a se casar, sua noiva não deveria ser alvo do amor mais proeminente, já que a 

família não havia ainda se estabelecido e, por essa razão, era menos relevante. 

Obviamente, ainda que o cavaleiro fosse casado, o amor por sua esposa ainda seria 

menos importante do que sua pátria e sua religião, todavia, é possível que a honra 

familiar passasse a abranger sua prole e o cônjuge, fazendo com que o status de sua 

amada se elevasse. Em Damas do Século XII (2013), de Georges Duby, podemos 

constatar a relevância da questão familiar, sobretudo para o sexo feminino. A 

procriação era sua função primordial frente à sociedade, ou seja, sua função era gerar 

os filhos. Sua submissão em relação aos homens da família é determinante para sua 

valorização na sociedade: 

 

[...] obrigadas, por conseguinte, a curvarem-se às decisões dos 

homens da parentela encarregados de tornar proveitosas, 

judiciosamente, suas faculdades procriativas. “Submissão das filhas, 

que é preciso louvar acima de tudo”, repete um pouco mais adiante o 

cura de Ardres a respeito de Agnès, uma das netas desse Guillaume. 

(DUBY, 2013, p.8) 

 

           Em contrapartida, ainda que as mulheres tivessem como objetivo central a 

reprodução, os homens ainda tinham o controle de seus destinos. A responsabilidade 

da linhagem familiar era deles, pois os títulos de nobreza iam prioritariamente para o 

filho primogênito. Por essa razão, o filho era mais desejado, posto que era ele que 

tomaria o lugar de seu Pai, caso ele morresse. Até mesmo as relações maritais tinham 

mais influência masculina, pois, em geral, eram acertadas pelo pai da família, 

inclusive para os filhos. Frente a essas afirmações, concluímos que a mulher não era, 

salvo raras exceções, responsável pelo próprio destino. O panorama anteriormente 

apresentado elucida bastante a condição da noiva de Roland. Ela havia sido destinada 
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a ele e, com sua morte, seu futuro fica incerto, findando-se, portanto, suas 

esperanças. Duby explicita a condição feminina em contraste com a masculina: 

 

A linhagem, com efeito, era assunto de homens. Assunto dos 

senhores que, pela efusão de sua semente, procriavam o menino 

destinado a tomar a frente da casa quando eles houvessem deixado 

este mundo, que, com esse objetivo, tinham desposado a mulher que 

seu pai lhes arranjara e a haviam fecundado. Era o seu dever, o que 

exprime claramente o ritual das bodas. (2013, p.101) 

 

           Em seguida, veremos um trecho esclarecedor no que concerne à linhagem 

familiar. Apesar de a mulher ter a função de carregar a prole em seu ventre, e que 

seja dela, na maior parte dos casos, a responsabilidade de criar os filhos, ainda assim, 

a semente masculina é abundantemente mais valorizada. Em La Chanson de Roland, 

sua origem nobre é enfatizada, contrariamente à de sua noiva, de quem pouco se 

sabe: 

 

Os esposos achavam-se ali, já deitados, prontos para a tarefa 

amorosa. Erguendo os olhos e os braços ao céu, Baudouin chamou 

para eles as graças do Todo-Poderoso. Que pedia ele? “Que se 

multiplique na duração dos dias e dos séculos a semente.” Sêmen. 

Esse termo latino, eu sei, significa “linhagem”, “descendência”, mas 

designa em primeiro lugar essa coisa concreta, esse humor, o 

esperma. (2013, p.101) 

 

           Duby insiste sobre a função da semente masculina e aponta, igualmente, a 

existência de uma semente feminina, uma semente que faz parte da construção de 

uma sociedade, sobretudo se concebemos as mulheres como educadoras dos infantes. 

A ligação estreita de uma mãe com seu filho faz com que, por vezes, ela tenha um 

papel mais proeminente na vida de sua prole do que o pai, o qual, como observado 

anteriormente, poderia passar meses viajando em uma Cruzada e acabar inclusive 

morrendo, abstendo-se assim do convívio com sua prole e trazendo, por isso, menos 

impacto na vida dos filhos do que uma mãe que estivesse presente no dia-a-dia da 

família. Tal influência pode permanecer inclusive na vida adulta. Perante a 

sociedade, era inegável a considerável atribuição do feminino para as relações, tanto 
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devido à sua relação familiar em razão das incumbências dadas a elas, quanto por sua 

linhagem, a qual era passada para as próximas gerações, e que, portanto, não 

poderiam ser negadas: 

 

De todo modo, herda-lhe as virtudes, o renome, o que constituía o 

valor do sangue materno. Essa mulher que o incubou em suas 

entranhas fez a ponte entre duas linhagens, entre a casa da qual saiu e 

aquela para onde a conduziram com grande pompa no dia de suas 

bodas, na esperança de que logo estaria grávida. Ela é o elo, a 

“cópula”. Instrumento da aliança, a dama certamente é um objeto.  

(2013, p.104)  

 

           O tópico econômico, que julgamos ser relevante para esse capítulo que 

contextualiza a mulher do Medievo, também se faz presente nos comentários de 

Duby. Na análise da estrutura do casamento, que era motivado por questões 

econômicas, já abordada anteriormente, revela-se que, geralmente, as mulheres eram 

mais abastadas que seus futuros cônjuges e tinham títulos de nobreza mais 

relevantes, em suma, tinham melhores condições financeiras que o homem. A 

disparidade econômica era tratada de forma natural e caso acontecesse o inverso, ou 

seja, que o homem fosse mais rico, as pessoas não aceitavam bem a relação. Em La 

Chanson de Roland temos tão pouca informação a respeito de Aude, sua noiva, que 

não é possível afirmar seu grau de nobreza, nem mesmo compará-la a seu amado, 

porém, acreditamos que tinha uma linhagem bastante nobre, ao menos comparável à 

de Roland, posto que, de forma geral, era motivo de vergonha para um cavaleiro 

casar-se com uma mulher de classe inferior à sua. Vejamos, a seguir, um trecho no 

qual é explicitado esse uso matrimonial da época, chamado por Duby de mercado 

matrimonial: 

 

[...] na maior parte dos casais, o homem era de menos alta extração, 

menos abastado que sua mulher. Tal disparidade entre os dois 

cônjuges parecia normal. Quando, por acidente, um pai dava a seu 

filho primogênito uma esposa que não se situava acima, mas abaixo 

dele, sentia a necessidade de justificar-se. Esse fora o caso quando o 

mesmo Baudouin de Guînes desposara a filha do senhor de Ardres, 

vassalo de seu pai. O historiador doméstico que relata o 
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acontecimento meio século mais tarde não faz rodeios. A propósito 

desse casamento, ele fala de “humilhação”. A desculpa era aquela 

paz perpétua que era preciso estabelecer. A despeito de todos os 

obstáculos, entre duas casas que se enfrentavam havia gerações, para 

grande prejuízo da região: em circunstâncias análogas, muitos 

nobres, duques, e mesmo reis e imperadores tinham aceitado 

rebaixar-se dessa maneira. (2013, p.104) 

 

           As damas podiam inclusive ser um fator decisivo na política. A honra de uma 

dama poderia iniciar uma batalha entre nações, o desejo de um homem por uma 

mulher poderia resultar em guerra, contudo, como os matrimônios adicionavam 

territórios aos bens das famílias, em uma escala maior, as mulheres poderiam 

também trazer paz para uma contenda entre reinos. Era comum, na Idade Média, 

casamentos fazerem parte das negociações de paz, dando vantagem a um ou outro 

reino e sendo decisivos para findar batalhas. Em suma, a representatividade de Aude 

em La Chanson de Roland pode não refletir a real influência do feminino nas 

batalhas medievais. Mesmo em se tratando de uma guerra santa, elas tinham sua dose 

de influência, algumas vezes inclusive acompanhavam os homens nas Cruzadas, 

como quando a intenção da família era se instalar nos novos territórios dominados: 

 

Desde muito tempo, as damas eram também o penhor de um 

equilíbrio entre os Estados. Era por moças trocadas que a pacifica 

conversatio, as relações de paz, estabelecia-se entre os príncipes, 

entre as nações.  (2013, p.121-2) 

 

           Concluímos, dessa forma, que a situação das mulheres, sobretudo das 

mulheres nobres, era paradoxal. Ao passo que tinham menos voz na sociedade, sua 

linhagem era menos valorizada que a masculina em grande parte da cultura europeia, 

devendo submissão aos homens, fossem pais ou maridos. Por outro lado, nas relações 

amorosas eram habitualmente mais ricas, tinham mais influência nas futuras 

gerações, posto que tinham a função de educar as crianças, ou seja, de certa forma, 

possuíam um inegável poder: 

 

Distingue-se aqui o poder que a maternidade confere às damas: elas 

são poderosas por meio de seus meninos. Mas o relato mostra 
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também por que esse poder é reforçado. Seu vigor vem de que, nessa 

linhagem, todas as esposas foram de melhor nascimento que seu 

marido. (2013, p.106) 

 

           A noiva de Roland está ligada a ele tão intensamente que para ela não existe 

vida sem a presença de seu cavaleiro. Uma leitura possível dessa passagem, baseada 

ainda no trecho de Duby acima citado, é relacionada à submissão. Após a morte de 

sua referência masculina, a qual ela devia obediência, não havia outro destino senão 

se juntar ao seu senhor, pois sua vida não tinha sentido. Podemos entender, também, 

que, com a morte de seu amado, ela perdera a chance de ter filhos e, como 

pontuamos, esse era um dos principais objetivos femininos no período medieval, 

fator que pode ter tirado a vontade de viver da jovem dama. 

            A nobreza e o clero serviam de modelo para o resto da população: era deles 

que as pessoas absorviam seu conhecimento, era deles que vinha a norma de como as 

pessoas deveriam se portar perante a família, entretanto, esses ensinamentos não 

eram acessíveis a todos. A inspiração nobre se estendia igualmente ao tratamento 

dado às mulheres, quase sempre alvo da proteção masculina. Esses ensinamentos 

eram passados na corte desde cedo para os nobres apurarem seus modos e se 

distanciarem da conduta daqueles que eram considerados bárbaros, ou até dos 

plebeus, os quais, por sua vez, mimetizavam, na medida do possível, as boas 

maneiras da classe nobre: 

 

Os príncipes acreditavam-se também responsáveis pela educação dos 

homens e das mulheres que se reuniam em torno deles. Era uma 

velha tradição. Na época carolíngia, o palácio do rei era uma escola 

de boas maneiras. As obras compostas pelos escritores à sua 

disposição tinham, assim, uma função pedagógica. Ensinavam os 

usos que distinguem o homem bem-educado, o homem da côrte, o 

“cortês” do “plebeu”, do grosseiro, do rústico. Ensinavam em 

particular os guerreiros a tratar, segundo as conveniências, as 

mulheres das quais se aproximavam no círculo dos príncipes.  (2013, 

p.246) 

 

            Como já ressaltamos, a Igreja exercia uma enorme importância no Medievo e 

a população, em geral, fazia grande esforço para viver de acordo com os preceitos 
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religiosos vigentes. Para as mulheres não era diferente, ainda que a vigilância sobre 

elas fosse ainda mais forte, elas poderiam ter sua salvação, às custas, evidentemente, 

de sua submissão aos dogmas da Igreja. No trecho a seguir, presente em Duby, em 

L’Europe au Moyen Âge,  nos chamou à atenção a temática da santidade, o emprego 

da frase “même si vous êtes une femme” (mesmo que você seja uma mulher). Essa 

afirmação retrata efetivamente como as mulheres eram vistas na época, ou seja, 

muito mais inclinadas ao pecado do que à santidade, por isso, ainda que fosse 

possível a uma mulher ser considerada santa, essa não era a expectativa da sociedade 

medieval: 

  

Le purgatoire, l’enfer, les paradis. Si vous êtes bien préparé, si vous 

avez vécu comme le veut l’Église, vous prendrez place parmi les 

saints, même si vous êtes un pauvre, même si vous êtes une femme. 

(DUBY, 2008, p.206)  

  

           O casamento fazia parte do objetivo das mulheres. Como seu sucesso 

dependia de ter filhos, e, segundo a Igreja, não era permitido sexo antes do 

casamento, este tinha grande peso no imaginário feminino. A isso, adicionamos 

ainda o fato da tutela que estava implícito na cerimônia e que era, de fato, um uso da 

época, sendo, por isso, uma das metas a ser cumprida no casamento: “A paz social 

repousava, portanto, sobre o casamento. Mas que casamento? Existiam casamentos 

de vários tipos” (DUBY, 2010, p.121).            

           Sabendo que as damas eram mais ricas, não é difícil concluir que elas 

significavam território. Considerando a importância desse bem para a economia do 

período, o casamento era claramente uma preocupação familiar, inclusive masculina. 

Quando um país era invadido por bárbaros, não raro esses violavam as mulheres 

locais, demonstrando, assim, sua dominação. A invasão do território e a dominação 

dos habitantes, em especial as mulheres, eram demonstrações de poder muito 

próximas. A equivalência delas ao “território” se apresenta em outras situações, elas 

eram moeda de troca não somente em casos extremos como invasões, mas também 

em ocorrências corriqueiras. A noiva de Roland tinha a esperança de se casar, mas, 

quando a expectativa não se cumpre, ela perde as esperanças de um bom futuro e 

torna-se um “território” livre a ser invadido, fica mais vulnerável, mesmo que por 
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pouco tempo, pois em seguida morre. Duby nos exemplifica o valor da mulher com 

um caso de pagamento a ser feito: 

 

O rei era importunado pelos tirones, os jovens guerreiros de seu 

séquito. “Nós te servimos muito tempo”, diziam eles, “sem ter ainda 

recebido nada de ti que nos satisfaça, a não ser de beber e de comer. 

Rogamos-te que expulses os normandos ou então que os extermines. 

Tu nos concederias então suas esposas e darias a nós o que eles 

possuem”. A mulher e, ao mesmo tempo, a terra. Um dos solicitantes 

cobiçava a companheira de Bernard, o Dinamarquês: ela era muito 

bela, Bernard, sobretudo, era muito rico. (2013, p.121) 

 

            Apesar de parecer uma situação bastante dura, é inevitável ressaltar a 

desvalorização da mulher no Medievo. Obviamente as mulheres não eram tratadas 

todas da mesma forma, as nobres e as vassalas não recebiam o mesmo tratamento, 

todavia, pelas questões econômicas anteriormente apresentadas, pudemos perceber 

que até mesmo as nobres não eram tão valorizadas, o que importava era sua riqueza.  

            As vassalas, por sua vez, mesmo sendo pobres, serviam igualmente ao jogo 

de poder e posses da época. Uma mulher sem um esposo poderia servir aos interesses 

dos homens, uma vez que era mercadoria sem dono, livre para ser negociada, assim 

como se lê em Duby que nem só as nobres podiam servir de moeda de troca: 

 

Tomava muito cuidado em manter sempre ao alcance, estreitamente 

vigiada, uma bela reserva de mulheres por casar, moças na maior 

parte, ou viúvas de seus vassalos. Os jovens de sua corte as 

cobiçavam. Para obter uma delas, mostravam-se muito dóceis com o 

patrão. As futuras damas eram moeda muito preciosa para comprar.  

(2013, p.121) 

 

           Para finalizarmos nossas considerações a respeito da mulher em La Chanson 

de Roland, citaremos a passagem na qual Aude está presente. Ressaltamos que sua 

aparição se dá somente a partir da página 94, ou seja, nas últimas páginas da obra. 

Primeiramente, nos chamou atenção o emprego da palavra “bela”, que aparece desde 

o título do capítulo, assim como é o primeiro atributo a ela conferido quando seu 

nome se revela, denotando a valorização dessa característica nas mulheres. Em 
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seguida temos uma indicação da relação dela com o protagonista, eles são noivos, 

visto que ele havia prometido à jovem casamento. A importância do matrimônio se 

revela quando o monarca oferece à donzela seu filho para que ela pudesse se casar, o 

que indica também uma posição de nobreza de Aude. Sublinhamos igualmente nessa 

passagem a ingerência da religião no cotidiano das pessoas, pois ela nega a generosa 

oferta de Charles Magne sugerindo que não agradaria a Deus se ela o fizesse. Ainda 

mais, a jovem acredita desagradar aos céus mantendo-se viva após a morte de seu 

amado. Podemos interpretar que não só seu amor por Roland era forte o suficiente 

para matá-la em sua falta, mas também que sua fé era tão intensa que ela morre por 

acreditar que a Deus desagradaria sua vida longe de seu cavaleiro. O trecho revela 

assim a extrema importância de Roland e a intensidade do amor de Aude por ele. A 

enorme tristeza de Charles Magne exemplifica esse fato e o quanto ele era 

insubstituível, tanto como guerreiro, como marido: 

 

Voici que vient à lui Aude, une belle demoiselle. Elle dit au roi: “Où 

est Roland, le capitaine, qui m’a juré de me prendre pour femme?” 

Charles est rempli de douleur et de chagrin. Il pleure, il tire sa barbe 

blanche: “Soeur, chère amie, tu t’inquiètes d’un homme mort, mais 

je te donnerai en échange quelqu’un qui le remplacera bien; je te 

donnerai Louis [...] il est mon fils et possédera mes marches”. Aude 

répond: “Cette parole ne me touche guerre, ne plait à Dieu, à ses 

saints, à ses anges, qu’après Roland  je reste encore en vie!” Elle 

perd ses couleurs et tombe aux pieds de Charles: elle est morte. 

(DUBY, 2010, p.94-5) 

 

 

5. TRISTAN ET ISEUT 

 

 

           A obra Tristan e Iseut foi escolhida por nós, pelo fato de ser um dos romances 

mais característicos da Idade Média francesa, apesar de se referenciar na Cornualha, 

território britânico. Por essa razão podemos verificar, ao longo da narrativa, a 

influência bastante evidente da matéria bretã. Os romances mais conhecidos e 

representativos desse gênero são os pertencentes à saga arturiana, como Arthur e seus 
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cavaleiros, Os Cavaleiros da Távola Redonda, entre outros que abordam a saga de 

Arthur, rei bretão bastante conhecido na cultura ocidental. A matéria bretã foi 

definida por Duby como “um conjunto de lendas oriundas das tradições célticas” na 

renomada obra Dames du XIIe siècle (1995, p.59). 

           O romance é baseado nos fragmentos dos poemas de Thomas e Béroul e, 

seguindo esses manuscritos, a história foi publicada e editada por Charles Marie 

Joseph Bédier (em fins do século XIX). Bédier foi um grande estudioso da literatura 

medieval e responsável pela publicação de algumas outras obras importantes, como a 

que constitui o outro alvo de nosso estudo, La Chanson de Roland. 

           Georges Duby (1995) aponta a origem do fragmento mais antigo da obra de 

que se tem notícia, no qual gostaríamos de realçar a presença de rimas na sua gênese 

e a língua na qual teria sido escrito originalmente, ou seja, um dialeto francês. O 

árduo trabalho do filólogo tem destaque no trecho, valorizando-se a tarefa de Bédier 

em coletar as diversas versões e recriar assim a famosa narrativa: 

 
Dessas obras poéticas, rimadas no dialeto francês que se falava em 

ambos os lados da Mancha entre pessoas cultas e que hoje 

infelizmente não é mais diretamente legível, a não ser por filólogos 

experientes, conservamos apenas trechos, com exceção de um lai de 

Maria de França em que se desenrola, narrado com elegância, um 

único episódio da história. (1995, p.59) 

 

            O historiador revela que os relatos da história de Tristan e Iseut agradaram as 

pessoas, e que, por isso, a obra perdurou por tanto tempo, sendo devido a esse 

interesse que a narrativa passou da tradição oral à escrita. O perigo de se perder uma 

obra de tradição oral é elevado, somente as mais célebres sobreviveram ao passar dos 

anos, portanto, a literatura aqui trabalhada tem esse mérito: 

 

Esses versos que o intérprete, para recitá-los, tirava de sua memória 

por ocasião de cada apresentação da obra, essas palavras que voavam 

de boca em boca, tinham toda a chance de se perder. Se podemos lê-

los ainda, é porque agradaram e porque a história que contam 

apaixonou os que a escutaram. (DUBY, 1995, p.60)  

 
            Citando ainda Duby para embasar nossa escolha literária, destacamos que, para 

ele, os relatos presentes na obra constituem uma útil representação da sociedade da 
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época. Através dele podemos ter a visão do ethos inscrito no paradigma cultural da época 

a respeito do feminino. Ao termos acesso às diferentes versões da narrativa, podemos 

confrontá-las, extraindo a visão de cada autor sobre os temas ali presentes. A análise do 

comportamento das personagens, suas decisões, seus problemas, todos esses fatores 

contribuíram para um melhor entendimento dos costumes, crenças e hábitos da época. 

Especificamente no texto abordado neste capítulo, inscreve-se a questão feminina, pelo 

desvio de conduta da protagonista:  

 
Eis por que o relato dessa aventura permite reconstituir, com menos 

incerteza do que por outros meios, a imagem que se fazia da mulher 

e do amor, por volta de 1170-80, nesses postos avançados da 

sofisticação social que eram as cortes anglo-normandas. E como cada 

um dos autores, Thomas, Béroul e os outros imaginaram Iseut à sua 

maneira, atribuindo-lhe certos sentimentos, certo tom, e utilizou 

ainda, para mostrar a feminilidade sob todos os seus aspectos, a 

criada da rainha e a outra Iseut, esposa do herói. A mulher aparece 

nesses poemas sob múltiplas faces, de modo que o historiador 

consegue inclusive distinguir os diferentes olhares que os homens 

dirigiam então a ela. (DUBY, p.60) 

 

            Johan Huizinga, em seu texto O declínio da Idade Média (1978), reforça a 

importância da cavalaria para a população e sua grande ingerência na literatura. Uma 

parcela significante das histórias desse período envolve cavaleiros e o relato de suas 

aventuras, seja no âmbito das proezas bélicas, quanto dos enlaces amorosos, como 

pudemos constatar nas obras aqui trabalhadas, nas quais ambos os protagonistas são 

cavaleiros, sendo que, em La Chanson de Roland, a tônica são os feitos de guerra, 

enquanto em Tristan et Iseut, ainda que estejam presentes alguns feitos heróicos, a 

vida amorosa ocupa o primeiro lugar. O ideal de honra da cavalaria era perseguido 

por todos e tornou-se um modelo para as pessoas, inclusive para os populares, que se 

deleitavam ao escutar as narrativas dos gloriosos cavaleiros. Tal ethos fez com que se 

criasse um código de conduta. A Igreja, indubitavelmente, tinha enorme parcela na 

construção desse código de conduta, inclusive em relação às batalhas. Mesmo que 

pareça paradoxal o apoio do catolicismo a certas batalhas, pois um de seus 

mandamentos é “Não Matarás”, existia a absolvição desse pecado caso a morte tenha 

sido em nome da fé. Por essa razão, os Cruzados puderam sair rumo ao oriente e 

matar os “infiéis” que estivessem no caminho, pois a Igreja apoiava tais atos: 
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O pensamento medieval estava na generalidade saturado das 

concepções de fé cristã. De igual modo, e numa esfera mais limitada, 

o pensamento de todos aqueles que viviam nos círculos da corte ou 

dos castelos estava impregnado do ideal da cavalaria. Todo o seu 

sistema de ideias se baseava na ficção de que a cavalaria governava o 

mundo. Esta concepção tende mesmo a invadir o domínio do 

transcendente. (HUIZINGA, 1978, p.49) 

 

           No século XII, inicia-se uma mudança no âmbito da escrita. É sabido que 

anteriormente os padres eram os grandes detentores da cultura letrada, porém, na 

metade do século XII, os cavaleiros começaram a escrever poemas, o que fez com 

que a escrita se deslocasse dos mosteiros para os castelos da nobreza e com que a 

escrita ocupasse cada vez mais o lugar previamente preenchido pela oralidade. No 

prefácio, riquíssimo de informações, de Tristan et Iseut, romance originário da 

metade do século XII, aborda-se o aspecto estrutural da obra, que é um poema, 

apesar de estar escrito em prosa. No prefácio aborda-se ainda o árduo trabalho de 

Bédier, que recuperou o texto no século XIX, tentando, na medida do possível, 

manter a forma mais antiga, portanto, mais próxima da época na qual a narrativa era 

contada oralmente. Thomas, um dos autores a quem se credita a autoria de Tristan e 

Iseut faz do herói clássico medieval, um semi-Deus, mestre em várias artes, 

praticamente invencível, incorporando, mais tarde, o tema amoroso. O falar mais 

bárbaro que vemos no romance é oriundo do manuscrito de Béroul e é privilegiado 

por Bédier para manter a proximidade com a época na qual o texto se insere. 

            Abordamos agora a história do romance: trata-se da história de Tristan de 

Loonois, órfão de pai e mãe desde que nasceu. Devido a essa funesta condição é que 

ele ganhou o nome de Tristan, nome estreitamente ligado à tristeza. Ainda assim, o 

protagonista teve uma ótima educação, foi iniciado nas artes das armas, assim como 

na música e todos os ofícios indispensáveis aos nobres, uma vez que ele era 

sobrinho, e um dos mais queridos cavaleiros do rei Marc. Uma das razões disso foi 

ele ter matado o gigantesco e fortíssimo Morholt, inimigo do rei, o qual havia 

aparecido na corte para exigir que o rei cedesse vários de seus vassalos para seu 

reino.  

           Outra personagem central da obra é Iseut, La Blonde (Isolda, a Loura), uma 

nobre que estava prometida para o rei Marc. No princípio ela estava inclinada a odiar 
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Tristan, pois ele havia matado Morholt, que era seu tio. Após algum tempo, fez-se 

necessário que o rei Marc se casasse, entretanto, nenhuma donzela agradava ao 

monarca. Porém, um pássaro traz no bico os sedosos e louros cabelos de Iseut e o rei 

decreta então que só se casaria se fosse com a dona daqueles belos cabelos. Tristan 

reconhece os cabelos de Iseut e se dispõe a ir à Irlanda em busca da formosa donzela 

para casá-la com seu soberano. Chegando ao local, o herói se depara com um 

monstro que aterroriza a população. Iseut havia sido prometida em casamento a 

quem matasse tal fera. Após quase morrer com o veneno do perigoso animal, o 

cavaleiro consegue derrotar o dragão. Um antigo servidor do rei afirma ter sido o 

responsável pela morte do animal, mas Tristan prova ter sido ele o responsável pela 

morte da besta. Dessa forma ele ganhou o direito de levar Iseut para casar-se com seu 

rei.  

              A mãe de Iseut, preocupada com a filha, prepara um “filtro do amor” para 

que sua filha e o rei Marc bebessem juntos antes das núpcias, a fim de que eles se 

apaixonassem. Entretanto, por coincidência, no caminho de volta, Tristan e Iseut, 

com muita sede, bebem o vinho que era a fatídica poção, o “vinho ervoso”, e 

imediatamente o filtro faz com eles se apaixonem fortemente um pelo outro. Tal 

amor proibido deixa uma angústia imensa, sobretudo em Tristan, pois ele não queria 

ser desleal com seu rei. Mesmo com os dilemas morais, os jovens não conseguem 

sobrepujar a força da poção mágica e acabam por render-se à sua paixão e passam a 

se encontrar secretamente diversas vezes ajudados pela leal serva de Iseut, Brangien, 

que toma o lugar de sua senhora na noite de núpcias, sem que Marc perceba, para 

encobrir a “impureza” de sua senhora e livrá-la de uma possível punição. Ainda 

assim, mais tarde, o romântico casal acaba por ser descoberto.  

            Seguidos diversos percalços, como as punições dadas a eles por trair o rei 

(Iseut é enviada para ficar junto aos leprosos e Tristan é sentenciado à morte na 

fogueira), eles terminam por libertar-se do cativeiro e então fogem juntos para uma 

floresta onde vivem algum tempo de forma rústica, até serem reencontrados pelo rei, 

que, percebendo a inocência dos sentimentos do amado casal, os perdoa, todavia, 

eles não poderiam mais ficar juntos.  

           Separados após muitas aventuras, cada um toma um rumo diferente. Tristan 

casa-se com Iseut, Les Blanches Mains (Isolda das Brancas Mãos), sem esquecer, 

entretanto, seu verdadeiro amor. Ferido de morte, devido ao seu ofício de cavaleiro, o 

herói pede para ver sua amada uma última vez. Iseut, La Blonde, assim que toma 
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conhecimento do fato, parte para despedir-se de seu amado. Com imenso ciúme, 

Iseut, a esposa, mente para seu senhor que Iseut, La Blonde, não viria vê-lo, ele então 

morre sem ver sua Dama. Iseut, La Blonde, ao chegar e se deparar com seu cavaleiro 

morto, cai imediatamente morta ao seu lado, demonstrando dessa forma o intenso 

vínculo entre eles. O casal é finalmente enterrado lado a lado. Plantas nascem entre 

os túmulos, enroscando-se umas nas outras, representando assim a sobrevivência de 

seu amor mesmo após a morte. 

            Segundo Santo Agostinho, os cristãos deveriam se preocupar com a alma e 

não com as coisas materiais, contrariamente às culturas pagãs, nas quais os rituais 

após a morte eram de suma importância, como para os Vikings, que faziam questão 

de cortar as unhas dos mortos, pois acreditavam que seriam usadas para construir 

uma embarcação utilizada no Ragnarok, ou os Egípcios e suas suntuosas pirâmides 

nas quais eram enterrados todos os pertences juntamente com o faraó. Em Tristan e 

Iseut vemos o simbolismo da morte, não vemos nenhum exagero, nenhum luxo em 

suas tumbas. O ornamento mais significante de suas campas eram as plantas que 

nasceram espontaneamente e se enroscaram, representando assim a enorme paixão 

do casal. Jean Claude Schmitt, em Os vivos e os mortos na sociedade medieval 

(1999), apresenta esse relato de Santo Agostinho a respeito do enterro cristão: 

 

Agostinho não partilha a opinião de Paulino. Os cristãos, segundo 

ele, não devem preocupar-se com o corpo dos mortos, como fazem 

os pagãos. Somente a alma deve importar-lhes e, para a sua salvação, 

devem orar a Deus. A pompa dos funerais e a condição da sepultura 

têm (p.36) importância apenas para os vivos, que ajudam a consolar 

(“magis sunt vivorum solacia quam subsidia mortuorum”, cap.23) 

(1999, p.32) 

 

           Antes de passarmos aos próximos tópicos, gostaríamos de citar a obra de 

Richard Wagner a respeito de Tristan et Iseut. Acredita-se que a protagonista tenha 

tomado um relevo maior do que seu amado na ópera. Tal fato pode ter se dado à 

mudança de mentalidade ao longo do tempo. A semelhança da história do jovem 

casal com a peça de Shakespeare, Romeu e Julieta, não deve ser descartada. Richard 

Wagner era um leitor ávido do autor inglês e certamente isso é perceptível em sua 
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música. Edgar Istel e Theodore Baker, em Wagner and Shakespeare, manifestam a 

ligação entre eles, o que influenciou certamente Tristan et Iseut de Wagner: 

 

But not only Hamlet, Macbeth and King Lear, but other of 

Shakespeare’s plays (Wagner himself mentions Richard III), in 

particular Romeo and Juliet and Coriolanus, had influenced young 

Wagner. (1922, p.496) 

 

           Os pontos de convergência entre Romeu e Julieta e Tristan et Iseut são 

inúmeros, todavia, gostaríamos de começar abordando o tema principal: o amor. 

Ambos os casais são extremamente apaixonados e o sentimento vivido por eles é um 

protagonista de suas histórias, ou seja, o amor é mais importante para eles do que 

qualquer outro aspecto de suas vidas. Outro ponto de semelhança é o impossível. 

Tanto um casal quanto o outro têm barreiras que impedem a realização plena de seus 

nobres sentimentos: enquanto os Shakespearianos possuem famílias rivais que 

impedem o enlace, os protagonistas de Tristan et Iseut estão em uma relação fora do 

matrimônio. Para findar as coincidências das histórias, todos morrem tragicamente 

devido aos sentimentos dos quais foram alvo e igualmente devido a um engano: 

Romeu e Julieta se matam por acreditar que seu par estava morto, enquanto Tristan 

morre por achar que Iseut não chegaria para vê-lo ainda com vida, e ela morre ao ver 

seu cavaleiro inerte. Sobre os aspectos formais podemos afirmar, segundo Harold 

Wolf Fulle, em seu texto Romeo and Julliette (1997), que a peça se aproxima de uma 

poesia, o que também ocorre com Tristan et Iseut: 

 

I mean the lyric aroma which exhales from the poetry. It is 

undoubtedly this which has often made the Romeo and Juliet 

seem essentially a poem rather than a play. (1997, p.113) 

 

 

5.1 O AMOR EM TRISTAN ET ISEUT 

 

 

           O amor em Tristan et Iseut definia-se conforme o paradigma do ethos 

courtois, dividindo-se entre o desejo erótico e a espiritualidade. Kim M. Phillips, em 

The Medieval maiden: Young womanhood in late Medieval England (1997), discute 

o lugar da mulher na Inglaterra medieval, contextualizando mais claramente a figura 
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de Iseut no romance analisado. A sexualidade feminina era fonte de receio por parte 

dos homens. Elas tinham um status bastante diferente deles em relação aos seus 

desejos. Não era comum para uma dama a realização ou a simples demonstração de 

seus desejos nesse âmbito, e é nesse tópico que a heroína da narrativa difere das 

mulheres de sua época: Women’s sexuality also receives substantially different 

treatment in romances from didactic literature (1997, p.152). 

           Nesse contexto, torna-se visível a imensa transgressão realizada por Iseut ao 

se entregar ao prazer com Tristan sem estar unida a ele pelo matrimônio. Além disso, 

seu ato é agravado por se tratar de uma infidelidade, já que ela era casada com o rei 

Marc. Por tudo isso, as mulheres, no imaginário medieval, eram consideradas 

perigosas e fonte de tentações passíveis de desviar os “homens de bem” do caminho 

reto da cristandade, a exemplo de Eva, culpada pela danação de Adão e da 

humanidade.  

           O enlace entre pessoas da mesma classe social era usual. Nas classes mais 

baixas, a interação entre homens e mulheres ocorria de forma mais livre, ao contrário 

do amor cortês, no qual o homem sonha com um amor impossível, geralmente 

ocasionado pela diferença social: 

 

There is also evidence that maid servants sometimes married male 

servants of the household, suggesting the possibilities of interaction 

between men and women, or “courtly love” in practice. (PHILLIPS, 

1997, p.94) 

 

            Duby expressa de forma assertiva o feminino no imaginário do medievo. 

Vistas como uma via para o pecado, o perigo representado pelas mulheres era 

afetado por um movimento paradoxal de repulsa e atração exercida por elas, tudo 

isso representado na personagem de Iseut, fonte de prazer, mas também de perdição: 

 

Nela se encarna o perigo que vem das mulheres, esse mal, esse 

fermento do pecado, do qual todas as filhas de Eva, inevitavelmente, 

são portadoras, a parte maldita da feminidade. Para os companheiros 

de Henrique Plantageneta, a mulher era também isto, a fragilidade, 

uma irreprimível tendência a se entregar ao prazer. (2013, p.62)  
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           Nesse quadro, não podemos ignorar a esposa de Tristan, Iseut, Les Blanches 

Mains (Isolda das Brancas Mãos). Ela é a grande responsável pela morte do herói, 

pois é por conta de sua mentira que o cavaleiro crê que sua amada não iria vê-lo pela 

última vez, morrendo de tristeza por conta disso. A personagem Iseut, Les Blanches 

Mains apresentava atributos maléficos ligados ao feminino, o ciúme exacerbado e a 

mentira, defeitos que podem ser também atribuídos a Iseut, La Blonde (Isolda, a 

Loura): 

 

Isolda das Brancas Mãos, frustrada, ciumenta, enganadora como são 

todas as mulheres, precipita o esposo inútil na morte por uma 

mentira. Tristão é morto por sua mulher, como muitos homens 

casados temiam sê-lo naquele tempo, por essa esposa inquieta, 

insatisfeita que toda noite vinha para sua cama. (2013, p.62) 

 

          Acreditamos ser necessário ressaltar que a literatura do século XII não 

retratava de forma realista a sociedade do período. Vemos, dessa forma, que o amor 

presente em Tristan e Iseut não seria uma regra e sim uma exceção do que era 

costume na época. O amor idealizado torna-se protagonista nessa literatura. O 

sentimento do jovem casal é tão intenso que não é passível de ser controlado, por 

isso, para elucidar a fonte de tal paixão, e para escusar, na medida do possível, a 

moral dos protagonistas, foi necessário que o autor recorresse a uma poção mágica 

fortíssima contra a qual eles não teriam forças para lutar. Ainda assim a afeição entre 

eles é bela porque ultrapassa qualquer barreira.    

           Tristan é um cavaleiro que tem um laço estreito com seu rei e soberano, tanto 

sanguíneo, por ser seu sobrinho, quanto espiritual, por ser seu cavaleiro e protetor. O 

grande monarca também tem por ele um forte sentimento, porque o conde Tristan se 

mostra um homem corajoso, de educação bastante elevada. Por tudo isso, antes 

mesmo que Marc descobrisse que Tristan era filho de sua irmã, o rei já nutria por ele 

imensa simpatia. É nesse contexto que entendemos a confiança que o monarca 

depositava nele, mesmo após diversos avisos dados pelos seus outros cavaleiros, 

chamando a atenção sobre o amor indevido do casal que dá título ao romance. Após 

confirmar as suspeitas levantadas pelos seus conselheiros, o monarca ainda consegue 

perdoá-los, o que prova ainda mais o amor que ele tinha pelo casal. 
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            É intrigante o fato de que o casal focalizado no livro está, de certa forma, em 

situação de igualdade no que diz respeito ao desejo sexual. Ambos se desejam, 

entregam-se, sentem culpa, porém, nenhum dos dois “seduz” o outro, nenhum dos 

dois é passivo diante de seus desejos. Ao contrário do conceito abordado 

anteriormente, no qual a mulher é instrumento de perdição, Tristan é tão culpado 

pela ruína de Iseut, quanto o inverso. É importante ressaltar ainda que a não 

castidade de Iseut tem que ser disfarçada, algo que não se passa com personagens 

masculinos. Duby salienta o fato de a personagem feminina demonstrar seu desejo, 

de não ser passiva em relação aos seus próprios sentimentos, o que não é uma 

representação do comportamento instituído para as mulheres da época: 

 

[...] e eis o que tornava a aventura desconcertante - colocou ambos 

diante do desejo, numa igualdade que negava então todo um sistema 

de valores que subordinavam obstinadamente o feminino ao 

masculino. Essa igualdade, com certeza os pensadores mais ousados 

desse tempo a reclamavam para os esposos no momento em que 

estes concluíam, mão na mão, o pacto matrimonial. (2013, p.59)  

 

           Podemos entender essa relativa liberdade sexual de Iseut (relativa, pois não 

virá sem uma severa punição) como um dos traços da “matéria bretã” da obra 

analisada. Quando falamos em matéria bretã, nos referimos a uma forte influência 

dos Celtas, que abordaremos um pouco mais agora. Nessa cultura, o papel feminino é 

bastante peculiar. As mulheres ocupavam altos cargos religiosos, como druidesas, 

tinham acesso ao conhecimento, tinham maior autonomia sobre seus corpos e, com 

isso, como explicamos anteriormente, havia a citada liberdade sexual da personagem 

principal do romance. Outro ponto notável da influência celta é o domínio sobre 

ervas e poções apresentado por Iseut e sua mãe, mesmo elas sendo nobres cristãs e 

não pagãs.  

           A ligação com a Igreja de Roma é igualmente clara, tanto que a dama que dá 

título ao livro aparece quase como uma santa, sua beleza não é reverenciada de forma 

carnal, suas formas não são explicitadas, somente seu poder de sedução é exaltado. 

Existe então uma ambiguidade na personagem, que é descrita por vezes como 

profana, por vezes como santa. Uma forma de abrandar a transgressão praticada pelo 

casal é fazer com que Iseut seja estéril, apesar de apresentar um grande instinto 
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maternal, pois cuidava com carinho de quem estivesse doente. A infertilidade evita 

um possível fruto desse amor impróprio, ou seja, um bastardo, algo que poderia 

manchar o belo vínculo do casal.  

           Se pensarmos na importância da linhagem masculina, no que representa a 

semente portada pelos homens, fica simples inferir o porquê de Tristan não ser 

infértil, afinal, ele tinha o sangue do rei, era responsável por continuar sua nobre 

linhagem. Por sua vez, a mulher é o que liga as linhagens das famílias, seu objetivo 

no mundo era a maternidade, seu prestígio está diretamente ligado aos filhos, o que 

faz de Iseut um ser sem objetivos. A visão que se tinha das mulheres na época é que 

elas eram frágeis, sendo necessário defendê-las. Caso fossem encontradas sozinhas, 

sem a companhia de um homem, pensava-se logo que elas estavam expostas tanto 

aos perigos do mundo quanto às más inclinações provindas de sua perigosa 

sexualidade. Certamente Iseut ficou marcada por seu comportamento “libertino” por 

ter dividido o leito com dois homens diferentes. Indubitavelmente tal ato era 

resultante dos interditos culturais constantes do paradigma cultural masculino 

dominante na época. 

            Segundo Thomas, autor de um dos manuscritos, o amor é como uma religião, 

alvo de devoção, de entrega. Isso fica explícito em seus personagens, nada estava 

acima de seus sentimentos, nem a fidelidade à Igreja, nem a fidelidade ao rei, eles 

eram fiéis somente ao que sentiam um pelo outro, nada era mais forte e, assim como 

na religião, eles tiveram suas penitências. 

            Acrescentamos ainda, segundo Duby, que esse tipo de narrativa tinha bastante 

ingerência no comportamento das pessoas do Medievo, portanto, podemos inferir daí 

que ela era utilizada como instrumento de dominação cultural, subordinando as ações 

e ditando os ethoï sociais. Observamos, no romance que selecionamos para análise, 

que os protagonistas são largamente punidos e terminam por perecer por conta do 

amor impróprio ao qual se entregaram, ainda que isso fosse algo fora de seu controle, 

ou seja, que eles não fossem necessariamente culpados pelo sentimento que nutriam.  

            Observamos assim que as punições e dificuldades sofridas por eles são a 

ilustração de que aqueles que seguissem seus impulsos carnais, que desafiassem as 

regras estabelecidas pela Santa Igreja, estariam fadados a um triste fim, como se lê 

em Duby: 
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Denis de Rougemont o disse, repetiram-no, e é verdade: a Europa do 

século XII descobriu o amor, o amor profano ao mesmo tempo em 

que descobriu o amor místico. Isso não se deu sem tormento nem 

necessidade. O violento progresso de todas as coisas determinava 

uma evolução rápida dos costumes. [...] A alta sociedade perdia sua 

brutalidade. Uma nova ordem se instaurava. Que espaço conceder ao 

amor, ao amor físico, sem que essa ordem fosse perturbada? Que 

lugar reservar ao desejo e à sua satisfação lícita? (2010, p.55) 

 

O tema amoroso se manifesta de forma diferente no romance Tristan et Iseut. 

Diversamente da canção de gesta, gênero no qual o amor romântico investido em 

uma mulher não é o foco, esse tipo de amor é o tema central em Tristan et Iseut. 

Duby comenta, no trecho a seguir, a ingerência da matéria bretã, ou o “material da 

Bretanha” como fator fundamental para o deslocamento do foco dos sentimentos 

nesses gêneros: 

 

Eles tratavam esse tema sob diversas formas, seja na efusão lírica, 

cantando o “fino amor”, o amor que chamamos hoje de cortês, seja 

adaptando narrativas tomadas de autores latinos clássicos, celebrando 

à sua maneira as aventuras amorosas de Aquiles ou de Eneias, seja 

ainda, e aqui se entrava no caminho mais novo, elaborando-se o 

“material da Bretanha”, isto é, um conjunto de lendas oriundas das 

tradições célticas. (2010, p.57) 

 

            Em seguida o historiador salienta a boa aceitação do gênero por parte da 

população pelas possibilidades atraentes trazidas por elas, a transição de um contexto 

majoritariamente bélico para aventuras amorosas, viagens a países desconhecidos, 

sobretudo um amor que fugia ao controle, o que o tornava ainda mais instigante para 

o público: 

 

Elas haviam sido acolhidas com a maior aceitação, um pouco 

como acolhemos hoje o reggae ou a salsa e pelas mesmas 

razões: essas histórias faziam viajar, arrastavam o ouvinte a um 

outro lugar, surpreendiam, rompiam hábitos, convidavam a 

lançar um novo olhar sobre a vida. As mais fascinantes 

falavam do amor, mas de um amor selvagem, indomável, 
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louco. Ou melhor, do desejo louco, essa força misteriosa que 

atrai reciprocamente um homem e uma mulher tomados de 

uma sede inextinguível de se fundirem no corpo do outro. 

(2010, p.57) 

 

            Vemos nesse trecho o que é escrito no romance a respeito da morte do pai de 

Tristan: Reine, disait-il, on ne peut rien gagner à mettre d’euil sur d’euil; tous ceux 

qui naissent ne doivent-ils pas mourir? Que Dieu reçoive les morts et preserve les 

vivants! (BÉDIER, 1991, p.2)  

            Podemos observar em Tristan e Iseut algumas representações da sociedade da 

época, entre elas, sua forma de lidar com as relações familiares e o amor conjugal, 

foco de nosso trabalho. Estudando o teórico Georges Duby, em sua obra Damas do 

século XII (2013), pudemos observar fatores importantes da sociedade medieval que 

estão presentes no romance Tristan e Iseut. Uma das primeiras coisas que nos chama 

a atenção é a relação de Iseut com o rei Marc. Essa união exemplifica um uso da 

época que era o casamento a serviço dos interesses das famílias. Tanto um quanto o 

outro eram nobres, mas, apesar de Iseut ter sido a escolhida do rei Marc, o contrário 

não é verdadeiro. Iseut se mostra bastante reticente quanto à mudança durante a 

viagem rumo ao seu futuro casamento. 

            Segismundo Spina, em A cultura literária medieval, divide a literatura 

produzida na Baixa Idade Média em literatura empenhada, literatura semi-

empenhada e literatura de ficção: 

 

 [Literatura] Empenhada no sentido em que uma intenção 

pedagógica, didática, apologética, missionária, edificante, preside 

sua elaboração. [...] Por semi-empenhada entendemos um tipo de 

produção literária de feição intermediária, dirigida por intenções 

satíricas, mas já com evidentes propósitos artísticos. [...] A literatura 

de ficção, que consiste numa produção de evidentes intuitos 

estéticos, literatura desinteressada, estaria representada pela poesia 

épica, pela lírica trovadoresca, pela poesia narrativa romancística e 

pela narrativa novelesca. (2007, p.21)  

 

              Na classificação de Spina, o romance Tristan e Iseut se encaixa na última 

classe, na literatura de ficção, onde se insere o romance cortês, cavalheiresco, entre 
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outros. A razão pela qual o romance é incluído na literatura de ficção é a existência 

de uma preocupação maior com a estética literária e menos com uma preocupação 

puramente didático-religiosa. Essa classificação não quer dizer que a obra esteja 

completamente livre do teor religioso, muito pelo contrário, visto que, na Idade 

Média, raras obras eram totalmente isentas da influência religiosa e o romance aqui 

contemplado não foge à regra. Deus é citado em muitas passagens, apesar de não ser 

essencialmente o foco da narrativa. É importante lembrar que o amor de Tristan e 

Iseut fere diretamente à Igreja de diversas formas, uma delas é que a relação entre as 

duas personagens constitui um adultério: - Beauseigneur, on m’appelle Tristan; et 

j’appris ces coutumes en mon pays de Loonois. / - Tristan, dit le veneur, que Dieu 

recompense le père qui t’éleva si noblement! [...] /- Tintangel, s’écria Tristan, béni 

sois-tu de Dieu, et bénis soient tes hôtes! (2001, p.6-8) 

              O que se destaca em Spina é a diferença existente entre sua classificação e 

as dos demais historiadores da literatura, cuja divisão seria: literatura cortês, 

burguesa e religiosa. A cortês liga-se à nobreza, aos feitos cavaleirescos, a burguesa 

à nova classe social em expansão na época, distanciando-se da questão puramente 

espiritual, e a religiosa é extremamente ligada à Igreja, como o nome mesmo diz: 

 

 A constante de quase toda a literatura da Baixa Idade Média é, 

portanto, o Amor: o amor profano, responsável pela imensa produção 

lírica e pela novela palaciana; o amor sagrado, fermento das 

representações litúrgicas de toda esta época. (2007, p.39) 

 

              O amor presente em Tristan e Iseut é diferente do amor em alguns outros 

poemas medievais, nos quais o poeta pertence a uma classe popular e a dama, alvo 

desse sentimento da nobreza, geralmente casada, impossibilita a concretização dessa 

relação. Em Tristan et Iseut, o sentimento, apesar de, a princípio, ser impossível, 

pelos fatos já conhecidos, acaba por se concretizar, não ficando somente no âmbito 

platônico. Spina elucida em seu livro a mudança de classes, citada anteriormente: 

“[...] à medida que a burguesia foi substituindo o prestígio da nobreza, a cultura 

palaciana foi perdendo a sua vitalidade e descambando para o virtuosismo barroco da 

poesia do século XV” (2007, p.34). 

              A origem dessa literatura é explicada por Spina no livro anteriormente 

citado, e os variados tipos de sentimentos são contrastados por ele, até mesmo a 
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transformação da figura masculina é abordada. É importante destacar que Tristan, 

embora forte e corajoso, é ferido por diversas vezes e salvo por sua Dama, portanto, 

ele não é intocável, muito menos invencível, ao contrário, mostra-se dependente de 

sua amada: 

 

É ainda sob a influência dos clérigos que a literatura géstica do 

século XII deriva para as novelas cortesãs ou “romances corteses” e 

a virilidade rude das primitivas canções de gesta aparece atenuada 

pela invasão de episódios amorosos e novelescos, de procedência 

clássica, que chegam ao conhecimento da nobreza. (2007, p.35-36) 

 

 

5.2 O LUGAR DA MULHER EM TRISTAN ET ISEUT 

             

 

         Nas construções discursivas da Idade Média não se incluíam conceitos sobre o 

protagonismo feminino na sociedade e seu papel social era subordinado ao homem. 

O período da vida em que uma menina começava a ser vista como mulher era 

anterior à puberdade. Não raro elas casavam cedo, antes de chegar à idade 

correspondente à maioridade atual. As mulheres tinham diferentes status na 

sociedade caso estivessem disponíveis para o casamento antes ou após sua 

puberdade, bem como se fossem solteiras ou casadas. Nos países de língua inglesa 

existe uma peculiaridade em nível lexical relativa ao tema infância e vida adulta. Kim 

M. Phillips, em The medieval maiden: young womanhood in late Medieval England 

(1997), anota que se  empregava o pronome it tanto para meninas, quanto para 

meninos, enquanto fossem crianças, ao invés de she ou he. Atualmente esse pronome 

costuma ser usado para pessoas somente enquanto o sexo do bebê não é revelado: 

 

Indubitably, medieval girls were conceptualized as “female”. But 

were they “feminine”? They were certainly not the same kinds of 

females that girls above puberty were, just as girls above puberty 

were not the same kinds of females as married women were. (1997, 

p. 137)  
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           Na obra teórica de Duby, Dames du XIIe Siècle, levantam-se questões 

pertinentes sobre o papel de Iseut na história. Ele observa que é necessário 

avaliarmos a visão que temos atualmente da personagem, uma vez que é totalmente 

diversa da visão da sociedade medieval. No romance, o rei Marc era motivo de troça 

por ter sido enganado por sua esposa. O historiador acrescenta que a população fazia 

inclusive uma conexão do personagem Marc com o rei Luiz VII. Tristan tinha muito 

mais relevância na história e o papel da personagem feminina era, sobretudo, o de 

ressaltar as qualidades dos heróis. 

            Duby aborda o tema de forma enfática, dizendo que os relatos priorizavam a 

figura do herói, ao passo que o feminino ficava em segundo plano, apesar de 

sabermos a extrema relevância das mulheres para a construção da trama narrativa. Os 

leitores, em sua primeira recepção, tendiam a ver Tristan como o grande 

protagonista, sem refletir sobre os feitos das mulheres, que não são poucos: 

 

Um fenômeno de cristalização fez os elementos esparsos da lenda se 

concentrarem em torno de uma única figura heróica, a de um perfeito 

cavaleiro cristão. Uma figura, assinalemos, masculina. Para os que 

pela primeira vez a ouviram, essa história concernia não a Tristan e 

Iseut, como para nós, mas a Tristan apenas: o “romance de Tristan”, 

esse foi o título dado aos livros que lhes contavam tal história. Não é 

surpreendente. A literatura cavaleiresca foi inteiramente composta 

por homens e, sobretudo, para homens. Todos os seus heróis são 

masculinos. As mulheres, indispensáveis ao desdobramento da 

intriga, desempenham somente papéis secundários. (1990, p.57) 

 
              Iseut não ocupa um lugar tão proeminente quanto o de Tristan na narrativa. 

Ainda assim, as mulheres têm um peso notável na trama. Basta observarmos que a 

vida do prestigioso cavaleiro é salva por Iseut duas vezes. Devido ao seu 

conhecimento de ervas, ela consegue salvá-lo do envenenamento. A mãe da 

protagonista tem igual peso na trama. Se ela não tivesse feito o filtro responsável por 

que eles se apaixonassem, a história provavelmente tomaria rumo diferente. A 

incrível coragem do cavaleiro nunca é deixada de lado, todavia, Duby ressalta a 

importância das mulheres no desenrolar da trama narrativa: “Lutando duas vezes 

contra adversários monstruosos, duas vezes vencedor e, por sua vitória, libertando 
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um povo da opressão, duas vezes ferido, Tristan foi por duas vezes curado por uma 

mulher”. (2013, p. 57-8) 

Duby ressalta o valor de Iseut na história, ela era uma mulher abastada e nobre, 

alvo de respeito de todos em sua corte, o que faz com que sua aventura com o 

cavaleiro tenha consequências ainda mais graves do que se ela fosse camponesa, por 

exemplo. A nobre dama era alvo também do desejo masculino, pois uma de suas 

maiores qualidades era sua estonteante beleza. Assim como comentamos a respeito 

da noiva de Roland no capítulo anterior, em Tristan e Iseut a beleza aparece 

igualmente como um dos atributos femininos mais importantes. Enquanto os homens 

eram descritos como fortes, corajosos, as mulheres deviam ser belas: 

 

Iseut apresentava uma imagem exemplar da feminidade. Iseut é uma 

dama. Mais que isso: é uma rainha. Cumpriu de maneira régia sua 

carreira de mulher. Filha de um rei, herdeira de um reino, seu pai e 

sua mãe a deram a um outro rei. Na flor de sua juventude, senta-se 

no trono ao lado do senhor, nesse lugar central da corte principesca 

para o qual convergem todos os olhares, todas as devoções, todas as 

cobiças. Iseut é bela. É a mais bela “daqui até as fronteiras da 

Espanha”. Seu rosto irradia luz: claridade dos olhos, brilho dos 

cabelos dourados, frescor da pele. Do corpo, os poemas celebram a 

elegância, mas não o mostram. (2013, p.60) 

 

             Continuando a análise, Duby destaca uma dualidade inerente à personagem: 

Iseut é mundana, deitou-se com mais de um homem, traiu o marido, é extremamente 

sedutora, pois tem uma aparência assaz atraente, todavia, em alguns momentos, a 

personagem é descrita de uma maneira quase casta, inocente, como uma santa. A 

devoção que, na gesta, era dirigida a Deus, agora é dirigida ao amor, à mulher. Tal 

fato é bem retratado no trecho a seguir, no qual o historiador comenta uma escultura 

de Iseut feita por seu amado que remonta ao sagrado: 

 

Com efeito, quando a rainha desfila entre os cavaleiros para a alegria 

da corte, seu corpo deixa adivinhar apenas sua graça sob as 

esplêndidas vestes, estas amplamente descritas, e que, encobrindo 

suas formas, avivam ainda mais seus poderes de sedução. E quando é 

evocada a estátua que Tristan, distante de Iseut, manda esculpir, 
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semelhante às imagens de santas e rainhas que na época começavam 

a ser erguidas nos pórticos das catedrais da França, para, numa 

espécie de santuário do fino amor, fixar sobre essa efígie a devoção à 

amante inacessível, a descrição, também desta vez, não vai além do 

manto. (2013. p.60) 

 

             Brangien, a leal criada de Iseut, não é menos importante. É por conta de sua 

má guarda do vinho que o casal bebe erroneamente o filtro do amor. Entretanto, 

como relatamos anteriormente, para se redimir, a fiel serva deita-se com o rei Marc, 

salvando assim sua senhora de ser descoberta imediatamente. Esse é outro fato que 

poderia mudar o curso da história. Em suma, temos diversos pontos nos quais as 

mulheres, apesar de não serem o centro da narrativa, têm vital participação e extrema 

relevância para o desenvolvimento da trama, tanto que, segundo Duby, a personagem 

de Iseut acaba por ofuscar a de Tristan. Ainda assim, as mulheres têm um peso 

notável na trama. Basta observarmos que a vida do prestigioso cavaleiro é salva por 

Iseut duas vezes. Conforme já relatamos, devido ao seu conhecimento de ervas, ela 

consegue salvá-lo do envenenamento. A mãe da protagonista tem igual peso na 

trama. Se ela não tivesse feito o filtro responsável por que eles se apaixonassem, a 

história provavelmente tomaria rumo diferente. A incrível coragem do cavaleiro 

nunca é deixada de lado, todavia, Duby ressalta a importância das mulheres no 

desenvolvimento da história. Ainda que tenha vencido incontáveis batalhas, Tristan 

não teria sobrevivido sem a ajuda delas: “Lutando duas vezes contra adversários 

monstruosos, duas vezes saiu vencedor e, por sua vitória, libertando um povo da 

opressão, duas vezes ferido, Tristan foi, por duas vezes, curado por uma mulher” (p. 

57-8). 

            O conceito de virgindade era concebido de formas distintas nas diferentes 

classes sociais. Ele está, obviamente, atrelado ao desenvolvimento da menina e o 

conceito da separação etária do período. A ideia de infância, tal como a concebemos, 

não existia e as pessoas eram consideradas maduras muito mais cedo, portanto, as 

mulheres estavam aptas para o casamento bastante novas. Existia uma valorização da 

virgindade, todavia, essa cobrança era ainda mais contundente nas classes mais altas, 

isso porque, nas classes mais abastadas, a família tinha maior controle financeiro 

sobre as jovens e, por consequência, maior ingerência em suas vidas particulares. Por 

conta disso, como se lê em The medieval maiden: young womanhood in late 
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Medieval England (1997) de Kim M. Phillips, Iseut teve que se utilizar de artifícios 

para dissimular a perda de sua castidade: 

 
Maidenhood may be defined most generally as a period in women's 

life cycle characterized by a tension between sexuality and chastity. 

But the influence of this tension, and the forms that it took, were not 

identical across the social groups. (1997, p.72) 

 

 

              A diferença da sexualidade nas classes sociais está atrelada inclusive ao 

poder de escolha das mulheres, ou da família, ou seja, existiam diferentes graus de 

autonomia ligados aos fatores sócio-econômicos: 

 
The contention here is that approaches to maidenhood, including the 

degrees of independence allowed to daughters in matters of living 

circumstances, socializing, courtship and choice of marriage partner, 

were dependent on the notions of family or household identity which 

operated within a particular social group. “Maidenhood” did not 

have precisely the same meanings across the social spectrum, but 

rather took on different identities according to the social position and 

outlook of the family or household of which the young woman was 

part. (PHILLIPS, 1997, p.72) 

 

            Voltaremos nesse momento para a questão geográfica da obra. Duby aponta 

que pode existir uma razão pela qual a história de Tristan et Iseut não se passe na 

França e sim na Cornualha. O desconhecido, o exótico, o brumoso podia representar 

a descoberta do universo feminino, que era, para esses guerreiros, um universo 

completamente diferente do seu. Devemos ressaltar que essa era a região da Europa 

onde a cultura Celta se fazia mais presente, justificando o conhecimento de ervas das 

personagens femininas, bem como o poder de sedução da protagonista: 

 
Será por acaso que, para cativar seus ouvintes - esses homens de 

guerra que, em sua tenra infância, haviam sido brutalmente 

arrancados de sua mãe, do universo das mulheres, esses homens que 

desde então levavam uma vida entre eles, e para quem o feminino se 

tornara desde esse desarraigamento um território de nostalgia e de 

estranheza -, os poetas escolheram colocar diante de Tristan uma 
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mulher oriunda de uma região brumosa, e que o mar, perigoso, 

caprichoso, lugar das separações e das passagens, tenha tal 

importância na ficção? (2013, p.58) 

          

O historiador aponta uma maior valorização da personagem Iseut com o 

passar do tempo, utilizando-se, como exemplo, da obra de Wagner e do filme de 

Cocteau nos quais a protagonista sobrepujaria em importância o cavaleiro. Em um 

relato no qual, a princípio, teríamos as façanhas de um homem guerreiro, acabamos 

por perceber a grande força e contribuição das mulheres para a história. Tal processo, 

obviamente, não se deu da noite para o dia: 

 

Com o passar do tempo, a atenção se deslocou insensivelmente para 

a figura feminina, para a personagem de Iseut que, na ópera de 

Wagner, no filme de Jean Cocteau, acaba por eclipsar a de Tristan, 

ao passo que, naquilo que era um “romance de Tristan”, toda a luz se 

projeta sobre o herói masculino. (2013, p.59)  

 

           Duby deixa bem explícita a relevância de Iseut, ele atribui ao autor um esmero 

especial em relação à construção da personagem, fato pouco comum na época. Em 

La Chanson de Roland, por exemplo, não existe um aprofundamento maior em 

nenhuma personagem feminina, ao passo que em Tristan et Iseut, ela protagoniza a 

obra ao lado de seu amado: 

  

Seja como for, não conheço nenhuma obra literária profana datada 

do século XII em que a mulher ocupe tanto lugar na intriga, em que a 

personagem feminina seja descrita com tanto discernimento, sutileza 

e, cumpre mesmo dizer, delicadeza, acariciada pelas palavras que o 

autor escolheu. (DUBY, 2013, p.59)  

  

           A atribuição pedagógica da literatura para a população do medievo é inegável, 

e entendemos como literatura também a tradição oral da qual as obras aqui 

trabalhadas fazem parte. O historiador salienta o valor dessas histórias para o 

comportamento das pessoas e a importância da sobrevivência de algumas dessas 

histórias para a decodificação dos usos do período no qual os textos estavam 

inseridos. Ao passo que esses relatos refletiam a sociedade, serviam igualmente de 
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modelo para a mesma, ali constava o que era aceitável para um bom cristão fazer, 

quais castigos seriam infligidos em caso de desvio de conduta, até mesmo quais 

modelos de relações deviam seguir: 

 

Quase todos esses poemas estão hoje perdidos, mas, por sorte, os 

mais admirados dentre eles foram transcritos e, por meio de algumas 

transcrições, podemos adivinhar o que pensavam e como agiam os 

mundanos daquela época, pois esses romances são espelhos em que 

se refletem as atitudes de seus ouvintes. Eles as refletem bastante 

fielmente porque, como as vidas de santos, tinham por missão, ao 

distraí-los, ensiná-los a se conduzir bem. Aos heróis que punham em 

cena, eram atribuídos assim sentimentos e posturas que se afastavam 

um pouco, é verdade, do cotidiano, do efetivamente vivido [...]. Os 

apaixonados e as apaixonadas por essa literatura tendiam a copiar 

suas maneiras de pensar, de sentir e de agir. (DUBY, 2013, p.56)  

 

 

          O historiador Jacques Le Goff, ainda em sua obra sobre a civilização do 

medievo, aponta que a urbanização ocorrida no fim do período afetou a ideia de 

infância e também o status da mulher. Foi com o aparecimento das cidades, o 

desenvolvimento do comércio que a população começou a considerar mais as 

crianças como tal, fato que prendeu as mulheres ainda mais no ambiente doméstico. 

Enquanto os infantes não obtinham sua liberdade, as mulheres ficavam mais presas 

ao lar, pois tinham a função de tomar conta deles até sua emancipação: 

 

L’enfant est un produit de la ville et de la bourgeoisie qui, au 

contraire, dépriment et étouffent la femme. La femme est asservie au 

foyer tandis que l’enfant s’émancipe et soudain peuple la maison, 

l’école, la rue (LE GOFF, p.264) 

 

              A vida adulta se manifestava em momentos diferentes para os homens e 

para as mulheres, enquanto para eles, em sua maioria, a maioridade tinha relação 

com dinheiro, ou sustento, para elas, o casamento era a porta de entrada para a vida 

adulta, entretanto, isso não significava autonomia, era apenas uma troca de tutela: 
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In early marriage they were still quite reliant on their parents, and the 

children they bore were tended by nurses. Full adult responsibilities 

came on them gradually. Thus “marriage for women was not the 

diploma of adulthood but rather the tuition beginning the passage to 

it”. (PHILLIPS, 1997, p.14) 

 

              Contrariamente ao que possa parecer, no período medieval as mulheres 

faziam parte do grupo de leitores, ainda que em menor número, todavia, elas não eram 

o público alvo das narrativas. Por conta disso, e também levando-se em conta o papel 

da literatura na construção do ethos social da época, era necessário que as más 

condutas fossem penalizadas, observando-se os preceitos morais ditados pela Igreja. 

Phillips, em sua obra The medieval maiden: young womanhood in late Medieval 

England (1997), relata essa função da punição do mau comportamento das mulheres 

na literatura. Existia uma feminilidade esperada pelo público masculino, e essa 

conduta deveria ser seguida pelas heroínas das histórias ou seu futuro seria marcado 

pela transgressão dos interditos. Duas mulheres caracterizam emblematicamente este 

registro, Guinevère e Iseut. Ambas as personagens são adúlteras, Iseut, como 

sabemos, trai o rei Marc com Tristan, Guinevère, por sua vez, engana o rei Arthur, seu 

cônjuge, com Lancelot, um dos cavaleiros mais próximos do monarca, e tal 

comportamento não poderia ficar impune. Em The mists of Avalon (1984) de Marion 

Zimmer Bradley, a lenda do rei Arthur é contada através das vidas, das visões e das 

percepções das personagens femininas que expõem o mundo arthuriano de Avalon e 

Camelot com todas as suas paixões e aventuras. Nas quatro narrativas, escritas sob o 

ponto de vista de cada uma das personagens femininas, revela-se a história do 

profundo conflito entre o cristianismo e a antiga religião de Avalon, a lealdade de 

Arthur e a traição de Avalon. Contextualizado histórica e culturalmente, o fantástico 

fazia parte do cotidiano medieval. Um bom exemplo disso era a medicina da época 

que se aproximava de práticas do curandeirismo. Por essa razão, era comum 

encontrarmos menções na literatura de poções e filtros mágicos usados para o 

tratamento de doenças ou até para fins sociais de influência entre as pessoas para 

conseguirem o que desejavam, tal como a personagem Viviane de The mists of Avalon. 

Inserem-se, nas narrativas, histórias de quatro mulheres durante o reinado de Arthur 

na Idade Média: Guinevère, esposa de Arthur; Igraine, sua mãe; Viviane, a Senhora do 

Lago, Alta Sacerdotisa de Avalon; e Morgaine, sua irmã e amante, herdeira de Avalon, 



 85 

referenciada como Morgaine das Fadas, uma feiticeira que, nessa narração épica da 

história, desempenha um papel crucial tanto na coroação como na destruição de 

Arthur.   

            Outro ponto em comum entre Guinevère e Iseut é que elas não eram passivas 

em relação a seus sentimentos e desejos, ambas valorizavam o amor acima de tudo, 

como se lê em The medieval maiden: young womanhood in late Medieval England de 

Kim M. Phillips: 

  

It may be significant that two of the most popular books among 

women readers, judging by testamentary evidence, were Lancelot 

and Tristan, whose heroines were passionate adulterers. Guinevere’s 

desire for Lancelot is made clear. She is no passive partner within their 

relationship. Yet such passion does not go unpunished, with 

Guinevere’s adultery triggering the decline of Arthur’s reign, and Isolde 

punished by leprosy. At the end of the fifteenth century Robert 

Henryson resurrected Chaucer’s passionate Cresseid and gave her 

leprosy, to make her pay for changing “in filth all [her] feminitie”. 

[…] The punishment of women’s passion should warn us against too 

simplistic a reading of romances, and the role of female audiences in 

the construction of the text. It should be remembered that although 

romances had many female readers, they had male readers too, and a 

male-centred idea of ideal femininity presumably was incorporated 

into the construction of heroines as much as a female-centred ideal 

was. (PHILLIPS, 1997, p.152)  

 

           Em Mâle Moyen Âge: de l’amour et autres essais (2010), Duby destaca a 

relevância da nobreza na composição do estamento social da época e registra a 

responsabilidade dos poetas com a formação dos nobres. Tanto em La Chanson de 

Roland como em Tristan et Iseut o status social era significativo. Duby salienta tal 

fato no segmento em que Iseut é citada como uma dama da corte, anotando que as 

mulheres eram um atrativo para os presentes nas reuniões e não estavam ali para 

debater com os homens assuntos que também lhes diziam respeito: 

 

Nas reuniões que presidia, as modas eram lançadas. Para alegrar e 

educar os cavaleiros reunidos à sua volta e os jovens cuja educação 
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ele vigiava em sua casa, os poetas a seu serviço desenvolviam seu 

ponto de vista sobre um tema que interessava a todos os homens, o 

das relações conflituosas entre a cobiça masculina e seu objeto, a 

mulher, a mulher bem-nascida, evidentemente, a dama. (2010, p.57) 

 

            A tradição do feminino medieval construiu-se através da oralidade 

transmitida pela cultura celta, cujos ensinamentos foram passados de mãe para filha, 

no oikòs familiar. Um dos exemplos da transmissão oral da “matéria bretã” da qual 

se encontram traços, ou vestígios, em Tristan et Iseut,  é a preocupação da mãe de 

Iseut com a felicidade da filha, ensinando-lhe a fórmula mágica do “vinho ervoso” na 

preparação do filtro do amor para ajudá-la na realização de seu casamento com o rei 

Marc. Os conhecimentos sobre o uso de ervas da cultura celta, transmitidos 

oralmente de geração em geração, fizeram com que Iseut salvasse seu amado: “No 

centro dessas histórias figuravam assim o filtro, as misturas, as infusões, o vinho com 

ervas, preparados segundo receitas cujo segredo as mulheres transmitem umas às 

outras” (2010, p. 57). 

           Gostaríamos de salientar, mais uma vez, que Iseut ocupa na narrativa um 

status de relativa igualdade com o protagonista Tristan. Não somente na questão da 

sexualidade, como também por sua importância na trama, a relevância dela na vida de 

Tristan, o enorme sentimento depositado nela pelos outros personagens, entre outros 

fatores. A importância de Yseut, ao contrário do paradigma social da época, não está 

ligada ao rei Marc, nem a Tristan, uma vez que ela não era casada com o herói da 

trama:  

 

É verdade que Iseut não é a esposa de Tristan. No entanto, é sua 

igual, contra todas as conveniências, todas as prescrições, toda a 

moral social e, por isso, em parte nenhuma, em todos os testemunhos 

vindos dessa época, as questões que preocupavam a nobreza quanto à 

condição das mulheres se colocaram com mais insistência e 

liberdade. (DUBY, 2013, p.59-60)  

 

Essa liberdade usufruída por ela, que incomodava a algumas esferas da 

sociedade da época, era ditada, como já se disse no segundo capítulo desta Dissertação 

(Amor, morte e sociedade na Idade Média, p.16), pela ruptura de fronteiras 
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paradigmáticas do sujeito, ou seja, uma descontextualização de relações de ethoï 

familiares, sociais e culturais, que permitem sua atualização em outros contextos, ou 

seja, uma déterritorialisation (desterritorialização), como ensinam Deleuze e Guattari 

em Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia (1997). Tal decodificação da 

representação, por substituição de códigos culturais e a inscrição de um novo tipo de 

trocas sociais fora do jogo de sucessões socialmente regradas como uma forma 

espontânea de desejo, um desejo libertado da codificação social, inscreve em Tristan 

et Iseut uma nova representação de relações de parentesco, uma desterritorialização de 

construção de alianças sociais, ou seja, a reinvenção da relação entre masculino e 

feminino. 

            Iseut desconstruía o imaginário masculino por sua força e autonomia, 

características pouco femininas na época. Se, por um lado, mulheres como Iseut 

ameaçavam o discurso masculino, por outro eram desejáveis, pois eles imaginavam 

que elas poderiam ter filhos fortes e corajosos, já que a principal função feminina era 

a reprodução: 

 

Desejavam-nas capazes de cavalgar interminavelmente e, como fez 

Iseut no poema, de quebrar os dentes de um conselheiro pérfido com 

um daqueles murros com que as donas de casa da época puniam 

comumente a indocilidade de suas servas. Iseut é feita para dar a seu 

marido reis futuros muito valentes, muito fogosos. (DUBY, 2013, 

p.61)  

 

            Ainda que Iseut pudesse transgredir as normas ditadas para o comportamento 

feminino desejável pelos homens, alguns aspectos de sua liberdade agradavam a eles. 

Ao contrário das damas de sua época, a heroína da história parecia mais acessível ao 

público masculino, dando a ideia de que eles talvez tivessem uma chance de romance 

com ela. Sua inteligência para desviá-los das situações difíceis era outro atrativo, 

pois era uma habilidade que poderia ser usada no caso de um envolvimento amoroso: 

 
Descoberta, ela usa então de astúcia. Sabe mentir. Mente bem, 

jogando com as palavras para não cometer perjúrio. Ridiculariza os 

maridos cujo erro é ser ciumentos, vigiar excessivamente sua mulher. 

A todos os jovens aventureiros que sonhavam, como novos 

Lancelots, obter sub-repticiamente prazer desses corpos desejáveis, 
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cujos atrativos adivinhavam sob a túnica das damas recusadas, Iseut 

agradava. Agradava em razão de sua perversidade. (DUBY, p.61) 

 

           Annick Jaulin, em seu ensaio La fabrique du sexe (2001) , aponta a liberdade 

sexual como um ato de soberania sobre si mesmo, um poder e um privilégio que nem 

sempre foi dado às mulheres. Acreditamos que esse comentário define bem a 

situação de Iseut, pois, apesar de sofrer as consequências relativas à sua liberdade, a 

personagem persevera em nome do amor que sente, continua exercendo sua 

sexualidade, e isso dá a ela um domínio maior sobre sua própria vida: La sexualité 

s’accompagne d’une nouvelle forme de pouvoir: Au privilège de la souveraineté [se 

substitue] l’analyse d’un champ multiple et mobile de rapports de force. (2001, p.14) 

            A expressão da maternidade em Iseut se dá por meio de seus cuidados para 

com os outros personagens, o zelo com o qual ela os trata quando estão feridos. Ela 

demonstra dessa forma seu amor maternal, uma vez que é estéril e não poderia ter 

filhos. Esta era uma forma de a personagem exercer uma função que era essencial 

para o sexo feminino, mesmo com sua limitação, uma tentativa de se sentir completa 

como mulher: 

 
Maternal, Iseut o é, por um traço da personagem herdado das lendas 

célticas. Dotada de um poder misterioso, ela acalma as dores; 

acalenta, cura, consoladora como aquela mãe que os cavaleiros 

adolescentes traziam enterrada no âmago de seu ser como um desejo 

insatisfeito e que eles gostariam que a dama, a esposa do senhor 

encarregado da formação deles, viesse a substituir. (DUBY, 2013, 

p.61)  

 

              Referenciando a história dos gêneros, a literatura aborda as razões pelas 

quais muitas mulheres ainda hoje são reprimidas sexualmente, têm problemas com o 

próprio corpo e com o prazer. Iseut, apesar do contexto histórico em que vivia, 

mostrava-se à frente de seu tempo e não se deixava levar totalmente pela pressão 

exercida pelo discurso religioso. Sua coragem pode ter deixado marcas na sociedade, 

mostrando ao público (ouvinte ou leitor) feminino da época outras possibilidades 

sobre o exercício do discurso feminino em relação ao sexo: 

 

Autrement dit, le sexe, tel que nous le connaissons, devint fondateur, 

le genre social n’en étant plus que l’expression. D’où le “modèle des 
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deux sexes”. Cette histoire paraît s’inscrire à merveille dans toutes 

les traditions historiographiques qui prétendent expliquer le passage 

d’un stade à un autre par une chaîne d’effets de causalités extérieures 

à la sphère de l’objet étudié mais reflétées à l’intérieur de celle-ci. 

(DUBY, 2010, p.12-13) 

 

 

5.3 O FANTÁSTICO NO ENREDO DE TRISTAN ET ISEUT 

 

 

            O fantástico permeia toda a narrativa de Tristan e Iseut, desde o sutil poder 

das personagens, a bestas maravilhosas que cruzam o caminho do herói, da mágica 

presente nos eventos relatados, aos itens misteriosos que influenciam a trama e até 

em características sobre-humanas de algumas personagens. O tamanho exacerbado 

de Morholt, descrito como gigante, é um dos exemplos. Encontra-se também 

Morholt em obras arthurianas. Como pudemos perceber, essa literatura faz parte de 

um imaginário propício ao fantasioso, mentalidade a qual está impressa em sua 

literatura. 

           A fera morta por Tristan, o poderoso dragão que deu ao cavaleiro o direito 

sobre Iseut, em um primeiro momento, parece invencível. Inúmeros homens de 

coragem já haviam tentado derrotar o perigoso animal, mas todos falharam. Somente 

Tristan, um exímio guerreiro, alcançou a vitória. O enorme poder da fera fica claro, 

pois, além de ter aniquilado todos os que tentavam matá-la, conseguiu ferir o 

protagonista e incutir nele seu veneno, apesar de ter sido derrotada. 

           Em diversas culturas o dragão é descrito como uma espécie de serpente, o 

fogo é outra característica notável desse ser fantástico. Podemos constatar que tais 

atributos estão intimamente ligados ao imaginário religioso cristão. O fogo nos 

remete à representação do inferno, onde as almas queimam eternamente como 

castigo por seus malfeitos, e a serpente, no discurso religioso católico, simboliza o 

pecado, além de ser o animal responsável pelo pecado original. Acreditamos que a 

escolha do dragão em Tristan e Iseut não foi inocente. Como já dissemos, existe 

nesse monstro uma forte ligação com o mal, o pecado. A relação de Iseut com seu 

amado era extremamente mal vista aos olhos da sociedade, sobretudo pela Igreja, 

constituindo um enorme pecado tanto o ato de amor carnal antes do casamento, como 

a traição do cônjuge. Por conseguinte podemos interpretar o monstro como 
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representação do mal vivido pelo jovem casal, falta que deveria ser sobrepujada por 

eles: 

  

Un hybride insaisissable, le dragon éternellement projette de la 

lumière, ses yeux ressemblent aux paupières de l’aurore. De sa 

gueule jaillissent des torches, il s’en échappe des étincelles de feu. 

Ses naseaux crachent de la fumée, comme un chaudron qui bout sur 

le feu. Son souffle allumerait des charbons, une flamme sort de sa 

gueule. Sur son cou est campée la force, et devant lui bondit la 

violence. […] Sur la terre, il n’a point son pareil, il a été fait 

intrépide. Il regarde en face les plus hautains, il est le roi sur tous les 

fils de l’orgueil. (LIVRE DE JOB, XLI, 9) 

 

            A mulher, para os medievais, se aproximava de um ser fantástico, devido ao 

mistério que advinha delas, inclusive algumas dessas criaturas tinham a forma 

feminina, como a Medusa. Conforme dissemos no capítulo destinado ao feminino, 

exigia-se delas um comportamento ilibado que, por fim, criava para elas uma 

idealização quase inalcançável, tornando-as santas, portanto, sobrenaturais. Iseut se 

afasta dessa ideia idealizada, mas ainda assim permanece no imaginário masculino, 

exatamente devido ao seu distanciamento do padrão da época, suscitando uma 

curiosidade maior nos homens: The image of the young woman as an idealised 

paragon of feminine virtue might have seemed as fantastical as a unicorn, or as 

foreign as a dromedary, to the medieval parents of young unmarried women 

(PHILLIPS, 1997, p.102). 

              Phillips nos lembra que a representação da feminilidade na literatura 

também se aproxima do maravilhoso, por ser fantasiosa, afinal a literatura se 

aproxima mais de uma representação da realidade quando essa é a intenção do autor, 

do que constrói uma reprodução fiel do mundo. Não se tratava de mostrar como as 

damas agiam com base na observação do cotidiano, nem uma ingerência na questão 

comportamental, apesar de a literatura, muitas vezes, atuar dessa forma. Se 

pensarmos na protagonista da obra, podemos imaginar que a incitação ao adultério, 

ou até mesmo a uma maior liberdade para as mulheres não deveria ser a intenção 

primeira da obra: The version of femininity presented in romance literature may be 

said to be purely fantastic, and neither derived from observation of “real life” nor 
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meant to have any impact on ideals of femininity amongst its readers. (PHILLIPS, 

1997, p.150). 

 

O cavaleiresco é também resquício das tradições antigas, a coragem de 

Tristan e seu poder perante as feras já figuravam na cultura europeia em vários 

relatos, desde Hércules em seus doze trabalhos, os relatos maravilhosos dos Vikings, 

até as incríveis façanhas dos cavaleiros arthurianos, dos quais Tristan faz parte em 

algumas versões: 

 

Trois autres légendes vont grandement inspirer les médiévaux: 

L’épopée de Jason et des cinquante Argonautes, en quête de la 

Toison d’or, leurs rencontres avec le dragon, l’hydre et la sorcière 

Médée, présentent bien des points communs avec le cycle du Graal. 

Parmi les argonautes se trouve Héraklès (Hércules chez les Romains) 

dont les douze fameux travaux sont également sources de bien des 

aventures chevaleresques. (LE GOFF, 2014, p.37) 

 

           Vejamos alguns exemplos do fantástico presentes na própria obra literária. O 

trecho inicial é a respeito de um personagem comum, Morholt, que, apesar de 

humano, tem suas medidas exacerbadas, aproximando-se do gigantesco, tanto que é 

feita uma comparação dele com o célebre gigante presente na bíblia, Golias: On 

l’appelait Morholt. Pour la taille, la grosseur des membres, la haute enfourchure, la 

largeur des épailes et la force du bras, on ne pouvait le comparer qu’à Goliath. (LE 

GOFF, 2014, p.41)  

            Tristan é salvo inúmeras vezes pela sabedoria feminina em relação ao uso das 

ervas ligadas à tradição céltica. As poções e unguentos curavam magicamente as feridas 

e mazelas das pessoas. Na passagem a seguir, Tristan é envenenado pela espada de seu 

inimigo e é curado pelo poder da natureza: Tristan, si bien qu’en peu de temps, par la 

vertu des baumes et des onguents, il fut guéri de toutes ses blessures, coups, orbes et 

foulures, hormis de la plaie de la hanche. (2014, p.52)  

            Iseut é reconhecidamente conhecedora dessa cultura de ervas e bálsamos e no 

romance se deixa claro que essa sabedoria foi herdada por ela de seus ancestrais, 

retomando-se a cultura céltica: 
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La reine Iseut connaissait les herbes de vertu, les onguents, les 

électuaries, et elle savait aussi les engins, les brevets, les charmes et 

breuvages, autant que Saînes, Pis et Escots peuvent en savoir, car ils 

sont merveilleux maîtres en sorcellerie et nigromance: cela lui venait 

de ses ancêtres. (2014, p.59) 

               

Na obra não existem somente elementos fantásticos sutis como os apresentados 

até então, encontramos nela uma das feras mais representativas do imaginário 

maravilhoso, o dragão, que se apresenta com suas chamas e veneno característicos, 

quando Tristan derrota a besta: 

 

Le dragon jette un dernier cri avec une horrible fumée. Quand il vit 

le monstre sans vie, Tristan se hâta de lui couper la langue et la mit 

dans sa chausse. Mais ses forces l’ont trahi; le soufflement empesté 

du dragon l’a étouffé plus qu’à demi. (2014, p.73) 

 

            A mãe de Iseut nos traz um outro exemplo de fantástico, não por suas 

características físicas, como o gigante, mas por sua sabedoria a respeito de ervas, 

como já salientamos anteriormente a respeito das origens da protagonista. O filtro de 

amor faz parte do maravilhoso presente no enredo e é um ponto nevrálgico da trama, 

pois é a fonte do sentimento do casal. Não é possível afirmar que o casal não se 

apaixonaria caso não houvessem bebido do filtro, todavia, acreditamos que ele é 

responsável pelo caminho por vezes tortuoso tomado pelo casal, pois mesmo que eles 

viessem a gostar um do outro, talvez pudessem resistir à atração, posto que ela não 

viria de uma fonte mágica da qual não há escapatória. Como se trata de um item 

fantástico, o casal não tinha nenhum controle sobre si, eles se encontram mesmo 

sabendo da interdição. Ao serem descobertos, eles fogem para ficar juntos, seus atos 

têm uma urgência que possivelmente não teriam, não fosse a magia: 

   

Cependant la reine brassa, avec des herbes, des racines, des pierres et 

des os de poisson, un merveilleux boire, selon son grand savoir de 

mirgesse et de magicienne. [...] “Voici une boute pleine d’une potion 

que j’ai faite des mes mains. Elle s’appelle le boire amoureux, et elle 

est de telle nature que ceux qui en boiront s’aimeront 
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merveilleusement pendant trois années, et dès lors ils seront liés 

ensemble tellement que rien ne pourra plus les désunir”. (2014, p.84) 

 

             A força desse filtro é tamanha que nem mesmo a morte deu fim ao seu efeito. 

Após serem enterrados, uma vinha e uma roseira nascidas dos túmulos se enlaçam 

para reforçar o grande amor ali presente:  

 

On rapporte qu’une vigne fut plantée auprès du tombeau, d’une part, 

qui devint feuillue à merveille, et que, d’autre part, une graine 

apportée par un oiseau sauvage donna naissance à un beau rosier, et 

les branches de la vigne passaient par-dessus le monument et 

embrassaient le rosier, mêlant fleurs, feuilles et grappes, et les 

boutons doux flairant et les roses épanouies. Et les anciens disaient 

que ces arbres entrelacés étaient signifiance des amours de Tristan et 

d’Iseut que la mort même n’avait pu désunir. (2014, p.267) 

 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 

O poema épico La Chanson de Roland e o romance Tristan et Iseut, obras 

literárias analisadas nesta Dissertação, tornaram-se mitos da cultura europeia e se 

difundiram ao redor do mundo, tendo sido transpostos para diversas línguas, 

persistindo até hoje na cultura mundial. 

            Uma das coincidências de grande relevância entre as duas obras é que uma e 

outra foram alvo, no final do século XIX, das pesquisas de Joseph Bédier, cujo 

trabalho foi essencial para a manutenção das passagens mais próximas das 

composições primitivas. A historicidade foi um fator de grande preocupação para o 

pesquisador, possibilitando referenciar a confirmação da data de origem:  

 

À la suite d’un patient travail de recherches, commencé en 1904, M. 

Bédier prouva que notre Chanson était un poème d’origine française, 

né au XIIe siècle, peut-être même à la fin du XIe, bien postérieur à 

l’événement. (SUARD, 2011, p.9)  
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            O esforço de Bédier não é ignorado na versão de Tristan et Iseut. Antes de 

lermos a narrativa, podemos nos informar sobre seu processo e constatar as inúmeras 

versões e os numerosos estudiosos que se debruçaram sobre elas, que fizeram parte 

do processo de montagem da obra literária. Pudemos igualmente observar a data na 

qual o historiador reescreveu Tristan e Iseut, por volta de 1908: 

 

Il existe en français d’aujourd’hui plusieurs traductions, qui se 

donnent pour fidèles, des versions de Thomas, de Gottfried de 

Strasburg, d’Eilhart d’Oberg, et du Roman en prose. Seuls Joseph 

Bédier en 1908 et André Mary en 1941, ont osé récrire la légende, 

dans leur propre version inspirée des anciennes. (SUARD, 2011, 

p.20) 

 

            O ethos cavaleiresco destaca-se em ambas as obras, referenciando o lugar da 

nobreza no Medievo. Nas narrativas de ambas as obras, os reis e os heróicos 

cavaleiros têm um papel de suma importância para o desenrolar dos acontecimentos. 

Em La Chanson de Roland, o protagonista é um cavaleiro corajoso, preocupado com 

sua honra e capaz de enfrentar muitos inimigos de uma única vez. Em Tristan et 

Iseut, Tristan, igualmente corajoso, enfrentou um dragão, um “gigante” e não temia 

nenhum perigo. Os dois heróis são igualmente reconhecidos por suas grandes 

façanhas, Tristan, todavia, tem sua honra, até então ilibada, posta em dúvida devido 

ao seu romance indevido com Iseut e morre devido aos seus feitos cavaleirescos, 

enquanto Roland morre em batalha de forma honrosa, protegendo seu país. Os 

protagonistas, admirados por todos, constituem-se como modelo para os demais 

membros da sociedade. 

               

Le comte Roland chevauche par le champ de bataille, il tient 

Durandal qui bien tranche et bien taille; il fait grand massacre de 

Sarrasins. Si vous eussiez vu jeter un mort sur l’autre, et le sang 

vermeil couvrir le sol! (BÉDIER, p.55) 

 

              Em Tristan et Iseut o herói, além de sua coragem, é um homem amoroso. 

Uma diferença perceptível já nessa apresentação de Tristan é que ele, diferentemente 

de Roland, não tem como característica um orgulho exacerbado: 
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Tristan est représenté ici tel qu’il fut, loyal sans feignisse de grand 

hardiment et vasselage, prud’homme sans fausseté ni orgueil, de 

merveilleux engin et invention pour égarer le soupçon et vaincre la 

malice des envieux, doux et patient, et résigné, enfin comme vrai 

martyr du dieu d’Amour. (SUARD, 2011, p.29) 

 

              Uma nova coincidência entre as personagens é o laço estreito que eles têm 

com seu soberano, obviamente a vassalagem já seria o suficiente para que eles 

devessem lealdade ao monarca, entretanto, não é somente o serviço que constitui 

essa relação, tanto Roland quanto Tristan têm o sangue do rei ao qual servem, 

fazendo com que o amor entre eles fosse indestrutível. Podemos ressaltar, para 

ilustrar o vínculo entre eles, a correspondência desses sentimentos: os protagonistas 

eram muito queridos por seus monarcas, não eram meros defensores deles, faziam de 

fato parte da família e tinham toda a devoção dos suseranos. Tristan era amado por 

Marc antes mesmo de ser descoberto como membro da família. O amor de Charles 

Magne por Roland manifesta-se na morte do sobrinho: Ami Roland! Que Dieu te 

fasse miséricorde! Jamais on ne vit pareil chevalier pour engager et pour gagner de 

grandes batailles. Ah! Mon honneur s’en va vers son déclin! (BÉDIER, 1975, p.89) 

              Em Tristan et Iseut, revela-se o apreço da Corte da Cornualha pelo herói: 

Ah! Tristan, disaient-ils, vous avez acheté chèrement la franchise de Cornouaille! 

(BÉDIER, 1975, p.53), e o apreço do rei Marc pelo cavaleiro que acaba de chegar 

em sua corte, cuja boa formação é constatada imediatamente: 

 

Le roi Marc, qui était dans ses bonnes, avait été émerveillé du 

comte que lui avait fait Dinas, et il avait hâte de voir ce jeune 

étranger dont on lui avait vanté le beau maintient et le gentil 

savoir. (BÉDIER, 2001, p.83) 

 

               Os reis também são personagens importantíssimos nas duas obras e, através 

deles, referenciava-se o sistema feudal. Mesmo que eles não sejam os protagonistas 

das narrativas, os reis estão no centro das ações que ocorrem, são grandes 

motivadores da trama. O rei Marsile, inimigo da França, é igualmente fundamental 

na história, pois mesmo sendo o antagonista, o monarca sarraceno trata o rei Francês 

com respeito e até admiração. É por causa de seu rei e de seu país que Roland vai 

combater os sarracenos. Para levar Iseut até Marc é que Tristan combate gigantes e 
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dragões e, ao se apaixonar pela Dama, sente remorso por desrespeitar seu suserano. 

Os monarcas eram descritos como homens muito bons, extremamente honrados e 

sábios que se preocupavam com seus súditos, e eram ligados a Deus, sendo 

considerados seus representantes na terra. O rei Marc, contrariamente a Charles 

Magne, a quem dão mais de duzentos anos, tem aproximadamente quarenta anos: 

 

Le roi Marc avait quarante ans d’âge environ: assez gros et membru, 

et long par raison, le nez, la bouche et tout le visage bien assis, il 

était de fière regardure et vrai majesté, avec sa robe de diapre 

vermeil et sa couronne d’or. (BÉDIER, 2001, p.39-40) 

 

              Charles Magne é a primeira personagem que aparece na Chanson de 

Roland, e seus feitos na Espanha são destacados antes de qualquer evento. O 

monarca é apresentado como um homem de muito poder: 

 
Charles le roi, notre grand empereur, sept ans tout pleins, est resté en 

Espagne: jusqu’à la mer, il a conquis la haute terre. Il n’est de 

château qui tienne devant lui; aucun cite ne reste à abattre, hors 

Saragosse, qui est sur une montagne. (BÉDIER, 1975, p.17) 

 

              Na versão de La Chanson de Roland estudada por nós, existe uma 

explicação a respeito da ingerência da epopeia na fama do rei Charles Magne. Com o 

o passar dos anos, o público leitor passou a conhecer mais o monarca, e isso fez com 

que seu nome ficasse ainda mais marcado na história, além de ser homenageado com 

a nomeação de capelas, perpetuando-se assim sua fama: “La chapelle de Charles” 

n’a pris ce nom qu’en 1127, après le succès de la Chanson, ou dans des reliques 

apocrypes et créées par l’épopée elle-même. (BÉDIER, 1975, p.11) 

              Os itens mágicos podem ser encontrados nas duas obras: enquanto existe o 

filtro do amor em Tristan et Iseut, existe a Durandal, espada mágica, em La Chanson 

de Roland. Enquanto existe a figura do dragão em Tristan et Iseut , existe o olifante 

em outro. Apesar de ser sutil, podemos conceber o olifante em Roland como um item 

mágico, uma vez que o instrumento de sopro pode ser ouvido a distâncias 

inimagináveis e foi o responsável pela salvação da França contra os sarracenos, ainda 

que após a morte de muitos cavaleiros franceses. 
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              A temática religiosa é imperiosa nos dois textos, o nome de Deus está 

presente o tempo todo, os valores de honra e coragem estão ligadas a uma ideologia 

cristã, aos dogmas da religião. Não só os protagonistas das duas obras, mas quase 

todas as personagens tentam seguir a fé cristã, ou parecer bons praticantes da fé. Em 

La Chanson de Roland isso é bem mais claro, pois eles participam de uma batalha 

cuja razão é claramente religiosa: defender a fé cristã e converter os pagãos. Tristan e 

Iseut não estão isentos da influência religiosa. O principal motivo pelo qual os heróis 

da história ficam em conflito devido ao seu romance ilícito é o desrespeito às normas 

de suas crenças e a seu suserano, representante de Deus na terra. É interessante 

observarmos a relevância do rito do batismo para os religiosos. Eles acreditavam que 

a salvação de suas almas dependia do batismo: J’ai dans mon palais une noble captive; 

elle a tant entendu de sermons et des bons exemples, qu’elle veut croire à Dieu et demande 

le baptême: baptisez-la, pour que Dieu ait son âme. (BÉDIER, 1975, p.100) 

              Em Tristan et Iseut, destaca-se um trecho no qual ela agradece a Deus por 

não ter sido descoberta pelo rei, seu cônjuge. Ele cita igualmente o Senhor, 

agradecido por esse feito, pois se preocupava com sua senhora. Conquanto os atos da 

dama vão de encontro aos preceitos religiosos, ainda assim ela e sua criada 

agradecem a Deus, o que é paradoxal: 

 

Dieu voulut que je le parlasse la première; je ne soufflai mot de ce 

que j’aurais dû dire, mais je ne fis entendre que plaintes et 

merveilleux gémissement. [...] Dame Iseut, Dieu vous a fait une 

grâce notable, car cet entretien aurait pu plus mal tourner. (BÉDIER, 

1975, p.109) 

 

              A questão feminina, largamente explorada por nós, é flagrantemente diversa 

nas duas obras. Enquanto Iseut representa uma liberdade pouco conhecida pelas 

mulheres de sua época, em La Chanson de Roland as mulheres mal aparecem na 

trama e, quando aparecem, são praticamente uma extensão da personagem 

masculina, pois, como vimos, a vida da noiva do cavaleiro não tem valor algum sem 

seu amado. Existe uma semelhança entre a morte de Iseut e a da noiva de Roland, 

ambas sucumbiram ao descobrir a morte de seu amado. Todavia, essa ligação se dá 

de maneira diferente devido ao histórico das personagens na trama: Iseut compartilha 

todo o drama de Tristan com certa equivalência, os dois se amam, os dois necessitam 

um do outro, por outro lado, a noiva de Roland somente aparece no fim para perecer 
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junto ao seu amado, e, ao longo da narrativa, ele não externa nenhum sinal de 

correspondência ao sentimento da jovem, pelo contrário, ele sequer cita o nome de 

sua pretendente, da qual só descobrimos o nome, Aude, ao final da história. Pudemos 

acompanhar no capítulo relativo a Roland, a morte de sua noiva. Transcrevemos 

agora a morte de Iseut: 

 
Alors elle l’accole, lui baise la face et les lèvres, l’embrasse 

étroitement, s’enlace à lui corps à corps, bouche à bouche, et à ce 

moment jette un long soupir; son coeur lui manque et l’âme s’envole: 

Iseut est morte pour son ami. (BÉDIER, 2001, p.263) 

 

            Outro ponto em comum é o deslocamento dos protagonistas de ambas as 

obras. Roland vai ao encontro dos sarracenos e o motivo de seu movimento é seu rei, 

seu país e sua religião. Tristan move-se da França para a Cornualha para encontrar 

Iseut com o intuito de casá-la com seu suserano. Mesmo que o motivo inicial de seu 

deslocamento seja igual ao de Roland, ou seja, prestar serviço ao seu monarca, a 

finalidade difere quanto ao objetivo, pois o motivo da viagem é uma mulher, e o 

casamento dela com o rei acaba sendo menos relevante do que Iseut e seu amor pelo 

protagonista. As diferenças nos deslocamentos estão estreitamente ligadas à 

abordagem do amor nas obras. Em La Chanson de Roland é a pátria, em Tristan et 

Tristan et Iseut, o amor entre um homem e uma mulher. Os caminhos tomados pelos 

personagens têm relevância no mundo real, alguns se tornaram caminhos de 

peregrinagem, outros podem dar nome a monumentos, ruas, em suma, tornaram-se 

parte de uma memória. Os locais representam então a história a qual as pessoas 

passam a querer visitar. Bédier já havia constatado esse fato que nos é explicitado no 

início de La Chanson de Roland: 

 

M. Bédier a pu montrer que, d’une manière générale, nos chansons 

de geste illustrent les routes qui conduisent aux pèlerinages fameux; 

elles sont en rapport étroit avec les tombeaux, les églises, les 

monuments qui jalonnent ces routes; elles sont sorties, à partir du 

XIe siècle justement, de légendes locales. (CASTELLANI, 2008, 

p.110) 
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            Encontramos simbolismos, metáforas, representações bastante ricas nas duas 

histórias, expondo os valores de sua época. Ainda que estejam historicamente 

próximas, provavelmente oriundas do século XI ou XII, ambas as obras têm 

abordagens distintas da sociedade medieval, até mesmo de seu imaginário. Em 

Tristan et Iseut, representa-se um rei mais benevolente frente às falhas das outras 

personagens. Marc, conquanto tenha tentado separar o apaixonado casal, perdoa os 

protagonistas, mesmo tendo sido pessoalmente ofendido pela traição deles. Em La 

Chanson de Roland, Charles Magne mostra-se também justo, todavia mais rígido ao 

punir os erros, como o final horrível dado ao traidor do reino.  

            Acreditamos também que a magia e o fantástico presentes em Tristan et Iseut 

são bem menos sutis que em La Chanson de Roland, pois na primeira temos um 

dragão, poções, gigantes, enquanto na segunda quase não vemos o sobrenatural. Há  

sutilezas como a aparição de personagem em sonho para avisar do perigo, ou a 

presença de um anjo após a morte, o qual não é visto por muitos. Concluímos assim 

que a matéria bretã era mais propícia ao fantástico: 

  

En suite, le symbolique. On ne peut parler de symbolique que 

lorsqu’il y a renvoi de l’objet considéré à un système de valeurs 

sous-jacent, historique ou idéal. Les rois de France, royaux des 

cathédrales, sont l’actualisation des rois antiques de Juda (ou 

inversement). La femme aux yeux bandés de la sculpture gothique 

est l’emblème de la Synagogue. (CASTELLANI, 2008, p.170) 

 

              A concepção tanto de real quanto de imaginário tem influência na sociedade 

do Medievo, como vimos nos capítulos que abordaram o fantástico. O limite do real 

e do maravilhoso era brumoso e ambos sortiam efeito na sociedade, seja com o 

discurso religioso no qual aprendiam o que deviam ou não fazer para serem bons 

cristãos, ou até mesmo as narrativas fantasiosas da literatura. Devemos enfatizar aqui 

que era extremamente importante para as pessoas serem consideradas bons cristãos. 

A excomunhão pela Igreja era algo que afetava enormemente a vida dos cidadãos, 

principalmente se essa pessoa fosse nobre. Os imaginários das obras, portanto, são 

similares, pois pertencem a um período próximo e à mesma sociedade francesa, à 

exceção da influência bretã, a matéria bretã que emprestou um toque romântico a 

Tristan et Iseut, enquanto que em La chanson de Roland  representa-se uma temática 

mais bélica: 
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L’idéologique est investi par une conception du monde qui tend à 

imposer à la représentation un sens qui pervertit aussi bien le “réel” 

matériel que cet autre réel, l’ “imaginaire”. Ce n’est que par le coup 

de force qu’il réalise par rapport au “réel” contraint à entrer dans un 

cadre conceptuel préconçu que l’idéologique a une certaine parenté 

avec l’imaginaire. (CASTELLANI, 2008, p.127) 

  

               Ciúme é um tema que é abordado nos dois textos: Iseut das Brancas Mãos 

tem consciência da grande vantagem de sua rival quando o objeto é o amor de seu 

marido, ela sabe que Tristan preferia Iseut, a Loura, que só se casou por contingencia 

do destino e isso era motivo de ciúmes para ela. É por ciúme que ela mente que a 

amada de Tristan não viria ao seu encontro e, em consequência de tal ato, o casal 

apaixonado morre. Em La Chanson de Roland, existe ciúme em relação à ligação do 

cavaleiro principal com Charles Magne. Roland parecia ser o preferido do rei, seu 

carinho para com ele era imenso, além da questão sanguínea aumentar essa possível 

preferência. O ciúme é um dos motivadores da traição que culminou na morte de 

Roland e de diversos outros cavaleiros franceses. Portanto, mesmo que o gênero de 

ciúme seja diferente: em um constatamos o ciúme marital e no outro um ciúme quase 

fraternal, esse sentimento é presente e tem grande relevância nas duas tramas. 

              Existe ainda a traição como um outro ponto de contato entre as duas 

narrativas. Ainda que as traições sejam também de âmbitos diferentes, elas ocorrem 

nas duas obras: Por um lado temos uma traição à pátria, o padrasto de Roland se une 

aos Sarracenos contra os Franceses, dando a eles informações privilegiadas. Em 

Tristan et Iseut, a traição é conjugal, uma relação imprópria aos olhos da religião e 

uma ofensa grande ao suserano ao qual eles são subordinados. Nos dois casos houve 

punição do mal feito, mesmo que, no último caso, a traição não tenha sido totalmente 

culpa dos amantes, pois como já dissemos, o filtro do amor é o maior culpado pela 

queda do casal. 

              O amor, tema central de nossa Dissertação, é um tópico no qual as obras 

divergem. Esse sentimento é privilegiado nas duas histórias, entretanto, sua 

abordagem é diferente. Em La Chanson de Roland, Charles Magne é o alvo principal 

de todo o afeto do conde Roland. O cavaleiro arrisca a vida por seu rei, que, como 

vimos, representa uma série de outros temas, como Deus e a religião cristã, sua 
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pátria, a honra, todos entrelaçados na figura do grande Charles Magne. Em Tristan et   

Iseut, o sentimento entre homem e mulher vivenciado por eles se sobrepõe a 

qualquer outro que possam ter. Mesmo Tristan amando imensamente seu senhor, o 

que sente pela Dama é priorizado, pois se torna incontornável, a tal ponto que eles se 

encontram às escondidas mesmo que isso se configure como desrespeito ao rei Marc. 

Os tipos distintos de amor têm explicação pela prioridade dada a cada história, 

enquanto uma prioriza o romance, a outra privilegia o feito cavaleiresco. Isso se deve 

às suas origens: Tristan et Iseut origina-se da “matéria bretã”, La Chanson de Roland 

da “matéria de França”, ambas já abordadas nesta Dissertação. No prefácio de 

Tristan e Iseut existe uma definição do romance que revela o destaque do nobre 

sentimento na trama narrativa: 

 

Tristan c’est tout d’abord le mythe de l’amour plus fort que la vie, 

plus fort que la vie quotidienne, plus fort que la vie dégradée, 

assagie, amortie, et réduite aux routines. C’est le mythe de l’amour 

inaltérable, inaltéré par l’érosion de la vie “courante”, par la réalité 

des caractères qui se heurtent à propos de rien, et des tempéraments 

qui s’accordèrent un jour dans l’instant du premier regard, mais que 

le temps modifie fatalement, créant un risque permanent de 

dissonance. (CASTELLANI, 2008, p.121) 

 

            Em contrapartida, existem diferenças entres as obras. Concluindo-se aqui 

nossa Dissertação, destacamos o protagonismo de personagens femininas em Tristan 

et Iseut, não somente a dama que dá título à obra, mas também sua ama e sua mãe, 

mulheres bastante influentes na trama narrativa, em contraste com Aude, a noiva 

quase irrelevante de Roland. Ainda que, no início, as histórias tenham sido contadas 

de forma versificada para facilitar a memorização de longas histórias, traço da 

cultura oral europeia, em sua versão mais célebre, La Chanson de Roland permanece 

versificada, enquanto Tristan et Iseut tem seu texto mais conhecido em prosa. Os 

feitos cavaleirescos têm um destaque maior em La Chanson de Roland, pois é uma 

de suas temáticas centrais, já em Tristan et Iseut, os feitos dos cavaleiros são menos 

importantes do que as relações humanas presentes na trama: o amor, o ciúme, a 

traição, entre outros. A inscrição do nome do possível autor no texto da canção de 

gesta analisada é mais uma divergência entre os textos, dando ao leitor a sensação de 

que a história estava sendo, todo o tempo, cantada por Turold, aproximando o 
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público da experiência dos Jograis do período, o que no romance cortês não aparece. 

Os dois protagonistas masculinos são descritos de forma elogiosa, têm coragem e são 

queridos por todos, todavia, Roland é retratado quase como infalível (quase pois 

acaba morrendo, fato que é justificado pela traição), Tristan, apesar de extraordinário 

cavaleiro, por vezes depende de ajuda para se salvar.  

              O amor é um tema riquíssimo, universal, complexo e frequentemente 

abordado na literatura medieval através das obras literárias por nós analisadas nesta 

Dissertação de Mestrado. Aprofundando nossas pesquisas a respeito da sociedade do 

Medievo, pudemos contrastar os costumes relativos às relações humanas e os 

costumes representados na literatura medieval. Concluímos assim que o amor 

conjugal em Tristan e Iseut é, em parte, condizente com o uso matrimonial da época, 

uma vez que ela iria se casar com o rei Marc devido a motivos outros que não o amor, 

mas se afasta do comum quando o casal se aventura em uma relação extraconjugal em 

detrimento do matrimônio (visto que eles fogem para ficarem juntos). Em La Chanson 

de Roland, o amor reflete o ethos social da época, porque o monarca, Deus, a religião 

e o país eram certamente alvo dos sentimentos das pessoas em geral. O feudalismo, a 

suserania e a vassalagem ilustram perfeitamente a ligação com a terra e, além do 

território, o amor a Deus é explícito, não somente na gesta, mas em praticamente 

todos os gêneros literários da Europa medieval.  

Concluímos, pois, esta Dissertação, em diálogo com o filósofo Gilles Deleuze 

e o filósofo, psicanalista e militante revolucionário francês Félix Guattari, quando 

reconhecemos que, na trama narrativa do romance Tristan et Iseut, torna-se visível um 

processo de descontextualização de um conjunto de relações que permitem sua 

atualização em outros contextos. Conceito definido como desterritorialização 

(déterritorialisation) por Deleuze e Guattari em Mil Platôs: Capitalismo e 

Esquizofrenia (1997), trata-se de uma decodificação da representação, por substituição 

de códigos, ou uma ruptura com os paradigmas sócio-culturais e a inscrição de um 

novo tipo de trocas sociais fora do jogo de sucessões socialmente regradas como uma 

forma espontânea de desejo, um desejo libertado da codificação social, constituindo-

se, assim, uma espécie de revolução. Como já dissemos anteriormente, no Capítulo 2 

desta Dissertação, o conceito é empregado no sentido de quebra de fronteiras 

paradigmáticas do sujeito, ou seja, uma descontextualização de relações de ethoï 

familiares, sociais e culturais. É em Mil platôs que Deleuze e Guattari voltam-se para 

o “território” como “qualquer área defendida”, fazendo referência a um modo de 
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organização social pelo qual os machos mais fortes (em geral) asseguram 

companheiras e habitats desejáveis, por meio de várias ações comunicativas 

agressivas. Um território é criado por meio de processos gerais de desterritorialização 

(pelos quais os componentes do milieu são separados e recebem uma maior 

autonomia) e de reterritorialização (processo pelo qual esses componentes adquirem 

novas funções no interior do território recém-criado). As duas obras estudadas 

representam os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização 

de Deleuze e Guattari, inscrevendo-se em La Chanson de Roland a representação, ou 

a territorialização do feudalismo, da suserania e da vassalagem medievais e em 

Tristan et Iseut a desterritorialização desses paradigmas, ou seja, uma nova 

representação de relações de parentesco, de construção de alianças sociais e a 

reterritorialização ou a reinvenção da relação entre masculino e feminino que passa a 

ser territorializada na morte, ou seja, repetindo, em uma eternidade sem história.  
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