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RESUMO 

Esta dissertação tem por objetivo analisar o estatuto jurídico das mulheres em 
Portugal no século XVI (1521-1562) presente na obra Dos privilegios e praerogativas q ho 
genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero 
masculino de autoria do jurista português Rui Gonçalves. Esta obra foi dedicada à Rainha 
Dona Catarina de Áustria e publicada em 1557, mesmo ano em que esta monarca portuguesa 
assume a regência de Portugal. Este também foi o período em que o Ocidente europeu 
vivenciava a difusão e a assimilação do direito comum, fruto do encontro das tradições 
jurídicas romana, canônica e consuetudinária vigentes em cada território. Ao mesmo tempo, 
havia a busca por parte das administrações régias em fixar leis escritas. Produzido neste 
contexto de transformações, o Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por 
direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino fundamenta-se a partir 
do direito comum e das Ordenações Manuelinas, fonte jurídica em Portugal no período. Trata-
se de uma importante fonte de estudo para a compreensão do estatuto jurídico das mulheres, 
pois dialoga com diversas tradições jurídicas e também religiosas. Este opúsculo tinha como 
objetivo listar as prerrogativas das mulheres, mediante a menção das virtudes nas quais as 
mulheres eram consideradas superiores aos homens. As prerrogativas citadas por Rui 
Gonçalves abordam em sua maioria a proteção do dote e das heranças das mulheres. Elas 
eram consideradas seres frágeis que deveriam ser tutelados e protegidos, concepção herdada 
da tradição judaico-cristã. 

 

Palavras – Chave: Direito comum, mulheres, estatuto jurídico, gênero. 
 



 

ABSTRACT 

This research intends to analyze the legal statute of women in Portugal in the XVI 
century (1521-1562) presented at the book Dos privilegios e praerogativas q ho genero 
feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino, 
written by the Portuguese jurist Rui Gonçalves. The book was dedicated to the Queen Catarina 
of Áustria and was published in 1557, the same year that this Portuguese queen had assumed 
the regency of Portugal. This also was the period which the European Occident was living the 
diffusion and the assimilation of the common law, as a result of the meeting of roman, canon 
and consuetudinary’s juridic traditions valid in each territory. At same time there was the 
search from the part of the real administrations to fixing written laws. Produced in this context 
of transformations, Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito 
comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino is based at common law and at 
Ordenações Manuelinas, juridic source in Portugal at the period. It is an important source for 
the comprehension of legal statute of women, because it dialogues with various legal and also 
religious traditions. It has the goal of listing women’s prerogatives, through the mention of 
virtues in which women were regarded superior to men. The prerogatives mentioned by Rui 
Gonçalves treat, in its majority, about the dowry’s protection and women’s inheritance. 
Women were considered fragiles beings who should be tutored and protected, concepcion 
inherited from jewish and christian tradition. 
 

Key-Words: Common Law, women, legal statute, gender. 
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INTRODUÇÃO 

O interesse pelas mulheres como objeto de pesquisa histórica teve início durante a 

graduação, após algumas leituras introdutórias sobre a história da sexualidade, bem como 

sobre a história das mulheres. Tais leituras levaram à elaboração de uma monografia de final 

de curso sobre o tema, cujo foco de análise centrou-se nas mulheres do século XI e nos 

discursos e representações eclesiásticas sobre elas. Neste trabalho, buscou-se realizar um 

levantamento com o intuito de desvendar as principais representações medievais sobre o 

feminino, por entendê-las como fundamentais para sustentar grande parte das concepções 

posteriores sobre as mulheres. Assim, pôde-se perceber o quanto estas eram consideradas 

como subordinadas e inferiores aos homens, o que deu origem a uma série de representações 

então analisadas principalmente na compilação de direito canônico feita por Brocardo de 

Worms (? – 1025), Decretum. 

Após a realização da monografia, teve-se contato, por intermédio da Prof.ª Dr.ª 

Dulce Oliveira Amarante dos Santos, com uma fonte escrita no século XVI por um jurista e 

lente da Universidade de Coimbra, chamado Rui Gonçalves, e intitulada Dos privilegios e 

praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que 

ho genero masculino. Trata-se de uma figura que circulou no meio universitário português e 

na corte régia. A edição utilizada neste trabalho é uma cópia fac-similada e publicada em 1992 

pela Biblioteca Nacional, tendo sido apresentada por Elisa Maria Lopes da Costa. Esta obra, 

de cunho jurídico, é estruturada em duas partes. Na primeira, o autor trata das virtudes em que 

as mulheres foram iguais e precederam aos homens; e na outra são abordados os privilégios 

que o direito lhes atribui. 
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Durante a leitura desta obra, novos questionamentos surgiram, urgindo a 

necessidade de novos estudos. Estes questionamentos diziam respeito aos discursos proferidos 

pelos eruditos do século XVI face ao estatuto jurídico das mulheres, buscando compreender as 

articulações deste tipo de saber. A partir da análise da obra, procura-se compreender alguns 

traços relativos à concepção jurídica sobre as mulheres. Assim, durante o mestrado, no qual 

tive a oportunidade de ser bolsista CAPES, dedico-me a compreender as relações entre direito 

e gênero, buscando um diálogo com a historiografia sobre o tema, principalmente no que se 

refere às obras jurídicas. 

Não se sabe ao certo o ano em que esta obra foi redigida; sabe-se, entretanto, que 

foi escrita em tempo de vida do monarca D. João III e publicada no ano de 1557. A obra foi 

dedicada à rainha D. Catarina, esposa deste rei português, mulher de grande influência na 

execução da política do reino e regente de Portugal em parte da menoridade de seu neto, D. 

Sebastião, regência esta que durará cinco anos, de 1557 a 1562. 

Quanto ao autor, as informações eram mínimas, o que levou à realização de uma 

viagem a Portugal, com o intuito de buscar documentações sobre este jurista. Em Portugal, 

encontrou-se documentação sobre Rui Gonçalves nos Arquivos Nacionais da Torre do 

Tombo, na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e no Arquivo Histórico da 

Universidade de Coimbra. A grande maioria das fontes estava impressa, mas as encontradas 

na Torre do Tombo e no Arquivo da Universidade de Coimbra estavam manuscritas. Foi 

possível não só o acesso à documentação, mas também a reunião de uma quantidade 

considerável de referências bibliográficas sobre o período. Finalmente, ainda estabeleceu-se 

contato com um dos pesquisadores que se debruçou sobre a obra de Rui Gonçalves, o 

professor da Universidade de Coimbra, Dr. Sebastião Tavares Pinho, estudioso que se revelou 

uma grata surpresa graças a seu carinho, cuidado e atenção. 
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A obra de Rui Gonçalves apresenta-se como uma fonte pouco estudada e sua 

análise permitirá abrir novos caminhos visando ao esclarecimento das disposições legais sobre 

as mulheres, de sua condição jurídica no século XVI em Portugal e das virtudes imputadas a 

elas, bem como compreender como se deu a assimilação do direito comum pelos juristas 

portugueses do período. Assim, estudar Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino 

tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino permitirá 

buscar a singularidade de uma obra jurídica no meio do caldeirão de obras com preceitos 

morais voltados para as mulheres. 

Esta pesquisa também tem por objetivo a análise do direito comum e do direito 

português relativo às mulheres, não só mediante o estudo da obra jurídica Dos privilegios e 

praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que 

ho genero masculino, mas também do direito comum e das Ordenações Manuelinas, o que 

possibilitará a compreensão dos fundamentos jurídicos relativos ao gênero feminino. Além 

disso, este estudo permitirá o exame da relação entre o direito e a sociedade, bem como a 

utilização das fontes jurídicas como fontes históricas. 

Uma vez que o século XVI se configura como um período demasiado longo, 

optou-se por um recorte mais específico. Desta forma, o recorte temporal tem início em 1521, 

ano de publicação da versão definitiva das Ordenações Manuelinas, fonte jurídica utilizada 

em Portugal, e se finda em 1603, ano em que estas são substituídas pelas Ordenações 

Filipinas. Este recorte se justifica em decorrência da própria presença deste ordenamento 

jurídico na obra de Rui Gonçalves. 

Este trabalho será desenvolvido buscando a realização de diálogos com 

historiadores que se ocupam do direito no século XVI, e da análise do documento citado, 

procurando compreender a estrutura da obra e sua fundamentação jurídica, as principais 

autoridades citadas, bem como os preceitos jurídicos e morais mais dirigidos às mulheres. 
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Para a compreensão do estatuto jurídico das mulheres em Portugal bem como o 

período analisado, – de transição da Idade Média para Idade Moderna –, utilizou-se como 

referencial teórico a História Cultural. Esta foi adotada devido a sua preocupação com as 

problematizações do social, com os modos de viver e pensar das massas anônimas, sem, 

entretanto, olvidar a história enquanto disciplina e ciência específica, bem como por levar em 

consideração o lado material da realidade, mas tendo consciência de que este não é 

determinante no todo social. 

Outro motivo que levou à adoção deste referencial teórico relaciona-se com o 

modo através do qual, apesar de buscar dar voz às minorias, não ignora as expressões da elite 

letrada, o que no caso em questão é fundamental, já que se lida com uma fonte jurídica. A 

preocupação em resgatar o papel das classes sociais também fez com que houvesse a 

aproximação com a História Cultural, por compreender as mulheres enquanto extrato social 

discriminado, ainda que não se constituam em uma classe. 

Adotou-se, assim, o conceito de representação, elaborado por Roger Chartier, por 

compreendê-lo como o mais abrangente para o estudo proposto. Segundo este autor, tal 

conceito permite a “exibição de uma presença”, por intermédio da articulação de três formas 

de relação com o mundo social, quais sejam, o trabalho de delimitação e classificação das 

múltiplas configurações intelectuais, as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade, 

uma maneira de estar no mundo; e, finalmente, as formas institucionalizadas graças às quais 

os porta-vozes de uma sociedade marcam a existência do grupo. 

Juntamente com o conceito de representação, será adotado o de imaginário social 

de Bronislaw Baczo, compreendido como pontos de referência no vasto sistema simbólico que 

qualquer coletividade produz e através da qual se percebe, divide e elabora os seus próprios 

objetivos, designando sua identidade, elaborando uma representação de si, estabelecendo a 

distribuição dos papéis e das posições sociais, exprimindo e impondo crenças comuns. 
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Tributário da História Nova, este novo campo de pesquisa surge como contraponto à história 

intelectual das idéias, voltada para a produção literária, e tem como objetivo a análise das 

atitudes e comportamentos da vida cotidiana e de concepções de longa duração, segundo o 

famoso conceito de Braudel. 

Também será adotado como campo teórico a História das Mulheres, surgido a 

partir das lutas feministas, que conferiram uma dimensão política ao privado. A partir da 

década de 1970, as mulheres ganharam visibilidade na História e se tornaram objeto de 

pesquisa, ganhando legitimidade maior com a criação, pelas historiadoras americanas, da 

categoria gênero. Esta categoria busca destacar o fato de as distinções fundamentais entre os 

sexos serem construídas social e historicamente e, portanto, independentes de determinismos 

biológicos e será utilizada neste estudo com base principalmente na perspectiva da 

historiadora Joan Scott. 

Finalmente, também se adotará como campo de pesquisa a História do Direito. 

Concebida durante muito tempo como sendo a história das fontes de direito ou da dogmática 

jurídica, a história do direito passará por uma revolução com a Escola dos Annales, cujas 

concepções teórico-filosóficas recomendavam uma maior vinculação entre a história jurídica e 

a história social. É exatamente este tipo de abordagem que será adotada, pois permite a análise 

da prática jurídica concreta, admitindo-se a existência de uma distância entre a vontade 

normativa e a lei de fato aplicada. 

Para concretizar este trabalho e viabilizar a pesquisa, optou-se por abordar o 

assunto em três capítulos. No primeiro, intitulado “As mulheres na sociedade portuguesa 

quinhentista e o direito comum: o jurista Rui Gonçalves” procura-se mapear o quotidiano das 

mulheres portuguesas no século XVI, ambiente no qual as leis pretendem atuar. Será estudada 

ainda a biografia da rainha de Portugal, D. Catarina de Áustria, dando ênfase a sua atuação 

política durante o reinado de D. João III, bem como ao período de sua regência. Por último, 
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será realizada uma análise sobre a vida do jurista português Rui Gonçalves, indicando os 

escassos dados de sua biografia e sua relação com a rainha D. Catarina. 

No segundo capítulo, que tem como título “Dos privilegios e praerogativas q ho 

genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero 

masculino: o estatuto jurídico das mulheres”, é realizada a apresentação e a análise da obra em 

questão, salientando sua base moral, pela análise das virtudes citadas pelo jurista, e a jurídica, 

por intermédio do exame de algumas prerrogativas citadas, mencionando ainda os principais 

autores utilizados por Rui Gonçalves. Para tanto, também se abordará a recepção e a 

interpretação do direito comum, bem como a sistematização do direito português. 

O último capítulo, intitulado “Direito e mulheres nas obras jurídicas”, contemplará 

o alcance da justiça em Portugal no século XVI, buscando localizar a importância da função 

jurídica para a época, analisando ainda a relevância do estudo das fontes jurídicas textuais 

neste ambiente. Em seguida, procura-se identificar, a partir da análise das Ordenações 

Manuelinas, a condição jurídica das mulheres nesta obra. O último aspecto a ser abordado 

neste capítulo refere-se ao estudo da articulação do discurso jurídico com a tradição cristã, que 

considerava as mulheres como as responsáveis pela introdução do pecado no mundo. 

 



 

CAPÍTULO 1 

AS MULHERES NA SOCIEDADE 

PORTUGUESA QUINHENTISTA E O JURISTA 

RUI GONÇALVES 

“Quando o Tejo não tiver/Agoa, toda se seccar,/Nem no mar peixes houver,/Então 

faltará á mulher/Malicia para enganar,/Eva enganou a Adão,/Crendo mundanos 

prazeres,/E por essa razão,/Quem se confia em mulheres/ Tem o engano na mão.” 

Baltazar Dias, Malícia das Mulheres, folheto português do séc. XVI 

 

 

Este capítulo está dividido em três partes. Com base na categoria analítica gênero, 

será realizada uma análise das mulheres na sociedade portuguesa quinhentista bem como das 

representações sobre elas, mapeando, dessa forma, seu contexto social e buscando identificar 

como o modo como eram representadas influenciava em seu quotidiano. Nesse sentido, as 

relações matrimoniais e as mulheres nos âmbitos público e privado serão abordadas, com o 

intuito de identificar os papéis por elas esperados e exercidos na sociedade, bem como seus 

espaços de intervenção. 

Na segunda parte, a análise da condição das mulheres na sociedade portuguesa é 

limitada às considerações acerca da biografia da rainha de Portugal D. Catarina de Áustria, 

dando ênfase à sua atuação política durante o reinado de D. João III, bem como ao período de 

sua regência. Neste contexto, serão mencionados os acontecimentos que envolveram sua 

tomada de poder e sua saída do trono, com o intuito de analisar sua influência no campo da 

administração régia e identificar as razões que levaram o jurista Rui Gonçalves a lhe dedicar 
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sua obra. 

Finalmente, também será contemplada, neste capítulo, a biografia de Rui 

Gonçalves, enfocando seus escassos dados biográficos e sua formação intelectual, 

objetivando, assim, compreender sua atuação no centro de saber português da época, a 

Universidade de Coimbra, bem como na corte portuguesa, tendo como foco a Casa de 

Suplicação, onde este jurista exerceu advocacia. Para tanto, é realizado um breve exame do 

ensino, dos programas e dos métodos de estudo nas universidades do século XVI – 

nomeadamente a Universidade de Coimbra –, com ênfase no curso de Direito, local de 

formação e de trabalho de Rui Gonçalves, além de uma rápida análise do papel desempenhado 

pela Casa de Suplicação na justiça portuguesa. 

 

 

1.1 As mulheres no século XVI em Portugal 

 

Para a análise do cotidiano das mulheres na sociedade portuguesa quinhentista, 

faz-se essencial lançar mão de categorias históricas capazes de explicar suas relações sociais. 

Neste sentido, torna-se fundamental o uso da categoria gênero, cunhada pela historiadora 

americana Joan Scott1. Esta categoria enfatiza o caráter social e cultural das distinções 

baseadas no sexo, permitindo a compreensão das relações de poderes entre homens e mulheres 

que, por seu turno, são geradoras de hierarquias que sustentam as diferenças de valor atribuído 

a cada gênero. 

Com base nesta categoria, percebe-se que as idéias sobre o masculino e o feminino 

não são fixas, mas construídas socialmente, visto que variam de acordo com o contexto 

histórico. Assim, as desigualdades entre homens e mulheres deixam de ser explicadas por 

                                                
1 SCOTT, Joan. "Gênero: uma categoria útil de análise histórica". In: Educação e Realidade. Porto Alegre: 
Faculdade de Educação/UFRGS, v. 16, n. 2, pp. 5-22, jul./dez. 1990. 
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determinismos biológicos e essencializações, sendo compreendidas pela organização social na 

qual tais diferenças se inserem, o que justifica uma análise da vida das mulheres portuguesas 

pautada na categoria gênero. 

No que se refere ao contexto histórico português, as conquistas e os chamados 

descobrimentos, além de repercutirem no campo econômico e político, trouxeram mudanças 

no nível cultural, nas ciências e nas artes. Assim, a análise e a compreensão das mulheres na 

sociedade portuguesa quinhentista não podem prescindir da contextualização das alterações 

provocadas pelo convívio com pessoas de diferentes raças e proveniências, uma vez que é à 

mobilidade social, tanto de estrangeiros quanto de portugueses, que se atribui a principal 

responsabilidade pelas alterações sociais ocorridas no século XVI. 

Em meio a diversas mudanças, outras tantas continuidades se notam. Entre elas, a 

ligação do gênero feminino com o ambiente familiar. As mulheres eram definidas pela sua 

relação com um homem, independente de suas origens sociais. O pai e depois o marido eram 

legalmente responsáveis por elas, sendo-lhes recomendado que a ambos honrasse e 

obedecesse. 

A vida das mulheres portuguesas se assemelhava à das mulheres mouriscas, 

relegadas ao espaço privado por exigências da tradição e pelos cuidados paternos ou do 

esposo. Assim, dois espaços se contrapõem: o ambiente fechado, onde se coloca o gênero 

feminino, e o espaço externo, no qual o homem se move. 

Neste contexto, o dever de um pai era sustentar a filha até ela se casar, altura em 

que ele mesmo, ou alguém em seu nome, negociava com o noivo seu acordo de casamento. A 

partir de então, era o marido o responsável pelo bem-estar da mulher. Este modelo tinha uma 

aplicação rigorosa nas classes média e alta da sociedade. No entanto, não podia ser aplicado 

de forma integral ao conjunto da população. As mulheres das classes baixas tinham de 
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trabalhar2 para se sustentar a si próprias, quer fossem solteiras ou casadas. Assim, a noção de 

filha e de esposa totalmente dependentes era posta em causa pelos recursos limitados quer do 

pai, quer do marido, o que lhes proporcionava certa visibilidade perante os discursos que 

reservavam ao gênero feminino a esfera do privado. 

O objetivo da vida de trabalho de uma mulher solteira era explícito: ao mesmo 

tempo em que poupava à sua família os custos da sua alimentação, empenhava-se em 

acumular um dote e em adquirir aptidões que atraíssem um marido, aptidões estas que seriam 

de fundamental importância ao seu sustento quando viam seus maridos partirem nos portos ao 

cheiro da canela. 

Se a necessidade de consentimento familiar para a realização do casamento era 

fundamental nos estratos mais elevados, nos quais uma preocupação político-econômica está 

presente – segundo documentação analisada por Maria Helena Coelho e Leontina Ventura3 ao 

estudarem as mulheres e as estratégias de alianças matrimoniais na sociedade medieval 

portuguesa –, nas camadas mais baixas havia possibilidade de um casamento mais livre, com 

espaço maior para a intervenção das vontades individuais, sendo muitas vezes os laços 

estabelecidos pela coabitação como legais. 

Este modelo de sustento e tutela dos homens em relação às mulheres portuguesas 

não levava em consideração o fato de a população feminina ver no cais a partida de filhos, 

pais, irmãos e maridos para não mais regressarem. A partir de então, as soluções de vida 

passavam por opções como o celibato, a vida de reclusão num convento (sobretudo para as 

mulheres da nobreza), um novo casamento (correndo o risco de contrair bigamia) ou então a 

manutenção de relações ilícitas. 

                                                
2 As mulheres portuguesas estavam associadas ao comércio de alimentos a varejo. Trabalhavam como regateiras, 
padeiras, peixeiras e vendedeiras, entre outras atividades ligadas a este ramo, como pode ser percebido pela 
leitura das Ordenações Manuelinas. COELHO, Maria Helena, A mulher e o trabalho nas Cidades Medievais 
Portuguesas, Separata da Revista de Histórica Econômica e Social, nº 20, Lisboa, 1987. 
3 COELHO, Maria Helena. VENTURA, Leontina. “A mulher como um bem e os bens da mulher”. In: A mulher 
na sociedade portuguesa. Visão Histórica e Perspectivas Atuais. vol. 1. Coimbra: Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1986, vol. 1, pp. 51- 90. 
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Na infância, as mulheres portuguesas eram educadas sob os cuidados do pai – 

quando presente – até o momento de seu casamento. Tal educação operava uma distinção 

evidente, não se admitindo a igualdade das inteligências e das funções femininas e masculinas. 

Além das diferenças de gênero, havia ainda uma diferença de classe: aos filhos das elites, a 

cultura clássica, que não se decodifica senão com o conhecimento do latim, a que abre a 

esperança de carreiras, civis e eclesiásticas. Às mulheres, tanto do povo como dos nobres e 

incipientes burgueses, os chamados saber-fazer confinados ao universo doméstico, os que se 

adquirem em casa com a mãe4. Algumas mulheres nobres, entretanto, tiveram uma educação 

livresca, muitas vezes conhecendo o latim, o grego e as obras clássicas, como as princesas e 

rainhas. 

No contexto do Concílio de Trento (1545-1563) ocorreu um esforço no sentido de 

promoção do ensino, na tentativa de instruir os fiéis na doutrina correta desde a mais tenra 

idade, esforço que tinha seu alvo, principalmente, na direção das crianças, por meio da 

catequese, acompanhada do mínimo de alfabetização que ela implica. 

Uma onda de iniciativas tomou forma, dedicadas especificamente ao ensino 

feminino. Esta tomada de consciência deu um impulso decisivo à generalização de uma 

instrução feminina que compreendia pelo menos a leitura e o catecismo. Graças à 

multiplicação das congregações dedicadas ao ensino das moças, o antigo privilégio de 

algumas atingiu novas camadas sociais. A educação, assim promovida, visava a formar boas 

mães cristãs. 

Neste período, tiveram lugar diversas discussões entre filósofos e literatos acerca 

das capacidades intelectuais das mulheres e do que lhes deveria ser ensinado. O De 

institutione foeminae christiane, de 1529, de Juan-Luis Vives, que obteve ampla circulação na 

Europa, sendo traduzido para vários idiomas, tornou-se a principal obra do século XVI sobre o 

                                                
4 SONNET, Martine. “Uma filha para educar” In: História das Mulheres no Ocidente. O Renascimento. Porto: 
Afrontamento, 1991, vol. 3, pp.141-180. 
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tema da educação da mulher, oferecendo uma síntese de todas as sugestões dadas sobre o 

assunto. Segundo este livro, não existiriam defeitos congênitos na mente das mulheres que 

impedissem a obtenção do saber. Todavia, as mulheres deveriam ser atentamente avisadas 

para não assumirem comportamentos impróprios, pois os principais objetivos da sua educação 

eram a honestidade e a castidade. Rui Gonçalves, ao tratar da virtude doutrina e saber, na 

primeira parte de seu opúsculo, também se pronunciou acerca da educação feminina. 

Ainda assim, o destino da maior parte delas consistia em aprender em casa tudo o 

que constituía o quotidiano de uma mãe de família: a cozinha, os cuidados com as crianças 

mais novas, os manejos do fio, das agulhas, das lãs, dos tecidos. No campo, a estes trabalhos 

femininos acrescentavam-se outros, como o cuidado com a criação, tradicionalmente a cargo 

da camponesa. Para algumas, a casa tornava-se local de aprendizagem profissional; 

experiência que levavam para a casa de um marido com o mesmo estatuto. 

Durante todo o período em questão, a gama de conhecimentos propostos nas 

escolas femininas mantinha três pólos: uma religião mesclada de moral, os rudimentos da 

leitura, da escrita e das contas, além do manuseamento do fio e das agulhas. Antes de tudo, e 

mais do que tudo, a escola ensinava as moças a amar, conhecer e servir a Deus, sendo a 

instrução religiosa, de longe, aquela que mais se lhes prodigalizava. Fora desse contexto, tudo 

o mais parecia acessório. Neste sentido, a educação vinha consolidar a construção das 

diferenças entre os gêneros, hierarquizando-os ao atribuir ao gênero masculino maior 

importância, necessidade e aptidão para os estudos. 

Se a alfabetização das mulheres era menosprezada quando comparada a dos 

homens, é porque sua instrução continua a ser para a sociedade uma preocupação secundária. 

As raparigas aprendem a ler somente porque a leitura fixa os ensinamentos da religião, mas a 

sociedade não tem necessidade de que elas saibam mais. A necessidade das mulheres 

portuguesas, sozinhas que estavam ao verem partir pais, irmãos e maridos, de aprender a 
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contar e a ler para se sustentarem é evidente, no entanto, não se sabe até que ponto elas, pelos 

motivos descritos, teriam tais conhecimentos. 

Após a fase de educação, as mulheres estavam prontas para seu destino principal: 

o casamento, que era realizado com base no dote, cujo pagamento libertava o pai da noiva de 

posteriores obrigações econômicas respeitantes ao bem-estar da filha. Em Portugal, o 

casamento poderia ser realizado de duas formas: por dote e arras e por carta da metade. No 

entanto, a forma mais comum de casamento era aquela em que marido e mulher ficavam 

meeiros, segundo o livro IV das Ordenações Manuelinas. Entretanto, esta determinação legal 

encontrava certas dificuldades, pois muitas vezes os acordos nupciais eram verbais5. 

O casamento por carta de metade ou meação era o contrato típico das classes 

menos favorecidas. Nesta forma de casamento, as mulheres não tinham qualquer garantia de 

não perderem os bens levados ao matrimônio. Neste contrato, no qual se fazia a comunicação 

de bens por carta da metade, não havia dote propriamente, quando muito um adiantamento na 

parte da herança legítima, a que se chamava, muitas vezes, de dote. 

Já o casamento por dote e arras equivalia a uma separação de bens entre os 

cônjuges, cada um conservando o que proveio de sua família por dote ou doação. Este era o 

contrato característico da nobreza, entre os quais as alianças matrimoniais significavam 

justaposição e não fusão das casas nobres. Neste tipo de aliança, as mulheres estavam 

protegidas pelas leis, pois seus bens seriam preservados. Neste contexto, as arras seriam as 

doações feitas pelo marido. No entanto, não podiam ultrapassar a terça parte do que a mulher 

trouxe em seu dote. 

Entretanto, no que diz respeito à realidade portuguesa, os casamentos não eram 

sistematicamente feitos por dote e arras ou por carta da metade: muitas vezes cônjuges 

                                                
5 SILVA, Maria. Sistema de casamento no Brasil Colonial. São Paulo: EDUSP, 1984. 
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casados pelo sistema de carta da metade faziam doações a suas esposas ou as esposas aos 

maridos. Além disso, mulheres que casavam sem dote também recebiam arras. 

A soma do dote era fixada imediatamente antes da cerimônia do casamento e 

passava logo para o controle do marido, só regressando novamente à posse da mulher se o seu 

pai e o seu marido morressem. Se o marido, após a realização do casamento, gerisse os fundos 

do dote irresponsavelmente, algumas mulheres podiam exigir sua restituição. Todavia, muitas 

mulheres perderam o capital a que tinham direito devido à imprudência de seus maridos. 

No que se refere à escolha dos noivos, três elementos eram considerados 

fundamentais: a linhagem dos envolvidos, suas idades e fazendas. A idade estabelecida 

juridicamente para o casamento era de doze anos para a mulher e quatorze anos para o 

homem, por serem considerados fisicamente capazes de consumar o ato sexual. 

O casamento era considerado como a única forma de controlar a libido, o que fez 

com que cedo a Igreja se interessasse por ele. A sexualidade, sempre presente e cada vez mais 

policiada, tornou-se um dos fantasmas das autoridades civis e religiosas. Autorizada apenas 

dentro do casamento, e mesmo assim apenas na sua função de procriação, o sexo estava 

sujeito ao controle e repressão, que procuravam moldar os costumes das populações urbanas e 

rurais segundo linhas estritamente definidas pela Igreja e pelo Estado6. 

Porém, pela ética laica, era concedida mais liberdade à sexualidade dos maridos 

do que à das esposas. Como o casamento deveria servir para a procriação de herdeiros 

legítimos, o corpo feminino devia ser controlado de forma especial; ele devia permanecer 

reservado unicamente para a “fecundação” do marido, o que justificava penas mais pesadas 

para o adultério feminino do que para o masculino, que praticamente era considerado como 

inexistente. Além disso, o corpo feminino precisava de mais controle devido à natureza 

                                                
6 GRIECO, Sarah. “O corpo, a aparência e a sexualidade” In: História das mulheres no Ocidente. O 
renascimento. Porto: Afrontamento, 1991, vol. 3, pp. 71-120. 
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feminina, mais propensa à luxúria e aos prazeres da carne, se constituindo tais idéias num dos 

conceitos recorrentes na construção das diferenças de gênero neste período. 

No contexto dos descobrimentos e das navegações, era desejável pelos discursos 

normatizadores que este controle se intensificasse face à abundância de esposas e noivas 

abandonadas ou de viúvas e órfãs que a empresa da expansão marítima e da conquista 

produziram, o que, segundo os cronistas da época, provocou em Lisboa certa licenciosidade 

nos costumes7. 

Após o casamento, os direitos das mulheres eram inferiores aos dos homens, 

conforme será analisado posteriormente. Este desequilíbrio não impedia, entretanto, a 

harmonia do casamento que, segundo as concepções da época, dependia do respeito mútuo e 

do cumprimento dos deveres de ambos. 

Neste sentido, foram estabelecidas normas de conduta para a boa esposa, que 

diziam respeito, basicamente, a cinco deveres principais: honrar os sogros, amar o marido (o 

que pressupunha o dever conjugal e a fidelidade), o amparo à família, o governo da casa e a 

irrepreensibilidade, que por seu caráter resumia todas as demais. Esse sistema de relações e 

valores familiares era estruturado na obsessão com a legitimidade da prole. 

Para Vecchio8, o primeiro dos deveres, honrar os sogros, está intimamente 

relacionado à própria concepção de casamento em si. Isto porque o casamento institui laços de 

parentesco, acrescentando aos vínculos de sangue os novos vínculos advindos do contrato 

matrimonial. Assim, a honra aos sogros é uma extensão da honra direcionada aos genitores, 

inscrevendo-se, portanto, na mesma lógica de “honrar pai e mãe”. 

O segundo dos deveres da mulher é amar o marido. Este dever, por se relacionar à 

figura central do universo da mulher casada, acaba muitas vezes por subentender todos os 

                                                
7 CAIERO, Maria Margarida. “Estereótipos femininos quinhentistas: o testemunho de Antônio Ribeiro Chiado” 
In: O rosto feminino da expansão portuguesa. Actas, vol. Lisboa: Comissão para a Igualdade e para os Direitos 
das Mulheres, 1995, pp. 137 – 143. 
8 VECCHIO, Silvana. “A boa esposa”. In: História das mulheres no Ocidente. A Idade Média. Afrontamento: 
Porto, 1990, vol. 2, pp. 143-183. 
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demais. No entanto, da mesma forma que a condição subordinada das mulheres é reafirmada 

através do redirecionamento mais específico feito a elas no que se refere à honra aos sogros, 

aqui também esta condição é reafirmada e fundamentada em uma diferenciação entre os tipos 

de amor: o feminino, compreendido como carnal, propício à lascívia e comparável ao 

adultério, e o amor masculino, caracterizado como um amor social, fundado no 

companheirismo e, portanto, superior ao amor da mulher. 

Intimamente relacionado ao dever de amar o marido está o dever conjugal e a 

fidelidade. O primeiro refere-se à vida sexual, sendo talvez o único contexto no qual ambos 

têm igualdade de pedir e de recusar, apesar de a doutrina matrimonial consentir o uso da 

sexualidade apenas para fins de procriação. O controle da sexualidade, portanto, dirige-se à 

castidade, que significava manter a atividade sexual dentro dos limites fixados pela doutrina 

matrimonial. Esta doutrina parece não ter levado em consideração as facilidades de vida que o 

concurso do trabalho escravo permitia, o luxo a que todos haviam se habituado na sociedade 

portuguesa quinhentista e as longas separações a que as mulheres eram sujeitas pelos cônjuges 

que embarcavam, com freqüência, em busca de oportunidade de enriquecimento, que se 

constituíam, por sua vez, num convite permanente à leviandade. 

O dever conjugal, que leva à recíproca posse do corpo, implica, por sua vez, a 

mútua fidelidade. Esta fidelidade, apesar de imposta a ambos, é mais vinculada ao gênero 

feminino, o que novamente evidencia seu caráter subordinado. A necessidade de se ter uma 

mulher fiel é justificada de forma bastante racional e baseada nos textos aristotélicos, devido 

ao fato de a relação da mulher com outros homens subverter sua subordinação, mas, 

sobretudo, por prejudicar a prole, colocando em risco o bem da descendência. Tal dever não 

era fácil de cumprir, caso se dê crédito à opinião de Caeiro9, que, ao analisar as representações 

                                                
9 CAIERO, Maria Margarida. Op. cit. 
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das mulheres na literatura quinhentista, afirma que a mulher lisboeta era permissiva, apesar de 

sua aparência de honesta e do seu vestir recatado. 

A castidade e a fidelidade assumiam, portanto, um outro papel, garantindo ao 

marido a paternidade legítima. A fidelidade feminina era considerada a única garantia de 

legitimidade da prole, sendo o controle que o marido exercia sobre o corpo da esposa o único 

meio capaz de sossegá-lo sobre sua paternidade. 

O terceiro dever da mulher casada é amparar a família, sem, no entanto, deixar de 

obedecer à autoridade principal desempenhada pela figura masculina. O quarto dever da 

mulher, segundo os preceitos cristãos, seria o governo da casa. Este governo se restringia à 

conservação dos bens adquiridos pelo marido, contribuindo para a harmonia do lar. A casa 

significava ainda um espaço moral, por representar fisicamente a custódia, o que preservava a 

mulher dos perigos que o exterior comportava. 

O último dos deveres da boa esposa era mostrar-se irrepreensível, comportamento 

este que se relacionava com todos os demais dirigidos às mulheres; afinal de contas, a mulher 

considerada de tal forma era aquela sob qualquer suspeita, encontrando-se desta sorte 

submetida ao juízo religioso – relacionado à consciência – e ao juízo profano – relacionado à 

vida e à fama. A boa fama constituía o único verdadeiro ornamento com que a mulher se 

exibia na sociedade, seu principal dote. 

Os deveres das esposas portuguesas – e também européias – eram infindáveis 

quando comparados aos dos maridos, que consistiam, por seu turno, em proporcionar-lhes 

abrigo e sustento, pagando os impostos e representando o agregado na comunidade, além de 

orientá-las como pais, haja vista a imbecilidade atribuída ao gênero feminino. 

Tais deveres foram amplamente divulgados pela sociedade portuguesa do século 

XVI, como se pode perceber na leitura de Espelho de Casados escrito em 1540, por João de 
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Barros10, autor homônimo ao historiador das Décadas, que compôs um modelo de casamento 

ideal, especificando os deveres das esposas e dos maridos. 

As mulheres, principalmente as casadas, tinham de lidar ainda com as dores do 

parto e o risco de morte, como experiências para a maternidade. Acompanhadas por parteiras 

que tinham apenas uma preparação prática, as mulheres não conseguiam sobreviver aos partos 

complicados ou às infecções, uma ameaça que atingia quer as ricas quer as pobres. As 

mulheres que sobreviviam muitas vezes tinham ainda que assistir à morte de seus rebentos, 

uma vez que a mortalidade infantil na Europa neste período variava entre 20% a 50%, 

segundo as estatísticas de King11. As crianças morriam vítimas de diarréia, gripe, constipação, 

tuberculose ou inanição. 

Numa perspectiva aterradora, o parto era o castigo que Deus infligira a Eva por 

seu comportamento ambíguo no Éden. A função reprodutiva ocupava o centro da vida das 

mulheres, por ser considerada sua principal tarefa. Um bom casamento deveria ser prolífico, 

uma boa esposa deveria ser mãe – qualquer outra possibilidade era considerada anormal, 

constituindo-se, muitas vezes, em motivo de repúdio às esposas. 

As mulheres que pertenciam às classes altas davam à luz um filho de vinte e 

quatro em vinte e quatro ou de trinta em trinta meses e tinham mais filhos que as pobres. A 

necessidade de garantir um herdeiro, corolário da necessidade de se transmitir eficazmente a 

riqueza, as obrigava à fertilidade. Por outro lado, entre os pobres, um nível de nascimentos 

demasiadamente elevado era indesejável devido à escassez de recursos alimentares. 

Em suma, o mundo feminino deveria reduzir-se ao papel de esposa, ao qual se 

acrescentava a função de mãe. Segundo Caeiro12, no século XVI, em Portugal, a arte de 

partejar permanecia imbuída de velhos hábitos, de crenças religiosas e populares. Nestas 

                                                
10 BARROS, João de. Espelho de Casados. Fac-Símile, Biblioteca Nacional de Lisboa. 
11 KING, Margaret. “A mulher renascentista”. In: GARIN, Eugenio (org). O Homem Renascentista.  Lisboa: 
Presença, 1988, pp.193-227. 
12 CAIERO, Maria Margarida “A mulher na família nos séculos XVI e XVII” In: A mulher na história: actas dos 
colóquios sobre a temática da mulher. Câmara Municipal de Moita, 2001, pp. 191-203. 
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ocasiões, a atitude do pai era isolar-se de sua esposa gestante, e depois parturiente, devido às 

superstições envolvendo a situação e pelo rodear de criadas e comadres. 

Num período em que os maridos se lançavam ao mar, a viuvez não era uma 

possibilidade remota. Segundo as estatísticas levantadas por Dias13 a partir do numeramento 

realizado por Dom João III entre 1527 e 1532, o número de viúvas variava entre 16% e 17%, 

sendo que o número de lares chefiados por mulheres – com exceção dos chefiados por viúvas– 

chegava a 4%. Tais números inevitavelmente levam a contestar a aplicabilidade do modelo de 

tutela e controle das mulheres transcrito acima. 

Em alguns países da Europa, a viuvez proporcionava às mulheres a herança de 

metade das propriedades do casal, ainda que ficassem, todavia, na dependência dos filhos, 

sendo ainda, simultaneamente, responsáveis pelo pagamento das dívidas contraídas pelo 

marido. Em Portugal, entretanto, devido aos direitos de primogenitura, as viúvas reaviam 

apenas os seus dotes – no caso do casamento por dote e arras – ou a metade dos bens, no caso 

de casamento por carta da metade14. Devido à prerrogativa dos primogênitos, muitas viúvas 

caíam em estado de pobreza absoluta, sendo citadas, nas leis das Ordenações Manuelinas, 

quase que exclusivamente ao lado de órfãos e pessoas miseráveis, o que poderá justificar que 

surjam habitualmente como vendedoras, atividade realizada como meio de se sustentarem. 

Às viúvas que dispunham de bens e prestígio estavam abertas boas possibilidades 

de voltar a casar. No entanto, era precisamente entre estas mulheres que se firmava, mesmo 

que nem sempre ela fosse realizável, a tendência para a chamada viuvez casta, que a doutrina 

eclesiástica exigia e encorajava. Este destino, caso confirmado, muitas vezes era fonte de 

contrariedade para a família, por ter seu patrimônio ameaçado de dilapidação em doações 

piedosas a pobres e pedintes e, sobretudo, a instituições eclesiásticas e fundações religiosas. 

                                                
13 DIAS, João. “Os fogos femininos nos municípios do séc. XVI”. In: A mulher na sociedade portuguesa. Visão 
Histórica e Perspectivas Atuais. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986, vol. 1, pp. 
223-227. 
14 Ver Ordenações Manuelinas, livro II, título XVII: “Da maneira que se ha de teer na socessam das Terras, e 
Bens da Coroa do Reyno”. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 66-90. 
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Caso herdassem algum negócio dos maridos, eram estimuladas a casarem 

novamente devido à ameaça de perda de sua posição econômica. Este estímulo é tributário da 

idéia de que, quanto mais livremente as mulheres solteiras e viúvas administrassem e 

dispusessem seus bens, mais confiança teriam para decidir acerca de um casamento ou para 

realizar doações15. 

No entanto, várias foram as viúvas que permaneceram sozinhas por conta da maior 

liberdade que este estatuto proporcionava, ao tirá-las parcialmente do alcance de pressões 

familiares, para além de poderem dispor da capacidade de escolha de um novo cônjuge. 

Assim, a mulher viúva continua a zelar pelo seu patrimônio. No caso das viúvas de posses, 

elas não só herdavam as propriedades dos maridos como também aumentavam os bens 

herdados, tutelavam igrejas e mosteiros, governavam a casa e dispunham de seus servos e 

criados, sendo muitas vezes acompanhadas pelos filhos, que lhes reforçavam o poder jurídico. 

A situação portuguesa tem características específicas, devido ao grande número de 

mulheres que ficaram viúvas em decorrência das navegações, vendo-se obrigadas a buscarem 

maior independência, trabalhando nas atividades herdadas de seus maridos, apesar dos 

imperativos masculinos, ou se arranjando como trabalhadoras em comércio alheio e em 

atividades como a prostituição, no caso das viúvas pobres. Não é possível neste momento um 

estudo comparativo entre a situação das viúvas portuguesas frente às condições sociais 

advindas das navegações e as dos demais países no que se refere a suas atividades 

econômicas. No entanto, é plausível supor que, no caso lusitano, as mulheres assumiram de 

forma mais ativa os ofícios de seus maridos e trabalharam por conta própria para garantir seu 

sustento e o de eventuais filhos pequenos. 

De qualquer forma, é possível encontrar viúvas que realizaram os ofícios de seus 

maridos não só em Portugal, mas também na Inglaterra, trabalhando como cortadoras de 

                                                
15 OPITZ, Claudia. “O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)”. In: História das mulheres no 
Ocidente. A Idade Média. Porto: Afrontamento, 1990, vol. 2, pp. 377-390. 
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vidros, joalheiras e na indústria têxtil, tendo, assim, acesso à vida pública. Na Alemanha, 

entretanto, só poderiam continuar com o ofício de seus cônjuges por um período de um ou 

dois anos16 ou até terminarem o serviço já contratado, estando, na maioria dos países da 

Europa, impedidas pelas leis de comprar ou vender bens sem autorização dos tutores, 

proibidas de contratar aprendizes e limitadas ao comércio a varejo, ainda que contornassem 

tais impedimentos alegando pobreza e grande quantidade de filhos, o que muitas vezes não 

correspondia à realidade, e também pela boa reputação e qualidade dos produtos17. 

Após a análise da vida privada das mulheres, é importante conhecer os papéis 

por elas desempenhados na esfera pública, quais os tipos de trabalhos realizados na cidade e 

no campo e detectar as diferenças entre o trabalho das mulheres da aristocracia – quando 

existente –, e das mulheres das classes mais baixas. 

Entre as mulheres da aristocracia, o pouco tempo em que não se encontravam 

grávidas era utilizado nas nobres atividades do gineceu, onde reinavam a roca e o tear. Aí 

cuidavam dos filhos e, sempre que as conjunturas permitiam, embrenhavam-se nos meandros 

do poder. Em alguns casos seu espaço de ação social era determinado pelo seu poder 

econômico, de que elas podiam dispor. De fato, essas mulheres dispunham de forma quase 

ilimitada dos chamados bens móveis, dinheiro, jóias e roupas que provinham do enxoval ou 

pertenciam ao dote, bem como dos artigos domésticos ou de produção caseira. Algumas 

mulheres da nobreza encarregavam-se também elas próprias da administração de seus bens e 

terras – se bem que geralmente com a ajuda de administradores competentes. No entanto, tal 

situação ocorria apenas entre poucas privilegiadas. 

No que diz respeito ao poder público, a tradição recusava ao gênero feminino a 

capacidade de com ele ombrear. Assim, quando a mulher herdava a autoridade do pai, 

incumbia um homem, geralmente o marido, ou, na impossibilidade deste, o primogênito 
                                                
16 KING, Margaret. A mulher do Renascimento. Lisboa: Presença, 1994. 
17 WIESNER, Merry. “Women’s Defense of Their Public Role”. In: ROSE, Mary Beth (org.) Women in the 
Middle Ages and the Renaissance. New York: Syracuse University Press, 1986, pp.1-27. 
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varão, quando a ele era possível. No entanto, algumas mulheres viúvas e solteiras exerceram 

jurisdição sobre terras herdadas de seus maridos e de seus pais, recebendo para isso cartas de 

privilégio que permitiam tal exercício. 

Na classe camponesa as mulheres eram praticamente iguais aos homens no que diz 

respeito às atividades diárias. Se algumas tarefas eram essencialmente masculinas, outras 

havia em que as mulheres ombreavam ao lado de seus companheiros e seus herdeiros, sem 

esquecer as muitas atividades que executavam quase com exclusividade. Eram as mulheres 

quem cultivavam a pequena horta e garantiam a permanência das hortaliças que asseguravam 

a alimentação diária. Sob sua responsabilidade se encontrava a pequena criação. Eram elas 

ainda que amassavam, levedavam e coziam o pão, bem como a coalha de leite que assegurava 

o queijo18. 

A cidade permitia às mulheres entrarem na vida produtiva de uma forma mais 

ativa do ponto de vista material – quer dentro do quadro familiar, quer individualmente. Este 

também era o palco de uma sociedade que permitia um relacionamento mais livre entre os 

sexos, desenquadradas que estavam as pessoas do ambiente familiar tradicional que sempre 

funcionara como vigilante dos comportamentos19. 

Dessa forma, não é possível se falar em uma divisão específica de trabalho para 

cada sexo nas classes média e baixa: nem os homens abandonavam às mulheres a totalidade 

dos trabalhos ditos femininos, nem o trabalho da mulher podia ser limitado aos poucos 

domínios específicos que pertenciam ao universo feminino: ajuda no parto, cuidado das 

crianças e maternidade, fornecimento e preparação de alimentos, economia doméstica, entre 

                                                
18 VICENTE, Antônio. “A mulher na ruralidade medieval.” In: A mulher na história: actas dos colóquios sobre a 
temática da mulher. Câmara Municipal de Moita, 2001, pp. 125-141. 
19 SILVA, Manuela. “As mulheres cristãs nas cidades da Idade Média”. In: A mulher na história: actas dos 
colóquios sobre a temática da mulher. Câmara Municipal de Moita, 2001, pp. 143-150. 
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outros. No centro da economia familiar estava a preocupação em obter um rendimento 

máximo, para o qual todos os membros da família tinham de contribuir20. 

De tudo o que foi dito nas páginas anteriores, é possível identificar algumas 

representações sobre as mulheres, que funcionam como símbolos, concorrendo no processo de 

construção do gênero feminino. Assim, as mulheres poderiam ser definidas com base em dois 

opostos: a mulher enquanto noiva de Cristo e enquanto portal do Diabo. Como portal do 

diabo, ela era vista como portadora de todos os malefícios e não hesitava em recorrer a 

qualquer expediente para exercer seus atos reprováveis, o que justificava a constante tutela a 

que era submetida, seja pelo pai, seja pelo marido. Fontes de todo o mal, apenas o casamento 

– com um homem ou com Cristo – poderia proporcionar às mulheres certa moderação de sua 

natural concupiscência. O ápice de tal moderação seria a serenidade advinda do papel de ser 

mãe, comparação com a Virgem Maria. 

Como noiva de Cristo, a mulher era vista como um bem universal e sua salvação 

constituía-se na preservação da virgindade, apresentada ainda como uma liberdade em relação 

ao poder do homem sobre seus corpos. Entretanto, se as mulheres não mais fossem virgens, 

sua salvação consistia em ser uma boa esposa. 

A partir do século XV21 os tratados sobre a família, os livros de civilidade e 

mesmo a literatura médica insistem todos na fragilidade do sexo feminino e no dever dos 

homens de proteger as mulheres da sua fraqueza inata, exercendo sobre elas um domínio 

brando, mas firme. As leis sumptuárias refletiam igualmente uma preocupação permanente 

com o estatuto social, a identidade sexual e o vestuário das mulheres. 

Acusadas durante muito tempo por teólogos misóginos e por clérigos como filhas 

de Eva, as mulheres eram representadas como tentadoras insidiosas, cujo principal objetivo na 

vida era seduzir homens insuspeitos e entregá-los a Satanás. A ciência médica – incipiente 

                                                
20 OPITZ, Claudia. Op. cit. 
21 GRIECO, Sarah. Op. cit. 



33 

neste período – reforçava esta visão devoradora da sexualidade feminina, declarando que a 

satisfação erótica era uma necessidade biológica das mulheres. Não só os seus úteros 

“famintos” exigiam continuamente que fossem satisfeitos, como doenças horríveis esperavam 

aquelas que ignoravam o imperativo natural da reprodução. 

Assim, as mulheres foram durante muito tempo, identificadas com o seu próprio 

corpo. Quer fossem consideradas como “machos imperfeitos” ou “úteros ambulantes”, 

reflexos terrenos da beleza divina ou tentações lascivas a serviço de Satanás, o seu viver social 

era dominado pela atitude cultural face ao corpo. 

Tais idéias podiam ser encontradas na forma como agiam os que se deparavam 

com mulheres a bordo dos navios: elas apareciam geralmente como ameaças que punham a 

perder corpos e almas, alimentando disputas e comprometendo a tranqüilidade a bordo, 

desviando ainda os tripulantes da vigilância necessária sobre os demais trabalhadores e sobre 

as riquezas. 

De modo geral, o papel delegado ao gênero feminino fora limitado à procriação e 

à vida econômica da família, exigindo-se-lhe devoção e afeto. Logo, toda mulher que se 

negasse a ser apenas procriadora ou doméstica, toda mulher que deixasse aflorar o seu poder 

nos campos da sexualidade e da política, via de regra sofreria através dos séculos a maldição 

da sociedade patriarcal, cujos discursos afirmavam o significado e a natureza dos gêneros. O 

prazer sensual, desvinculado da procriação seria a grande interdição. Além do que, temia-se 

não apenas a força da sexualidade feminina, mas as reivindicações de autonomia e liberdade 

de expressão, facilitadas já no século XIV pelas ordens mendicantes e terceiras e pelos 

movimentos proféticos. 

Apesar deste discurso normatizador, a atuação feminina não deixou de se fazer 

sentir, através das situações envolvendo o poder maternal, o poder social, o trabalho, com 

certa liberdade para comercializar, assumindo muitas vezes grande parte de suas funções, o 
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poder sobre outras mulheres e ainda o reinado das mulheres. Estes poderes femininos têm de 

ser mencionados face às visões historiográficas opressivas e ao caráter de dominação 

transmitido pelas fontes, que acabam por obscurecer o papel das mulheres como sujeitos. 

 

 

1.2 A Rainha Dona Catarina de Áustria 

 

Para uma melhor compreensão do contexto histórico no qual escreve o jurista 

português Rui Gonçalves, faz-se imprescindível a análise da biografia de D. Catarina de 

Áustria, rainha de Portugal para quem o Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino 

tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino foi dedicado. 

No entanto, o historiador interessado na biografia e na regência desta monarca 

depara-se com uma tarefa tortuosa: a dificuldade de acesso a documentos sobre esta rainha, a 

grande indefinição por parte dos historiadores em relação ao seu papel político em Portugal, 

considerações apaixonadas contra ou a favor de sua política e uma atitude silenciosa por parte 

de diversos historiadores que, ao estudarem o período em questão, não se referem a sua 

regência, são algumas das dificuldades encontradas. 

O que resta, entre tantos impedimentos, são obras clássicas (enciclopédias e 

dicionários), que tratam de sua presença em Portugal e de sua regência de forma superficial, 

trechos de artigos que se referem à rainha – sendo que muitas vezes o tema central sequer se 

relaciona com D. Catarina – e ainda estudos recentes que tratam de sua regência 

especificamente, analisando, entretanto, conjunturas políticas gerais, sem ênfase maior à 

rainha. 

Ainda que a figura de D. Catarina de Áustria tenha vindo a suscitar um interesse 

crescente por parte da historiografia portuguesa, a questão é que existe ainda um grande 
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silêncio em torno desta rainha. Apesar de as fontes serem de difícil acesso e desorganizadas, 

são abundantes, visto que se trata da esposa do rei e, posteriormente, da regente do reino, 

havendo numerosa correspondência entre as principais personalidades políticas da época, 

livros de chancelaria e crônicas que poderiam auxiliar na reconstrução de sua história, 

libertando-a dos fatos cristalizados que a rodeiam, questionando-se neste processo os silêncios 

ao redor desta importante figura política. 

No que se refere à biografia de D. Catarina, sabe-se que ela nasceu em 

Torquemada, a 21 de janeiro de 1507, e era princesa espanhola, filha de Filipe I de Castela, 

arquiduque de Áustria, e da rainha D. Joana, a Louca. Teve como irmãos os imperadores 

romano-germânicos Carlos V e Fernando I, ambos da Alemanha; além de Isabel, esposa de 

Cristiano II da Dinamarca; Maria, esposa do rei Luís II, da Boemia e da Hungria, e ainda 

Leonor de Áustria, sua predecessora enquanto rainha de Portugal (foi casada com D. Manuel 

I, embora prometida a D. João III) e rainha de França. 

Da sua infância e sua educação pouco se sabe. Sobre sua infância, sabe-se que 

depois da morte de seu pai, em setembro de 1506, sua mãe foi encarcerada em Tordesilhas 

como louca, e Catarina, ainda no ventre, seguiu com ela, sendo libertada graças à intervenção 

de seu irmão, Carlos V. Já sobre sua educação, ignora-se quem foram seus mestres, mas é 

provável que tenha tido uma educação clássica, típica da nobreza, envolvendo o conhecimento 

do latim, sendo, inclusive, uma entusiasta de Erasmo de Roterdam. 

Dona Catarina casa-se com D. João III com toda solenidade em Lisboa, a 18 de 

agosto de 1525, casamento este que se insere no quadro da política matrimonial da Casa de 

Avis e dos Habsburgo ao longo do século XVI. Deste matrimônio, nasceram dez filhos: D. 

Afonso; D. Maria; D. Isabel; D. Beatriz; D. Manuel; D. Filipe; D. Dinis; D. João e D. Duarte. 

Apesar da prole tão numerosa, apenas três passaram da idade de sete anos, morrendo, 
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entretanto, logo em seguida, o que daria origem aos impasses sucessórios com a morte de D. 

João III. 

Foi a partir de 153922 que D. Catarina passou a exercer papel fundamental nos 

negócios do Estado, uma vez que D. João III não se recusou a admiti-la em todos os 

conselhos, estando entre as poucas mulheres que desempenharam tamanha influência política. 

A rainha é inclusive apontada como a principal inspiração no governo do monarca 

português23, o que era justificado pela mediania de Dom João III e pelo brilhantismo político 

dela. Assim, segundo testemunhos coevos, o rei “lhe entrega em tudo e assim não há coisa 

pequena nem grande que não passe pelas suas mãos” 24. 

Dotada, segundo o pensamento da época, dum ânimo varonil e enérgico – 

expressão bastante utilizada quando as mulheres se interessavam por questões atribuidamente 

masculinas, como a política – e duma inteligência pouco vulgar, sua intervenção no governo 

do país suscitou muitas críticas da corte, notadamente por parte dos irmãos do rei, que o 

censuravam por ter-se enfeudado demasiado à Casa de Áustria. As críticas também tinham a 

ver com sua condição de mulher, como a feita pelo cronista Antônio de Castilho, em sua Vida 

del Rej dom Joam III de Portugal, ao questionar o fato de o rei “... meter no Conselho a 

Rajnha com nouo exemplo pera outros princepes que não costumão fiar tanto da condição das 

mulheres, que ainda que mui auisadas e Virtuosas, são sempre mulheres”25. A própria rainha 

                                                
22 LOURENÇO, Maria Paula. “Mulheres e Homens ao serviço da Casa de D. Catarina de Áustria” In: Revista 
Portuguesa de História. Tomo XXXVI, volume 1. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
2002/2003, pp. 367-390. 
23  Segundo Magalhães, os principais conselheiros do rei, Pêro d’Alcáçova Carneiro, D. Luís, o conde de 
Vimioso e da Castanheira, tinham sempre opiniões conflituosas, anulando-se mutuamente nas influências e, 
portanto, deixando espaço vantajoso para os conselhos de D. Catarina. MAGALHÃES, Joaquim Romero de. “Os 
régios protagonistas do poder”. In: MAGALHÃES, Joaquim Romero de (coord.). História de Portugal. No 
alvorecer da Modernidade (dir. José Mattoso). Lisboa: Estampa, 1997, pp. 513-573. 
24 Ibid. p. 531. 
25  Apud FERNANDES, Maria. “Literatura Moral e Discursos Jurídicos. Em torno dos ‘privilégios’ femininos no 
século XVI em Portugal” In: Revista da Faculdade de Letras Línguas e Literatura. Porto. XVII, 2000, p. 405. 
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teria afirmado, muitos anos mais tarde, que continuamente encontrara certa hostilidade na 

corte pela parte que o rei lhe atribuía no governo do reino26. 

Assim, auxiliado por D. Catarina, D. João continuou a política de construção de 

um aparelho burocrático mais eficaz, com a divisão do reino em novas correições e a criação 

de novas dioceses, novos tribunais, o Santo Ofício ou Inquisição, a redefinição de funções do 

chanceler-mor, do chanceler da Casa da Suplicação e do juiz de Chancelaria. O núncio papal 

chegou mesmo a afirmar que era ela quem governava, afirmação esta provavelmente feita, 

entre outros fatores, em decorrência do grande peso que teria a opinião de D. Catarina na 

execução da política internacional. 

No plano cultural, sua influência não pode ser menosprezada. Maria de Lurdes 

Fernandes27, num pequeno artigo publicado acerca do opúsculo de Rui Gonçalves, afirma que 

D. Catarina era uma mulher culta, como tantas outras nobres de seu tempo, fundamentando 

suas afirmações com base em fontes relativas a pagamentos feitos a impressores, livreiros ou 

encadernadores a partir de um livro de despesas. 

Rui Gonçalves não foi o primeiro a dedicar a D. Catarina uma obra. Quando seu 

livro foi publicado, diversos escritores já haviam dedicado a esta rainha outros textos, 

podendo a maioria ser enquadrada no campo religioso e moral. A título de exemplo, podem 

ser citados o Tratado em Loor de las Mujeres (1529), de Cristóvão da Costa; a tradução do 

Libre de les Dones, intitulada Carro de las Donas, de Fr. Francisco Eximenis, impresso em 

Zaragoza, em 1542; o Libro Primero del Espejo de la Princesa Cristiana (1543), escrito por 

Francisco de Monzón; o Livro dos Remedios contra os Sete Peccados Mortays de Fr. João 

Soares, impresso em 1543; o Comento em Romance a manera de repeticion latina y 

scholastica de Iuristas sobre el Capitulo Inter Verba, do célebre Martín de Azpilcueta 

Navarro, impresso em 1544; o Tratado de la vida, loores y excelências del glorioso Apostol 
                                                
26 LABOURDETTE, Jean-François. História de Portugal.  Lisboa: Dom Quixote, 2003. 
27 FERNANDES, Maria. “Literatura Moral e Discursos Jurídicos. Em torno dos ‘privilégios’ femininos no século 
XVI em Portugal” In: Revista da Faculdade de Letras Línguas e Literatura. Porto. XVII, 2000, pp. 403 – 418. 
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(...) San Juan, de Fr. Diego de Estella, impresso em 1554 em Lisboa, além de outras obras 

posteriores à de Rui Gonçalves28. Segundo a autora aqui citada, é digna de nota a repetição, 

em muitas dessas obras, das mesmas qualidades morais e políticas atribuídas a D. Catarina de 

Áustria, o que torna plausível supor que estas obras estavam a colocá-la como modelo 

desejável de soberana. 

D. João faleceu em 11 de junho de 1557, deixando por sucessor seu neto, D. 

Sebastião, na época com três anos, filho do príncipe D. João, primeiro dos nove filhos de D. 

João III, todos falecidos ainda em vida de seu pai. No entanto, ao contrário do costumeiro, D. 

Sebastião não fora jurado em cortes nem D. João III deixara testamento assinado, o que daria 

origem ao problema jurídico e político da regência durante a menoridade de D. Sebastião. 

Entretanto, segundo a crônica de D. Manoel de Menezes, o rei havia dado um 

papel ao chanceler-mor Gaspar de Carvalho, no qual “... El Rey lhe pedio, como conselho, 

licitamente, sem ser contra Direito, e sem hir contra sua consciência, (...) deixar a Rainha por 

Governadora destes Reynos em quanto o Principe não fosse de idade” 29. Para justificar tal 

atitude, o documento recorria “... a muita prudência, discriçam, e inteireza que em todas as 

couzas tem e a muita experiência, que tem [D. Catarina] nos negocios do governo dos ditos 

Regnos, e Senhorios, os quaes eu sempre com ella comoniquei e pratiquei”30, devendo a 

rainha ser auxiliada na regência pelo Cardeal Infante D. Henrique. Pelo texto deixado por D. 

João III, a rainha ficava ainda como tutora e curadora do neto, até que este completasse a 

idade de vinte anos. Apesar deste texto não estar assinado, por testemunho de dois 

funcionários reais, considerava-se que o documento continha as bases do que era a intenção do 

rei, o que corroborou para sua validação. 

                                                
28 FERNANDES, Maria. Op. cit.  
29Apud CRUZ, Maria. As regências na menoridade de D. Sebastião. Elementos para uma história estrutural, 
Lisboa: Faculdade de Letras, 1983, vol. I, p. 22. 
30 VELOSO, José. “Na menoridade de D. Sebastião: a regência de D. Catarina de Áustria”. In: PERES, Damião; 
CERDEIRA, Eleutério. História de Portugal, vol. V. Barcelos: Portucalense, 1928, p. 16. 
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Neste contexto, é possível perceber algumas das opiniões apaixonadas dos 

historiadores já mencionadas. Segundo Veloso31, na legitimação dos apontamentos do rei, “é 

evidente que esta scena tinha sido combinada e preparada entre a rainha e o sagacíssimo 

secretário de Estado, criatura da sua plena confiança” 32. Não é o objetivo deste estudo se 

posicionar em relação aos acontecimentos que nortearam a regência de D. Catarina, mas sim 

apontar sua relevância na política de Portugal do século XVI. No entanto, se aponta estas 

diferentes interpretações para que se possa evidenciar algumas das posições relativas a esta 

rainha. 

Finalmente, não foi exclusivamente por força do testamento que D. Catarina ficou 

como regente, mas porque “sabida assim a última vontade del Rey, e vista a capacidade da 

rainha, que era mulher varonil, sábia e prudente, de quem se podia muito bem comfiar o 

governo do Reyno”33, o Conselho de Estado lhe entregou o governo. Importa notar que desde 

a doença do rei, a rainha já o substituía nas reuniões do conselho, não sendo novidade para D. 

Catarina o governo da monarquia. 

Um último fato relativo ao início da regência de D. Catarina refere-se à consulta à 

opinião de Lisboa, primeira cidade do reino, ouvida como representante do povo. Esta 

consulta fazia-se necessária face ao ocorrido com a rainha D. Leonor, mulher de D. Duarte e 

também estrangeira, que havia ficado, por testamento assinado e reconhecido, como regente 

do reino durante a menoridade de D. Afonso V, testamento este que foi revogado, e a regência 

dada ao infante D. Pedro. 

A cidade acatou a vontade do rei, reconhecendo a capacidade da rainha para 

governar. Não só o fato de ser estrangeira foi posto de lado, mas também o fato de ser mulher, 

visto que se ignoraram as dificuldades postas pelo direito romano quanto à capacidade das 

                                                
31 Ibid., p. 15. 
32  Ibid., p. 16. 
33 CRUZ, Maria. Op. cit., p. 30. 
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mulheres para cargos de administração pública, louvando-se, em contrapartida, suas 

capacidades intelectuais e a experiência que tinha. 

Nesse sentido, não foi mencionado nesta ocasião o aceso debate que ocorria na 

época acerca de terem ou não as mulheres condições de governar, debate presente 

principalmente na Inglaterra. No caso específico da discussão sobre as rainhas entronizadas, 

os críticos encaravam o sexo das mulheres, e extensivamente das monarcas, como um 

impedimento ao governo, ou, quando creditavam a elas certa capacidade de governar, 

consideravam seu sexo obliterado, ignorando-o completamente, como se as rainhas não 

fossem mulheres. Esta posição pode ser encontrada no tocante aos dotes políticos da rainha D. 

Catarina, visto que sua condição feminina só é posta em causa no início da regência, para não 

mais ser discutida. 

Percebe-se, assim, que a presença das mulheres na esfera pública é explicada, 

numa sociedade que relega ao gênero feminino o espaço privado, por meio de oposições 

binárias, em decorrência de sua natureza vigorosa. Essa ambigüidade, no que se refere à 

personalidade de D. Catarina pode ser explicada através de um estudo da antropóloga Mariza 

Correia, que discute a natureza imaginária do gênero. Segundo esta estudiosa, “quando seres 

socialmente definidos como parte da cena privada são encontrados na cena pública, a 

ambigüidade de sua posição os coloca numa categoria anômala, como integrantes de uma 

espécie de natureza imaginária”34. Assim, as mulheres que ocupam espaços públicos, ou seja, 

fora dos espaços atribuídos socialmente ao gênero feminino, têm seu estatuto definido de 

forma ambígua, não são nem homens, nem mulheres, o que justifica o constante epíteto de 

varonil atribuído à D. Catarina. 

O que se depreende destes fatos é que, neste momento de crise dinástica, não se 

interessava, em 1557, contestar o papel da rainha, principalmente frente aos interesses 

                                                
34 CORREA, Mariza. “A natureza imaginária do gênero na história da antropologia” In: Cadernos Pagu (5). 
Campinas: Núcleo de Estudos do Gênero/UNICAMP, 1995, pp. 109-130. 
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integracionistas de Carlos V. Assim, convinha conservar inalterada a situação herdada de D. 

João III – com os mesmos conselheiros, secretários e também com a mesma política, 

representada pela regente – sendo preferível uma indefinição a curto prazo a uma definição 

desastrosa35. 

Além disso, a indicação de D. Henrique para co-governar é de extrema relevância, 

pois representava o reconhecimento da tradição segundo a qual o parente varão mais próximo 

ao rei seria o indicado para a regência, tratando-se, ainda, de uma precaução caso houvesse 

um impedimento da ação de D. Catarina. Assim, ficava o governo seguro em duas 

personalidades36. 

Desta forma, a rainha D. Catarina assumiu a regência do reino, que durou de 1557 

a 1562. Nos anos que esteve à frente do governo, D. Catarina conseguiu junto ao papa a 

elevação da igreja de Santa Catarina de Goa na Índia a arcebispado, e a bispados as igrejas de 

Santa Cruz, de Cochim, de Assunção e de Malaca no Oriente. D. Catarina foi quem mais 

concorreu para que se estabelecesse em Goa a Inquisição devido a sua convicção acerca da 

necessidade de guardar firmemente a ortodoxia e combater a divergência religiosa, que em 

muitos aspectos assumia ares de discordância política. 

No que se refere à educação do neto, era muito cuidadosa na instrução de D. 

Sebastião, procurando mestres reconhecidamente competentes, capazes de formar um príncipe 

digno do trono. Também sempre procurou estar perto dele, exercendo influência sobre o 

mesmo: D. Sebastião apenas deixou de dormir no seu quarto com sete anos de idade e só 

quando o neto completou quatorze anos D. Catarina deixou de acompanhá-lo em viagens e 

passeios. 

A rainha exerceu o poder de forma minuciosa, não sendo somente uma regente 

figurativa. Um exemplo de sua política é o interesse que D. Catarina demonstrou no Brasil, ao 

                                                
35 CRUZ, Maria. Op. cit. 
36 Ibid. 



42 

nomear Mem de Sá como governador geral em 1560, ordenando-lhe que expulsasse os 

franceses. D. Catarina também autorizou a comercialização de escravos, permitindo que cada 

senhor de engenho, mediante certidão passada pelo governador geral, importasse até 120 

escravos do Congo. 

De forma geral, sua política externa foi orientada pela continuação da política do 

rei D. João III, segundo a qual a identificação com a política externa espanhola garantiria a 

Portugal o benefício de se ver incluído nas negociações internacionais, dispensando-se 

contatos diretos e a renovação de iniciativas da parte de Portugal para com as outras potências 

da Europa. Esta aproximação com Castela foi, inclusive, uma das razões alegadas contra o 

governo de D. Catarina. 

Também se encontram marcas da sua atuação na Universidade de Coimbra: num 

alvará de 13 de agosto de 1561, a rainha proibiu que os estudantes se matriculassem nas 

faculdades de cânones e de leis na dita universidade se não apresentassem certidão do Colégio 

das Artes. Também autorizou a criação da Universidade de Évora, antigo desejo do Cardeal 

Infante, mas nunca alcançado junto a D. João III37. 

Como D. João não explicitara os termos da regência, o governo de D. Catarina 

recebeu críticas de múltiplas formas: cartas dirigidas à regente, discursos acerca da instituição 

do Conselho de Estado, apontamentos para o tempo do governo de D. Henrique e 

correspondência diplomática dos embaixadores portugueses, revestindo, em alguns momentos, 

a forma panfletária. Tais críticas tinham a ver com sua política de aproximação com Castela, 

fonte de grandes descontentamentos, bem como com a nomeação de nobres de sua confiança 

para cargos administrativos centrais, ignorando famílias que há décadas prestavam estes 

serviços ao monarca. 

                                                
37 COSTA, Antônio. História da Instrucção Popular em Portugal desde a fundação da monarchia até aos nossos 
dias. Lisboa: Imprensa Nacional, 1871. 
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Dessa forma, em dezembro de 1560, três anos e meio, portanto, depois que 

assumira a regência, D. Catarina comunica ao cardeal D. Henrique, aos bispos, senhores, 

cidades e vilas do reino, e também ao papa, a intenção de largar a regência. A rainha atribuía 

tal atitude a sua idade, sua falta de saúde e de disposição necessários para enfrentar o cansaço 

provocado pelo tratamento contínuo dos negócios do reino, a dificuldade em sustentar os 

problemas envolvendo vários setores da administração, demonstrando o desejo de se recolher 

a um mosteiro, onde se prepararia para o fim de seus dias. Segundo a própria regente: “nam he 

posivel themar por mays tempo esta carregua que me sempre foy muy pesada pelo muito que 

desejei fazer nela e pelo muito que ela Requeria que em mim nam há”38. Este desejo expresso 

de se recolher a um mosteiro, ainda que no caso de D. Catarina nunca tenha se efetivado, pode 

ser considerado como um modelo seguido por princesas e rainhas portuguesas que buscavam a 

clausura nos últimos anos de vida como meio para atingir a salvação. 

O desejo de D. Catarina é visto pelos historiadores – e aqui se encontra um dos 

poucos pontos nos quais as divergências em relação a suas atitudes não são tão discrepantes – 

como uma sábia manobra política para fortalecer o seu poder perante o reino e desfazer-se das 

críticas que a cercavam. Esta consulta pode ser vista ainda como uma sondagem à opinião 

pública, que revelava, de qualquer forma, dificuldades reais no exercício do poder. 

A rainha fora desaconselhada pelo Cardeal Infante e pelo conde de Castanheira, 

que apontavam motivos de segurança política, interna e externa, e o contentamento que o 

povo recebera com a tomada do governo pela regência. Além destes, autoridades eclesiásticas 

teriam escrito à rainha, mostrando-lhe o seu descontentamento, entre elas D. Frei Bartolomeu 

dos Mártires, em carta escrita em Braga a 7 de Janeiro de 1561; D. Rodrigo Pinheiro, bispo do 

                                                
38 CRUZ, Maria. Op. cit., p. 189. 
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Porto39, e D. Frei Gaspar do Casal, bispo de Leiria, todos estes com influência sobre a rainha. 

Atendendo a tais pedidos, continuou com a regência, afirmando que iria  

 

“... tirar forças outra vez domde as já nã há e continuar ainda por Mais tempo cõ 

estes trabalhos de tam pouco descãso Meu e para poder cõ eles asemtey cometer 

todos os Negocios ao Senhor cardeal meu irmão e descaRegar sobre ele Minha 

comsciemtia e minha obrygaçã Reservando para mim a superintendência de tudo e o 

asinar como ate qui fyz”.40 

 

A carta de D. Catarina acabou por renovar os princípios nos quais sua regência se 

validava, mas trazia um novo elemento: a partir de então o governo seria entregue ao cardeal 

D. Henrique, ficando a rainha responsável apenas pela superintendência do reino. 

A adesão de todos à opinião de que D. Catarina deveria permanecer no poder não 

deve ser vista como uma atitude pessoal, mas relacionada à preservação da instituição real. 

Evitava-se, assim, que se pusesse de novo o problema da regência na menoridade do rei e que 

se examinasse ou se duvidasse dos direitos da rainha para regente, ainda que a recusa da 

mudança não tivesse em vista o afastamento do Cardeal D. Henrique. 

No entanto, D. Catarina continuou recebendo críticas por sua vinculação com 

Castela, política que ignorava muitas vezes as contendas entre os dois países envolvendo a 

situação das alfândegas, as capturas marítimas praticadas por castelhanos contra portugueses, 

apesar dos acordos bilaterais e dos problemas de câmbios e valores de moedas. 

Devido às insistências de D. Catarina em deixar a regência, D. Henrique convocou 

as cortes, ameaçando retirar-se para Évora caso estas não fossem realizadas e não mais 

acompanhar D. Catarina na regência. Era patente nas cortes a vontade expressa de outra forma 

                                                
39 De acordo com a carta deste eclesiástico, a presença da rainha aquietava o povo, visto que este sabia que a 
podia procurar no paço e encontrá-la lá. Apud CRUZ, Maria. Op. cit., p. 189. 
40 Ibid., p. 192. 
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de governo41, o que se agrava com a intensificação do processo de rivalidade entre 

portugueses e espanhóis e as críticas da administração dos nobres na Índia e na África. 

Reunidas as cortes em 23 de dezembro de 1562, D. Catarina abandona a regência, 

sendo esta entregue ao cardeal D. Henrique. A rainha, entretanto, continuou com a curadoria e 

a tutoria de seu neto. Esta substituição de regentes significou também a substituição da 

política absolutista: segundo os opositores de D. Catarina, sua atuação se efetivava com um 

número restrito de colaboradores e sem o conselho de outras instituições de governo, o que, na 

regência de D. Henrique, efetuava-se com a participação de órgãos responsáveis, reconhecidos 

pela organização política vigente, com atribuições fixas. Esta mudança de política também 

significou a mudança do grupo social que colaborava no governo, voltando as casas nobres 

aos seus tradicionais papéis de serviço ao rei. 

Alguns trabalhos mais recentes afirmam que, apesar de poucas coisas ficarem 

patentes na crise política que acompanha a mudança de regente, é provável que Catarina teria 

sido afastada do poder por D. Henrique, visto que ela representava a ligação e a subordinação 

aos interesses hispânicos, contrários, por sua vez, aos do infante, que inclinava-se para uma 

relação política com ajuste e pesagem de vantagens que não o seguidismo da cunhada42. Pode-

se acrescentar a isso a indefinição dos termos da regência, sendo o papel mais importante das 

cortes de 1562 o estabelecimento de normas para o governo do reino até a maioridade de D. 

Sebastião43. 

Ainda que afastada da regência, D. Catarina não deixou de influenciar a política 

portuguesa, mantendo uma atitude de vigilância para com os atos do cardeal. Tal vigilância, 

explicada pela própria rainha, dava-se por sua consciência, ditada pela responsabilidade de ter 

aceito a curadoria de D. Sebastião. Não só nos negócios do reino, mas também nas 

                                                
41 Ibid., p. 263. 
42 MAGALHÃES, Joaquim Romero de. Op. cit. 
43 CRUZ, Maria Op. cit., p. 372. 
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negociações do casamento do futuro rei D. Catarina esteve presente, ainda que o matrimônio 

acabasse por não se realizar, devido à morte de D. Sebastião em Alcácer-Quibir. 

Com idade avançada e em meio a desafetos envolvendo o neto – que acreditava 

que ela exercia influência demais sobre ele, o que o levou a afastar-se dela – a rainha morre em 

12 de fevereiro de 1578, já ciente da decisão de D. Sebastião de partir para a África em guerra 

contra os turcos. 

Da figura de D. Catarina se depreendem algumas características, entre elas, sua 

grande expressão e capacidade de intervenção política, influenciando os rumos da 

administração portuguesa ainda em vida de D. João III, sendo este, como visto, inclusive 

criticado pela presença da rainha nos negócios do reino. Independente de suas posições 

relativas a Castela, é indiscutível sua presença e sua preocupação com os rumos que tomaria 

Portugal, o que pode ser comprovado por sua intensa atividade política, seja no que se refere à 

regência do reino ou à influência sobre o futuro rei. Trata-se de uma mulher modelo que, 

apesar de sua unicidade em Portugal no século XVI, permite compreender alguns dos espaços 

de atuação que as mulheres nobres poderiam alcançar. 

Ainda que alguns autores44 sustentem a hipótese de que Rui Gonçalves dedicou 

sua obra à rainha D. Catarina para obter um cargo nos quadros administrativos do governo, 

percebe-se pelas entrelinhas do texto de Gonçalves e da sociedade portuguesa do período, que 

esta dedicatória não seria possível se D. Catarina fosse uma rainha sem expressividade e sem 

condições de suportar tal homenagem. Assim, tal fato ocorreu por ser a rainha de Portugal 

uma figura capaz de compreender e intervir na conjuntura política de Portugal do período, 

mostrando autonomia política frente aos interesses do cunhado, chegando a ser regente em 

parte da menoridade de seu neto, D. Sebastião. 

                                                
44HESPANHA, Antônio. “O estatuto jurídico da mulher na época da expansão”. In: O rosto feminino da 
expansão portuguesa. Congresso internacional, Lisboa: Comissão da Condição Feminina, 1994, pp. 53-64. 
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O jurista português não só homenageia a rainha de Portugal no seu opúsculo, mas, 

de certa forma, até dialoga com ela ao elogiar suas virtudes e sua participação no governo do 

reino, por ser “V.A. prefente a todos os cõfelhos e & defpachos jmportantifsimos a fua 

Republica, & dahi vem ferem feus Reynos & fenhorios governados pelo real juyzo del Rey 

noffo fenhor, juntamente co ho de V.A.”45. 

Ainda que não seja possível delimitar com toda precisão inúmeros aspectos 

envolvendo sua regência, como a política de casamentos realizada pela rainha e a sua 

aproximação com Castela, fica patente que D. Catarina foi uma das figuras que mais 

influência teve sobre o governo de Portugal no século XVI. 

 

 

1.3 O lente e jurista Rui Gonçalves 

 

É no ambiente intelectual e social do chamado “humanismo” e das conquistas e 

descobrimentos ultramarinos do século XVI que a vida de Rui Gonçalves se insere. No 

entanto, não encontrará tarefa fácil os que se dispuserem a reconstituir a vida deste jurista, 

repleta de escuridão e com pouquíssimos fachos de luz. 

Pouco se sabe sobre sua origem, a data de seu nascimento e a família a que 

pertencia. O que se sabe é que este jurista estava, já em 1539, na Universidade de Coimbra, 

recém- transferida para esta cidade. Uma vez que os cursos duravam em média quatro anos, de 

acordo com os Estatutos Manuelinos46, é provável que inicialmente tenha se dirigido para 

                                                
45 GONÇALVES, Rui. Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & 
ordenações do Reyno mais que ho genero masculino. Apresent. Maria Lopes da Costa. – 1ª ed. fac similada. – 
Lisboa: Biblioteca Nacional, 1992. p. 15 
46 “Statutos d’el Rei Dom Manoel parª a. Vniuersidade de Lix.ª” In: CARVALHO, Joaquim (org.) Noticias 
Chronologicas da Universidade de Coimbra escriptas pelo beneficiado Francisco Leitão Ferreira. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1937, vol. I, pp. 768-793. Documento encontrado no Arquivo Histórico da 
Universidade de Coimbra. 
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Lisboa e só com a referida transferência se deslocado para Coimbra. No entanto, não se sabe 

exatamente a idade ou o ano em que chegou a Lisboa nem a Coimbra. 

Além dessas dúvidas, outras tantas necessitam de esclarecimento, sobretudo a 

respeito do período de sua formação e atividade docente, como, por exemplo, saber quais as 

disciplinas por ele estudadas na Universidade de Coimbra, identificar quais foram seus 

mestres e durante quanto tempo permaneceu lá. Por intermédio de estudos realizados sobre a 

universidade portuguesa e sobre os cursos de Direito Civil e Direito Canônico (Decreto), é 

possível mapear algumas hipóteses, que, no entanto, precisariam de confirmação com estudos 

mais específicos. 

A reconstituição de sua vida é realizada com base em documentos nos quais 

consta o seu nome, principalmente da Universidade de Coimbra, e apenas um documento da 

chancelaria régia. Em visita aos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo, nomeadamente nas 

chancelarias de Dom João III e Dom Sebastião, encontrou-se, no índice de nomes, uma 

extensa documentação sobre pessoas homônimas ao jurista. Entretanto, a comparação das 

datas inscritas nestes documentos com outros que certeiramente discorrem sobre a vida de Rui 

Gonçalves faz com que qualquer estudioso prudente descarte a documentação como referente 

ao jurista aqui estudado. 

Segundo Elisa Maria Lopes da Costa, apresentadora da edição fac-similada da 

obra de Gonçalves, publicada pela Biblioteca Nacional, o autor era natural da Ilha de São 

Miguel, no Arquipélago de Açores, tendo se licenciado em Direito Civil pela Universidade de 

Coimbra. Somente com sua nomeação para lente de Instituta, em 1539, é que surge uma 

primeira data ligada a ele. Segundo o próprio Rui Gonçalves, na última prerrogativa de seu 

livro, no ano em que este é impresso ele exercia advocacia na Casa de Suplicação em Lisboa. 

Sequer o ano de sua morte é citado na apresentação do livro, o que denota a escuridão na qual 

o autor se encontra. 
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No entanto, se forem levados em consideração os dados fornecidos por Costa, Rui 

Gonçalves teria se licenciado tanto em Direito Civil quanto em Direito Canônico, o chamado 

doctor in utrumque ius. Porém, no Livro de Matrículas do Arquivo da Universidade de 

Coimbra47 consta apenas que Rui Gonçalves provou três cursos em Cânones na dita 

universidade. Os campos da ficha referentes à filiação e à data da matrícula estão em branco, 

encontrando-se preenchidos apenas o campo relativo ao nome completo e à naturalidade, no 

caso a Ilha de São Miguel, a mesma informada por Costa na citada apresentação. 

Posteriormente, no Livro III de Actos e Graus da Universidade, nos fólios 13 e 31, 

é possível encontrar novos dados sobre Rui Gonçalves: de acordo com o primeiro documento, 

escrito pelo bedel da época, Nicolau Nunez Nogueira, o então bacharel e lente48 da 

Universidade de Coimbra Rui Gonçalves teria, aos 12 dias do mês de maio de 1540, realizado 

a leitura pública dos três cursos para Licenciatura, lendo pela maior parte de um ano. A leitura 

era o nome dado a um apparatus glossarum49 e teria sido realizada na presença do bacharel 

Nicolau Nunez e do também bacharel Duarte Fernandez, ambos estudantes de Leis. Como 

testemunha jurada do ato, é citado o Doutor Antônio Soares, lente de Véspera e figura 

importante nos meios eruditos da época. 

O outro documento, encontrado no fólio 31 e datado do dia 21 de julho de 1540, já 

se refere a Rui Gonçalves como licenciado, sendo provavelmente o seu diploma de 

Licenciatura. Neste documento, o mesmo bedel Nicolau Nunez afirma estarem presentes o 

bispo reitor, fazendo com que toda a universidade levasse “... o dito bacharel ao Mosteiro de 

                                                
47 Em pesquisa realizada no Arquivo Histórico da Universidade de Coimbra nos meses de fevereiro e março de 
2006, percebeu-se que, ainda que seja nomeado de Livro de Matrículas, esta fonte se constitui na verdade em três 
arquivos de gavetas contendo as fichas, por ordem alfabética, dos alunos da universidade, desde sua transferência 
para Coimbra até os dias atuais. As fichas disponibilizam o nome do estudante, sua naturalidade, filiação, data de 
nascimento, data da matrícula e cursos realizados na universidade, remetendo ainda aos documentos textuais nos 
quais é possível encontrar informações sobre os alunos. No caso de Rui Gonçalves, sua matrícula remete ao 
Livro III de Actos e Graus. 
48 Do latim legente, que lê: professor. 
49 O nome apparatus glossarum é dado às composições de glosas mais numerosas, extensas e contínuas, que 
tentam atingir a exegese – um comentário palavra-a-palavra – de um texto legal completo. 
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Santa Cruz, para os exames privados” 

50. Nesta ocasião, estariam presentes o Reverendo Padre 

Cancelário, o Bispo Reitor e os seguintes doutores examinadores: Antônio Soares – padrinho 

de Rui Gonçalves durante o ato, conforme costume da época – Gonçalo Vaz, Manuel Vaz, 

Manuel da Costa, Francisco de Leyria e Luis da Guarda. De acordo com o documento, “... o 

dito bacharel leo fuas lições e refpondeo aos arguentes as quaes acabadas o cancelário vio as 

letras da’provação e achou o dito bacharel aprovado por todos os ditos doutores e 

examinadores...”.51 

Segundo Jacques Verger52, a primeira fase do processo implicava que o candidato 

a professor – com a concordância do respectivo mestre, que considerava que ele tinha atingido 

um nível suficientemente elevado –, se apresentasse às autoridades universitárias, ao reitor e, 

principalmente, ao chanceler. Seguia-se então o exame propriamente dito, o “exame privado”, 

o qual também se realizava na presença de um júri de mestres presidido pelo chanceler. 

Consistia na discussão de uma questão particular, uma espécie de “ponto”, tirada à sorte na 

véspera ou na manhã do dia da prova. 

Se ele passasse neste teste, considerava-se que o candidato se tinha licenciado 

(licenciatus), mas, esta licentia concedida pelo chanceler, se bem que pudesse servir de 

garantia do seu nível de realização intelectual, não o habilitava a lecionar na universidade. 

Para poder fazê-lo, ele tinha de passar num outro teste, por vezes designado de exame público, 

que poderia realizar-se pouco depois da obtenção do grau acadêmico anterior. Não há nenhum 

documento comprovando que Rui Gonçalves tenha realizado o dito exame público, que 

também era considerado, na Universidade de Coimbra, como um concurso. Na verdade, 

segundo a documentação, o autor em questão teria sido nomeado pelo rei, por meio de um 

contrato estabelecido entre o candidato, por um lado, a universidade e a autoridade externa 

                                                
50 Livro III de Actos e Graus da Universidade de Coimbra, fólio 31. 
51 Ibid.., loc. cit. 
52 VERGER, Jacques. “Modelos” In: SYMOENS, Hilde (org.) Uma história da Universidade na Europa, As 
Universidades da Idade Média. Lisboa: INCM, 1992, vol. I, pp. 34-71. 
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protetora da universidade (no caso o Rei D. João III), por outro. Sendo, geralmente, anual e 

renovável, este contrato, como se tem demonstrado, especificava com grande precisão tanto os 

deveres do professor como a sua remuneração. 

Há ainda outros dois documentos relativos à passagem de Rui Gonçalves pela 

Universidade de Coimbra. O primeiro documento é o Alvará de Nomeação do Lente de 

Instituta Bacharel Rui Gonçalves, de 27 de Outubro de 1539. Assim afirma o rei, seguindo 

uma fórmula utilizada para todas as nomeações de lentes: 

 

“eu, elRei, faço saber a vos Reverendo Bispo Reytor, lentes et cõselheiros / da 

universidade de coymbra por eu cõfiar do saber e letras do bacharel Ruy / glz, ey por 

bem e me praz que elle lea huã lição da Jnstituta q / o bacharel bastiã bernaldez por 

meu Rygimto ouvera de ler (...) e isto por tpo de hum ano & por / ho mais tempo que 

ouver para meu servjço e avera de mantimto/ em cada um ano quize mjll rs pagos às 

terças plla orde/nãça do estudo...”. 53 

 

O outro documento é a Carta para o reitor acerca do lente de Instituta Bacharel 

Sebastião Bernardes, datado de 11 de dezembro de 153954. Segundo este documento, o 

bacharel Sebastião Bernardes havia se agravado por ter sido desprovido de sua cadeira de 

Instituta e ter sido a mesma dada ao bacharel Rui Gonçalves. Em decorrência desses fatos, D. 

João III restabelece a cadeira de Instituta a Sebastião Bernardes e confere a Rui Gonçalves a 

cadeira do segundo curso, que antes pertencia ao Doutor João Pacheco, tendo por tal leitura o 

mantimento de vinte mil réis e não de quinze, como na cadeira de Instituta. 

Com base em tal documentação, é possível traçar certas hipóteses, com o objetivo 

de trazer luz à biografia deste autor. Seguindo esta documentação, é possível concluir que Rui 

Gonçalves tenha se bacharelado no ano de 1539 – uma vez que a documentação deste período 

o trata com tal título. Logo após a obtenção deste grau, Rui Gonçalves teria sido nomeado 

                                                
53 “Alvará de Nomeação do Lente de Instituta Bacharel Rui Gonçalves”. In: BRANDÃO, Mário (org.) 
Documentos de Dom João III, vol. 1. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1937, pp. 217-218. Uma vez que está 
impressa, esta compilação de documentos pode ser encontrada, com certa facilidade, em algumas bibliotecas 
públicas de Portugal, tendo sido localizada na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. 
54 “Carta para o Reitor acêrca do docente de Instituta Bacharel Sebastião Bernardes”. In: Ibid., pp. 225-226. 
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lente de Instituta, tendo lecionado durante um curto período de tempo esta disciplina, mais 

precisamente entre o final de outubro e meados de dezembro. Sua nomeação teria ocorrido em 

substituição ao bacharel Sebastião Bernardes, que provavelmente não estivera presente na 

leitura, fato bastante comum no meio acadêmico devido às baixas provisões docentes, 

segundo comprova a numerosa documentação queixosa relativa às faltas dos professores. 

Enquanto lente de Instituta, Rui Gonçalves teria lido à tarde, até a Páscoa, das duas às três 

horas. 

Tais conclusões podem ser feitas a partir do Regimento da Instituta, datado de 17 

de setembro de 1530. Nele, o rei afirma que “ey por bem & mamDo que Do primeiro dia / 

doitubro que vem Do presente ano em diante se / lea a Jnstituta na dita vniuersiDade...”55. 

Uma vez que o alvará que nomeia Rui Gonçalves como lente de Instituta é de 27 de outubro, é 

provável que a cadeira tenha ficado vaga neste período. Ciente da nova nomeação, Sebastião 

Bernardes reclama ao reitor, que escreve uma carta ao rei, clamando pelo cargo perdido. 

Assim, o lente de Instituta Rui Gonçalves acaba sendo nomeado lente do segundo curso, isto 

é, lente de Digestos. 

Como lente desta disciplina, Rui Gonçalves leria duas lições, no primeiro semestre 

das dez às onze da manhã e das três às quatro da tarde e, no segundo, das oito às nove da 

manhã e das três às quatro da tarde, de acordo com o Regimento de Leis, datado de 18 de 

setembro de 153956, que regulamentava o ensino das Leis, isto é, o Código e os Digestos. 

Conforme este regimento, João Pacheco leria o Digesto Novo. O autor em estudo ainda não 

era lente de Coimbra, mas, uma vez que tais informações se referem ao Doutor João Pacheco, 

e visto que Rui Gonçalves viria a substituir tal lente, pode-se aproveitar tais informações para 

ele. 

                                                
55 “Regimento de Instituta”. In: Ibid., pp. 187-190. 
56 “Regimento de Leis”. In: Ibid., pp. 190-193. 
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Enquanto lia Digestos, Rui Gonçalves teria realizado o curso para Licenciatura, 

tendo obtido tal grau em 1540, conforme documentação já exposta. Tal fato está de acordo 

com os Estatutos Manuelinos, válidos para a época do autor em estudo, devido à confirmação 

destes documentos pelo rei D. João III. De acordo com eles, no item referente aos cursos e 

atos para ser licenciado, encontra-se o seguinte: “... os theologos canonistas legistas médicos 

faram quato cur/sos lendo pubricamente per a mayor parte de hum ano...”. 57 Assim, a 

atividade docente servia também como requisito para a obtenção do grau de Licenciatura. 

Infelizmente, não é possível saber ao certo se Rui Gonçalves teria interesse em seguir carreira 

acadêmica ou se, nomeado lente de Digestos, teria aproveitado sua situação docente para 

facilitar o diploma de licenciatura. 

Ainda que não tenha sido encontrada nenhuma referência a Rui Gonçalves como 

bacharel em Direito Civil, não é possível refutar veementemente a afirmação feita por Elisa 

Maria Lopes da Costa, uma vez que não existe qualquer documentação relativa ao bacharelato 

de Gonçalves. É provável que esta historiadora tenha afirmado a ligação entre o autor e o 

Direito Civil com base nas disciplinas lecionadas por Gonçalves, todas pertencentes a este 

curso. O fato de ter sido procurador da Casa de Suplicação seria mais um fato a corroborar 

para tal hipótese. 

No período compreendido entre 1540 e 1557 não há qualquer notícia acerca da 

vida de Gonçalves. É possível encontrar outro documento relativo ao autor na Chancelaria de 

D. Sebastião e D. Henrique58, datado de 1557. Nele, Rui Gonçalves é indicado como 

procurador da Casa de Suplicação, um dos maiores tribunais de justiça de Portugal no período. 

                                                
57 Statutos d’el Rei Dom Manoel parª a. Vniuersidade de Lix.ª” In: CARVALHO, Joaquim (org.) Noticias 
Chronologicas da Universidade de Coimbra escriptas pelo beneficiado Francisco Leitão Ferreira. Coimbra: 
Universidade de Coimbra, 1937, vol. I, p. 784. 
58 No que se refere às chancelarias, por estarem manuscritas, só foi possível encontrá-las nos Arquivos Nacionais 
da Torre do Tombo, em Lisboa. Carta de el-rei D. Sebastião, ANTT, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, 
Livro 1, fls.174 e 174V. 
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Tendo dedicado seu livro à rainha D. Catarina de Áustria – tia e sogra de Filipe II 

de Espanha, regente em Portugal a partir de 15 de junho de 1557, em decorrência da morte do 

marido e durante a menoridade de D. Sebastião –, o autor foi indicado para o cargo de 

procurador da Casa de Suplicação. Aliás, era fato corriqueiro a homenagem aos reis e rainhas 

render uma nomeação nos quadros administrativos dos estados monárquicos. 

Alguns autores – como Innocêncio da Silva – afirmam ser Rui Gonçalves o autor 

de um pequeno tratado intitulado Tratado sobre a expedição dos perdões que concedem os 

reis de Portugal. Ainda que de posse deste livro, não é possível afirmar ao certo sua autoria, 

visto que o autor não se revela, não estando conhecido tampouco o ano de publicação do 

mesmo. 

Com base na documentação supracitada, é possível inferir outras hipóteses, como 

a origem social de Rui Gonçalves. É provável que pertencesse a uma classe não muito 

abastada, visto que, de posse do diploma de licenciatura, não tenha continuado seus estudos 

em direção ao doutoramento. Muitos licenciati não requeriam o doutoramento porque este 

título era muito mais dispendioso do que um grau acadêmico comum e, apesar de conceder 

um prestígio considerável ao seu titular, não lhe dava qualquer competência intelectual 

suplementar. 

Ainda que não tenha feito o doutoramento, seria errôneo afirmar que Rui 

Gonçalves era completamente desprovido de recursos, uma vez que apenas uma pequena 

minoria da sociedade portuguesa se encontrava nos bancos de Coimbra. Além do que, apenas 

estudantes de classe média não completavam seus estudos com a licenciatura por falta de 

recursos monetários. 

Para os descendentes masculinos na aristocracia e da alta burguesia do século XV 

e XVI, a freqüência a uma universidade tornou-se uma extensão da educação que, entre pares, 

seguia predominantemente os ideais da cavalaria. Durante o século XV, os graus acadêmicos 
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foram reconhecidos como prova de uma qualificação superior ao ponto de se tornarem 

importantes no concurso para nomeações de cargos eclesiásticos e seculares. No 

preenchimento dos grandes cargos ou de lugares de importantes pregadores, o grau das 

habilitações universitárias era também levado em conta. Desta forma, a educação 

universitária, com ou sem um grau acadêmico, dependendo da época mais ou menos recuada, 

tornou-se a principal característica de elites profissionais empenhadas na cura das almas, no 

exercício do direito, da administração governamental, dos cuidados médicos e da educação. 

No entanto, a obtenção de um grau universitário e a simples freqüência a uma 

universidade, que eram apresentadas como novas habilitações para a promoção numa 

profissão, não eram automaticamente respeitadas e tidas em consideração. O grau acadêmico 

raramente representava mais do que uma habilitação adicional àquelas que uma pessoa já 

possuía ou não. A função do grau num conjunto de habilitações variava grandemente e 

dependia das credenciais de nascimento e bens que o titular apresentasse. Portanto, é bastante 

provável que Rui Gonçalves fizesse parte da pequena nobreza que, ainda que não fosse rica o 

suficiente para se abster de almejar vagas nos quadros administrativos do Estado moderno 

português, não era tão desprovida ao ponto de a falta de recursos lhe impedir de freqüentar a 

universidade. 

Com base na biografia propriamente dita de Rui Gonçalves, é possível traçar seu 

percurso intelectual. O período em que este autor freqüenta a universidade – seja como aluno, 

seja como lente – é considerado, de forma quase unânime, por vários historiadores, como 

Lopo Serrão e Antônio Saraiva, como o auge do movimento humanista em Portugal. O 

período entre 1450 e 1550 pode ser compreendido como aquele em que a Poesia e a Oratória, 

a Pintura e a Escultura, a Arquitetura e a Música emergiam de novo à medida que a Filosofia 

platônica era redescoberta, sendo estas as inovações típicas da vida intelectual humanista. 

Como distinção relativamente ao termo ‘Renascença’, que começou a ser utilizado para 
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designar a época de renovação de todos os aspectos da vida, o humanismo confinava-se às 

culturas educacional e literária59. 

Porém, há que se pensar com cautela o fenômeno do humanismo em Portugal, 

uma vez que é principalmente nos países ibéricos, nas palavras de Holanda60, que se fará de 

forma mais contundente um recrudescimento da tradição medieval. Embora vários escritores 

portugueses quinhentistas tenham citado autores da Antigüidade, o culto à tradição aristotélica 

e escolástica colocou entraves às manifestações mais extremadas do humanismo: a par de 

diversas vertentes humanistas em Portugal, encontrava-se o culto à magia e ao ocultismo. As 

mesmas correntes intelectuais que professavam a negação do sobrenatural, passando pelo 

racionalismo, pareciam ocupadas, neste período, em contrariar a marcha no sentido da 

secularização crescente da vida. 

Assim, no início da Idade Moderna, ocorre uma combinação da tradição medieval, 

árabe e cristã com o mundo clássico, agora ressuscitado. No entanto, longe dessa tradição 

desfalecer, ela se intensifica, o que pode ser visto na literatura filosófico-teológica, alimentada 

por idéias mágicas medievais. 

No caso de Portugal, a conquista das universidades pelo humanismo teve o seu 

sentido mais profundo na transferência da universidade portuguesa para Coimbra, em 1537, na 

seqüência de um processo, financiado e patrocinado por D. Manuel e D. João III, de formação 

de futuros professores em instituições estrangeiras e de revitalização dos estudos no Mosteiro 

de Santa Cruz. 

No que se refere ao currículo e ao percurso intelectual de Rui Gonçalves, é 

necessário salientar que, no contexto português, os currículos universitários não sofreram 

modificações em decorrência do movimento humanista. Assim, o curso de Direito (Cânones 

                                                
59 RÜEGG, Walter. “O Alvorecer do Humanismo” In: SYMOENS, Hilde (org.) Uma história da Universidade 
na Europa. As Universidades da Idade Média. Lisboa: INCM, 1992, vol. I, pp. 445-470. 
60 HOLANDA, Sérgio. Visão do Paraíso. São Paulo: Brasiliense, 1992. 
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ou Leis) mantém o mesmo currículo: a manutenção do ensino do direito canônico renovado e 

do direito romano renascido. O direito territorial mantém-se afastado do ambiente 

universitário, sendo, quando muito, recordado de forma acidental, a propósito de algum 

princípio romano ou canônico61. 

Como aluno, Gonçalves teria tido contato com o Decretum do monge do século 

XII Graciano e com os Decretais do papa Gregório IX, do século XIII. O primeiro, como já se 

disse, era uma coleção de cânones promulgados pelos concílios gerais, nacionais e provinciais 

desde a Igreja primitiva e arranjados pelo autor segundo uma ordem putativa de autoridade; as 

segundas eram uma série de decretos papais julgados como autêntica lei da Igreja. 

Já como lente, teria ensinado – conforme é possível deduzir da documentação – a 

partir do Código e do Digesto. Ambas as coleções foram elaboradas com base nas ordens do 

imperador do Oriente do século VI, Justiniano, mas a primeira era uma compilação de éditos 

imperais estabelecidos como futura lei do império, enquanto a segunda era um compêndio de 

observações feitas por jurisconsultos romanos com o propósito de servir como obra jurídica de 

referência. 

Estes textos legais e seus comentários são conhecidos como direito romano-

canônico – ius commune – um nome que significa que, em princípio, este código de leis seria 

considerado válido para toda a Cristandade Medieval, apesar de coexistir com muitos estatutos 

e com outras regulamentações locais que apresentavam certas reservas. Com raras exceções, o 

único direito que era ensinado nas universidades européias até o século XVII era o direito 

romano-canônico. Considerava-se que este direito supria igualmente as necessidades dos 

juristas para interpretarem adequadamente qualquer outro sistema legal peculiar de um dado 

reino, igreja local ou qualquer outra comunidade. 

                                                
61 COSTA, Mário. História do Direito Português. Coimbra: Almedina, 1989. 
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Era freqüente já não se esperar que os estudantes assistissem às aulas sobre as 

autoridades principais sem qualquer preparação62. Assim, os estudos do Código e do Digesto 

eram normalmente prefaciados por um curso introdutório sobre a Instituta de Justiniano e 

sobre o título do Digesto, De regula iuris. Como Rui Gonçalves foi aluno e, logo em seguida, 

lente é provável que tenha tido este tipo de formação também. 

Quanto às suas leituras específicas não relacionadas ao curso de direito, é possível 

encontrar vestígios delas na própria obra em análise. Assim, num típico afã humanista de 

demonstrar erudição, o autor cita inúmeros documentos, como a Bíblia, Homero, Platão, 

Aristóteles, Valério Máximo, Petrarca, Bocaccio, Santo Agostinho, Sêneca e diversos outros 

autores clássicos, além de fontes jurídicas, como as Leis Extravagantes do Reino de Portugal, 

as Ordenações Manuelinas (principal fonte jurídica portuguesa no século XVI), Las Siete 

Partidas e glosadores dos séculos XII e XIII, como Baldo e Lucas de Pena. Infelizmente, não 

é possível afirmar se Gonçalves teria chegado ao conhecimento de tais fontes através de 

autores intermediários ou se por contato direto, mas isso não permite o simples ignorar das 

obras. 

Após a análise do suposto currículo que Rui Gonçalves cursou na Universidade de 

Coimbra e das obras com as quais teve contato, torna-se essencial o mapeamento do cargo de 

procurador (advogado)63 da Casa de Suplicação. Com isto, pretende-se questionar qual o papel 

desempenhado pelos procuradores nesse período. 

A Casa de Suplicação, tribunal régio para o qual Rui Gonçalves foi indicado como 

procurador, era o tribunal mais diretamente ligado ao poder real e inicialmente incluía as 

atividades de Desembargo do Paço, sendo na época denominada Casa d’El Rei. 

Desmembrada, porém, a partir das Ordenações Manuelinas, num órgão independente, 

                                                
62 BROCKLISS, Laurence. “Os Curricula”. In: SYMENS, Hilde (org.) Uma História da Universidade na 
Europa, Vol. II, As Universidades na Europa Moderna (1500-1800). Lisboa: INCM, 2001, pp. 541-594. 
63 Hespanha equipara os cargos de advogado e procurador. HESPANHA, Antônio, “Justiça e Administração 
entre o Antigo Regime e a Revolução”. In: HESPANHA, Antônio (org.), Justiça e Litigiosidade: História e 
Prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 381-468. 
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constava em 1580 de mais de vinte desembargadores e, além de suas funções judiciárias, 

lidava com as cartas de perdão e quaisquer outras solicitações ao rei, exceto as referentes à 

fazenda pública, ao patrimônio da Coroa, às obras e contas dos concelhos. 

Este tribunal era considerado o mais alto do reino, competindo-lhe dar posse a 

todos os funcionários da justiça do reino (corregedores, ouvidores e juízes de fora, entre 

outros), compreendendo ainda o corregedor da corte e o promotor de justiça. Era ligado à 

chancelaria-mor e responsável pelo julgamento dos casos de crimes de todo o reino em 

segunda instância (de onde advém o seu nome), exceto de Lisboa e Extremadura e casos 

cíveis de mais de cinco léguas de Lisboa. Finalmente, era responsabilidade sua se pronunciar 

como representante secular nas questões ligadas à jurisdição eclesiástica, estando dessa forma 

vinculada a todo o esquema do funcionalismo da justiça. 

Diz o alvará de indicação de Rui Gonçalves para a Casa de Suplicação, datado de 

29 de agosto de 1557: 

“Dom Sebastião, a quamtos esta mynha carta virem faço saber que comfiamdo do 

licemciado Rui Gomçalvez que no que o emcareguar me servira bem e fielmente 

como a meu serviço e a bem das partes compre e por lhe faz por bem e o dou ora 

daquy em diante por precurador da mynha casa da Suplycaçao...”. 64 

 

O alvará apenas indicava Rui Gonçalves para o cargo de procurador da Casa de 

Suplicação, segundo indica a continuação do texto: “... que faça o emgaminar ao licemciado 

Rui Gomçalvez nesta selação da casa da Suplycação pera procurar na dicta casa e achamdo 

que he suficiemte pera isso se lhe pase carta de pecurador”65. Este processo de indicação e 

posterior exame para os cargos também consta nas Ordenações Manuelinas, no livro I, título 

“Dos Procuradores, e dos que o nom podem seer”. Segundo a legislação portuguesa: “... 

aqueles que ouverem de feer Procuradores em Noffa Corte, e Cafa da Sopricaçam, antes que 

                                                
64 Carta de el-rei D. Sebastião, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Livro 1, fls.174 e 174V. Documento 
encontrado nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo. 
65 Ibid., loc. cit. 
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entrem ajam Noffo Alvará, por que nos Praz que poffam ser examinados, e que fendo autos, 

entonce lhe seja paffada fua carta”. 66 

Após o exame, Rui Gonçalves se efetiva no cargo, visto que no final de sua obra 

se proclama advogado da Casa de Suplicação. Infelizmente, não foi possível encontrar 

nenhum documento acerca do assento do jurista português neste tribunal régio, mas não há 

dúvidas de que de fato ele exerceu o cargo, visto que ele não afirmaria ser funcionário real se 

não o fosse, principalmente num livro dedicado à rainha. 

Importa saber ainda quais as atribuições de um procurador da Casa de Suplicação. 

As Ordenações Manuelinas não definem suas atribuições de forma específica, mas exigem 

que sejam graduados67, que tenham os livros das Ordenações, utilizando-os em seus feitos e 

não alegando que os preceitos delas contradizem o direito comum ou o direito canônico. 

Proíbem-nos de abandonar os feitos sem causa justa, como doença ou outro tipo de 

impedimento, devendo estar informados das partes para as quais procuram e sendo suas 

procurações feitas por tabelião público. Pelas situações nas quais os procuradores aparecem no 

código português, pode-se concluir que, além de advogarem para a Coroa, também podiam 

representar os particulares em suas ações. 

Como detentores de um saber especializado, os juristas transformaram-se em 

titulares de um poder de decisão muito importante, que se fundamentava em sua tradição 

textual e na superioridade da justiça sobre as restantes matérias do governo, o que os colocava 

como mediadores das relações político-sociais, conferindo-lhes um enorme prestígio social. 

No que se refere a sua importância social, eles assumiram um papel central na 

administração régia, em decorrência da própria centralidade que o monarca pretende imputar 

ao direito. A obra de Diogo Lopes Rebelo, Do governo da República pelo Rei, de 1497, já 

                                                
66 Ordenações Manuelinas, livro I, título XXXVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, pp. 233-247. 
67 Os procuradores que não forem graduados ou não tiverem alvará do rei ou do chanceler-mor para procurarem, 
eram presos, pagavam pena pecuniária de vinte cruzados e eram degradados por um ano. Percebe-se, nessas 
normas, o interesse da Coroa em controlar o acesso aos cargos de justiça. Ibid., livro I, título XXXVIII, pp. 233-
247. 
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afirmava a importância dos juristas na administração. Segundo o mestre de gramática de D. 

Manuel I, a quem a obra é dedicada:  

 

“... é necessário que os reis e príncipes, tenham sempre a seu lado varões doutos, 

sábios e jurisperitos que possam consultar no que toca ao foro da consciência, e no 

estabelecer leis e constituições honestas, conforme o regime do seu reino” 68. 

 

Assim, a relevância dos juristas se relaciona com o incremento da litigiosidade, 

dos procedimentos jurídicos (que substituíam o compromisso entre as partes) na sociedade, e 

ao aumento generalizado do interesse pelo Direito como disciplina nova e orientadora para a 

organização social, o que se acentua no quadro político-jurídico português de definição de 

fontes de direito por parte da Coroa. 

 

                                                
68 REBELO, Diogo. Do governo da República pelo rei. Apresent. Manuel Cadafaz de Matos. – ed. fac similada. 
Lisboa: Távola Redonda, 2000, p. 131. 



 

CAPÍTULO 2 

DOS PRIVILEGIOS E PRAEROGATIVAS Q HO 

GENERO FEMININO TEM POR DIREITO 

COMUM & ORDENAÇÕES DO REYNO MAIS 

QUE HO GENERO MASCULINO: O 

ESTATUTO JURÍDICO DAS MULHERES EM 

PORTUGAL 

“A mulher é uma propriedade que se adquire por contrato. Honestamente falando, 

ela é somente um anexo do homem. É uma escrava que se deve saber colocar sobre 

um trono.”  

Honoré de Balzac 

 

 

Encontra-se este capítulo dividido em quatro partes. Num primeiro momento, será 

apresentado o livro Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito 

comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino, com a descrição deste livro e 

os tópicos citados em cada parte. 

Serão abordadas ainda as representações sobre as mulheres às quais Rui 

Gonçalves recorre na elaboração de sua obra. Várias das representações citadas são 

recorrentes na literatura moralística do período e o que se pretende é analisar o modo como 

este autor se relaciona com estas representações. 

Na terceira parte, é feita a análise do impacto da disseminação e assimilação do 

direito comum pelos países europeus, que ocorre a partir do século XII. Por obra da doutrina 
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desenvolvida sobre os textos conhecidos de direito civil e de direito canônico, configura-se 

um sólido corpo de direito comum – ius commune –, que também marcará presença em 

Portugal, principalmente com as Ordenações Afonsinas e Manuelinas, com diretrizes 

relacionadas ao estatuto jurídico das mulheres. 

Finalmente será realizada a reflexão sobre o direito comum e o estatuto jurídico 

das mulheres, enfatizando o modo com o qual Rui Gonçalves dialoga com esta tradição. 

 

 

2.1 Apresentação e estrutura da obra 

 

A obra Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito 

comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino é composta de 108 páginas. 

Sua publicação ocorre no ano da morte do rei Dom João III e no início da regência de Dona 

Catarina de Áustria, em 1557. O livro foi escrito ainda em tempo de vida do monarca, como 

diversas passagens apontam claramente, ao recorrerem ao uso do presente do indicativo. 

Encontra-se uma dessas passagens na virtude doutrina e saber, quando Gonçalves faz 

referência ao “... real cuidado q V.A. tem em feus reinos & fenhorios, ajudando a el Rey noffo 

fenhor em todos os defpachos, assinando os perdões & outras coufas jmportantes a 

adminiftraçã da juftiça...”69. 

O frontispício deste opúsculo é motivo de interesse, uma vez que ostenta ao centro 

o brasão da rainha D. Catarina, rodeado de motivos vegetais e animais encontrados em outros 

livros impressos pelo mesmo tipógrafo régio, João Barreira, o que lhe confere certo caráter de 

luxo. A ausência de identificação por parte do autor levou muitos autores coevos, segundo 

                                                
69 GONÇALVES, Rui. Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & 
ordenações do Reyno mais que ho genero masculino. Apresent. Maria Lopes da Costa. – 1ª ed. fac similada. – 
Lisboa: Biblioteca Nacional, 1992, p. 8. 
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Sebastião Tavares Pinho70, a creditarem a obra à própria Rainha D. Catarina de Áustria. No 

entanto, no final desta, o autor acaba por assumir sua identidade: 

 

“outros muitos priuilegios & prerogativas (Serenifsima fenhora) aplicam os doctores 

ao gênero feminino (...) mas (...) he efsufado referilos nefte, por nã parecer que fe 

trefladam trabalhos alheos: de que defeja fugir o licenceado Ruy gonçaluez lente, 

que foy da jnftitua & dos digeftos na univerfidade de Coimbra, e agora jndigno 

aduogado da corte & cafa da fupricaçam...”71. 

 

Ainda que não tenha sido escrita por D. Catarina, a presença de suas armas e seu 

brasão no frontispício da obra atesta a proteção real dada a esta, visto que o autor jamais 

poderia, sem o consentimento régio, servir-se deles. Algumas passagens Dos privilégios... 

também comprovam tal proteção, nas quais o autor implora à rainha que “... ho aceite [o livro] 

em ferviço, & aproue cõ a fombra de fua real proteiçam, de que nacerá oufar esta obra fair em 

público...”72. Este fato, segundo Fernandes73, é bastante significativo, por revalorizar vários 

dos aspectos que realçam a importância tanto no plano político como no cultural e religioso de 

D. Catarina, mesmo antes de sua regência. Além disso, traz questionamentos sobre a origem 

da própria obra: Lopo Serrão, em seu poema Da Velhice, publicado em 1579, utiliza-se do 

livro de Gonçalves para expor vários dos privilégios femininos e chega a suspeitar que esta 

tivesse sido encomendada pela própria rainha74. 

Escrito durante a vida do monarca, é provável que tenha sido publicado após a 

morte dele. Esta conclusão pode ser tirada do fato de Rui Gonçalves ter se assumido como 

advogado da Casa de Suplicação no final da obra. Isto porque o alvará que o indica para o 

cargo de procurador deste tribunal é de 29 de agosto de 1557, sendo que D. João III morre em 

                                                
70 PINHO, Sebastião, "O primeiro livro 'feminista' português (século XVI)" in Colóquio A Mulher na Sociedade 
Portuguesa. Visão Histórica e Perspectivas Actuais. Coimbra: Instituto de História Econômica e Social da 
Faculdade de Letras, 1986, vol. 1, pp. 203-221. 
71 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 108. 
72 Ibid., p. 5. 
73 FERNANDES, Maria, “Literatura Moral e Discursos Jurídicos. Em torno dos ‘privilégios’ femininos no século 
XVI em Portugal” In: Revista da Faculdade de Letras Línguas e Literatura. Porto. XVII, 2000, pp. 403 – 418. 
74 Apud PINHO, Sebastião. Op. cit. 



65 

11 de junho de 1557. Assim, é provável que tenha escrito o livro, apresentado aos monarcas 

portugueses, sido indicado para o cargo na Casa de Suplicação, aprovado e, após estes fatos, a 

obra tenha sido publicada. A presença do termo “agora” vem corroborar com essa hipótese 

acerca da publicação da obra, visto que sua utilização faz supor que Rui Gonçalves a teria 

acrescentado às vésperas da publicação. Desse modo, pode-se até mesmo supor que o jurista 

tivesse escrito inicialmente: “... de que defeja fugir o licenceado Ruy gonçaluez lente, que foy 

da jnftitua & dos digeftos na univerfidade de Coimbra...” 75 e, no momento da publicação, já 

como advogado da corte, adicionado: “... e agora jndigno aduogado da corte & cafa da 

fupricaçam...” 76. Obviamente, não há como comprovar a hipótese acerca da escrita de seu 

texto, mas ela não deixa de ser plausível. 

No entanto, ainda que o alvará de nomeação de Rui Gonçalves tenha sido feito no 

período da regência de D. Catarina, o desejo de que este jurista se tornasse um funcionário 

régio já havia sido expresso por D. João III – que provavelmente tomou conhecimento da obra 

de Gonçalves – caso se dê crédito ao texto a seguir: 

 

“Dom Sebastião, a quamtos esta mynha carta virem faço saber que comfiamdo do 

licemciado Rui Gomçalvez que no que o emcareguar me servira bem e fielmente 

como a meu serviço e a bem das partes compre e por lhe faz bem e o dou ora daquy 

em diante por precurador da mynha casa da Suplycaçao asy e pela maneira que ho 

ele deve ser e o são os outros precuradores que na dicta casa há e esta maneira lhe 

faço per vertude de hum alvara del rey meu senhor e avo de Santa Gloria...”.77 

 

Encomendado ou não por D. Catarina o fato é que, segundo as hipóteses 

levantadas, o livro foi publicado logo no início da regência desta rainha e, uma vez que foi 

protegido por esta monarca, sua publicação pode ter tido como intuito proporcionar maior 

autoridade à já existente de D. Catarina para o exercício da regência. 

                                                
75 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 108. 
76 Ibid., loc. cit. 
77 Carta de el-rei D. Sebastião, Chancelaria de D. Sebastião e D. Henrique, Livro 1, fls.174 e 174V. Documento 
encontrado nos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo. 
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Pela quantidade de exemplares atualmente encontrados, conclui-se que a obra 

conheceu poucas edições. É possível encontrar dois exemplares na Biblioteca Nacional de 

Lisboa, um na Biblioteca do Palácio da Ajuda, outro na Biblioteca e Arquivo Distrital de 

Évora, um na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e outro na biblioteca do Palácio 

Ducal de Vila Viçosa. Tem-se conhecimento ainda de um exemplar existente na Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro, bem como dois outros exemplares na posse de particulares78. 

O total de onze exemplares permite questionar a circulação e o conhecimento 

desta obra por parte do público coevo. Embora haja argumentos afirmando que a mesma teria 

sido escrita em português para facilitar o acesso a ela, é provável, pela linguagem pouco 

acessível à maioria da população, que seus leitores tenham sido os familiarizados ou com 

possibilidades de acesso à linguagem jurídica, que poderiam dispor de um instrumento de 

consulta da legislação específica para as mulheres, estando entre este público a própria rainha 

D. Catarina. 

É sabido que o Dos privilégios... foi publicado novamente em 1785, sendo então 

dedicada à rainha D. Maria I pelo seu capelão, que se deixa conhecer apenas pelas iniciais, 

J.A. Segundo ele,  

“este livro que ofereço a Vossa Magestade há duzentos e vinte e sete anos foi 

dedicado à Sereníssima Rainha de Portugal, a Senhora D. Catarina de gloriosa 

memória, pelo licenciado Rui Gonçalves, Lente da Universidade de Coimbra; e 

desejando eu que tornasse agora a ser impresso em obséquio a todas as Senhoras 

Portuguesas, me lembrei consagrá-lo a Vossa Majestade...”. 79 

 

O livro em si é precedido de dois poemas em latim, escritos por seu filho, Pedro 

Fernandes80, através dos quais pretende desculpar seu pai por não ter escrito o opúsculo em 

latim. Fernandes afirma que, se quisesse, o autor o teria feito, por escrever muito bem neste 

                                                
78 PINHO, Sebastião. Op. cit. 
79 GONÇALVES, Rui. Op. cit. 
80 Pedro Fernandes nasceu provavelmente em Lisboa, estudou Direito Civil em Coimbra, foi eclesiástico e 
exerceu a missão de professor dos filhos do conde de Vimioso D. Afonso de Portugal. MACHADO, Diogo, 
Bibliotheca Lusithana III. Coimbra: Atlântida, 1965, p. 577. 
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idioma, mas preferiu honrar a língua pátria, agradando e sendo útil a letrados e ignorantes, 

uma vez que o livro tinha como objetivo expor uma matéria que também era de interesse às 

pessoas não pertencentes aos círculos eruditos da época. No segundo poema, trata 

exclusivamente da obra de Gonçalves, convidando o leitor a ver nela exemplos das virtudes 

das mulheres, bem como os privilégios que as leis nacionais e internacionais lhe reconhecem. 

O objetivo expresso da obra do jurista Rui Gonçalves é dado ao conhecimento do 

leitor logo no prefácio: mostrar quão errados estavam os que escreviam desde longe contra as 

mulheres, citando muitos desses autores – o autor faz uso de cerca de 490 notas marginais – 

na edição de 1557, afirmando que vários eruditos praticamente acusaram a natureza por 

produzir fêmeas e não machos. 

Na primeira parte da obra, que ocupa das páginas 6 a 31, o autor trata de “... 

alguas virtudes em que as molheres forão jguaes & precederam aos homens...” 81. E na outra, 

que ocupa todo o restante, “... dos benefícios e privilégios com q fam mais privilegiadas & 

favorecidas em dereito” 82. Para cada uma das nove prerrogativas morais que vai considerando 

(doutrina e saber, conselho, fortaleza, devoção e temor a Deus, liberalidade, clemência e 

misericórdia, castidade, amor conjugal e ociosidade) elabora um elenco de mulheres que 

elucidam a superioridade do gênero feminino em relação ao masculino. 

A ilustração de cada virtude obedece a um mesmo esquema: o autor começa por 

enunciar a sua tese, ilustra–a com exemplos de mulheres, sobretudo da Antigüidade Clássica e 

da Bíblia, e conclui com o encômio a Dona Catarina, a quem a obra é dedicada, mulher que 

considera ser quem encarna todas as virtudes no mais elevado grau de perfeição. 

Com base nos exempla de origem clássica, medieval e até mesmo coeva, – como 

Joana D’Arc e Isabel, a Católica – Gonçalves cita casos de mulheres que foram iguais ou 

superiores nas virtudes por ele elencadas. São exemplos citados exaustivamente por toda a 

                                                
81 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 4. 
82 Ibid., loc. cit. 
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literatura humanística, como Safo, Hipo, Penélope, Cassandra, Cornélia, Lívia, Camila, 

Virgínia, Pórcia, Júlia, Rebeca, Judite, Sara, Débora e Abigail. Os exemplos citados totalizam 

mais de cinqüenta mulheres celebradas por uma ou várias das virtudes mencionadas. 

Os exemplos utilizados na primeira parte, relativa às virtudes das mulheres, são 

retirados de diversos autores, como Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus; Homero, em 

Ilíada; Marco Aurélio, em Feitos e Ditos Memoráveis; Cícero, em Diálogo sobre a velhice; 

Sêneca, na obra Da Clemência; um opúsculo de Plutarco chamado De Claris Mulieribus, obra 

homônima à de Giovanni Bocaccio, também utilizada; Aristóteles, no seu Da História Animal, 

além de diversos livros da Bíblia, como Provérbios, Gênesis, Deuteronômio, Salmos, 

Eclesiásticos, Êxodo, Efésios e o Evangelho de Matheus. 

Várias das fontes mencionadas por Rui Gonçalves também são citadas por outros 

autores coevos, ao utilizarem suas tintas tanto negativa quanto positivamente em relação às 

mulheres. De acordo com Serra83, a maioria dos textos de pedagogia matrimonial dos séculos 

XVI e XVII recorrem aos mesmos exempla para construírem os modelos morais femininos 

desejados. Tal afirmação pode ser verificada quando se analisam os livros Carta de Guia de 

Casados (1650), de Francisco de Melo; a Instrucción de la mujer cristiana (1528) de Lluis 

Vives, cujo texto original, em latim, data de 1524; o Espelho de Casados (1540) do Dr. João 

de Barros; os Coloquios matrimoniales (1550), de Pedro de Luján; La perfecta casada (1583), 

de Fr. Luis de Leon, e o Casamento Perfeito (1630), de Diogo Paiva de Andrada, bem como o 

Tratado em loor de las mujeres (1529), de Cristóvão da Costa. 

Tais autores utilizam os mesmos exemplos, no entanto manipulam as informações, 

conferindo-lhes peso, intencionalidade, forma e até mesmo virtudes diferentes ou antagônicas. 

Fazem-no por serem herdeiros de uma imagem já consolidada da mulher nas diferentes 

tradições clássica, grega, latina, e judaico-cristã, e para modificar tal imagem moldam as suas 
                                                
83 SERRA, Pedro. “Da figura histórica à voz anônima. Aproximação aos exempla femininos no discurso 
moralístico sobre o casamento (sécs. XVI-XVII)” In: eHumanista: Volume 1, 2001, pp. 98-118. Disponível em < 
http://www.spanport.ucsb.edu/projects/ehumanista/volumes/volume _01> Acesso em 09 jun.2005. 
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figuras segundo o argumento que pretendem veicular. O caso extremo é o de certas figuras 

que são mencionadas num autor por atributos positivos e que, em outro, o são por atributos 

negativos. Este fato pode ser percebido até mesmo no livro de Gonçalves, que cita Semíramis 

a partir de Bocaccio. Semíramis é descrita por este autor como o protótipo de perversidade, 

mulher incestuosa e dada a prazeres meretrícios, sendo alçada pelo jurista português à 

categoria de grande figura política, cujos conselhos e resoluções eram acatados e executados 

pelos senadores de Roma. 

Gonçalves transita do ensaio jurídico-filosófico para o gênero do panegírico, 

fazendo sobressair no perfil de D. Catarina os dotes políticos e morais que a distinguem como 

figura indicada para assumir as responsabilidades do governo do reino. Ao contrário dos 

diversos autores partícipes desta tradição, Rui Gonçalves não só cita os episódios que pretende 

ilustrar, mas também tece comentários, emitindo juízos de valor acerca dos exempla 

utilizados, extraindo ainda conclusões acerca deles. 

Já na segunda parte, são compiladas as leis sobre as mulheres, seguindo a ordem 

alfabética, “... para se poderem ler e achar com maior facilidade” 84. Reconhecem-se às 

mulheres cento e seis prerrogativas ou direitos próprios que incluem questões relativas a 

dotes, doações, heranças, à possibilidade de acusar ou requerer justiça por procurador, à 

alienação de bens, à isenção de prisão por dívidas ou crime no caso de mulheres honestas, ao 

não poderem ser trazidas a juízo contra vontade, poderem falar primeiro que os homens em 

assembléias e poderem casar ou fazer testamento com idade inferior a dos homens, entre 

outros. No final da obra, ainda são listadas as fontes que Gonçalves utilizou e que teceram 

considerações contra as mulheres. 

Para Rui Gonçalves, a segunda parte de seu trabalho é a mais importante e a que 

tem maior fundamento, segundo ele afirma do prólogo. O autor se propõe a falar como jurista 

                                                
84 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 35. 
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e não como teólogo, por não ser esta sua profissão. Segundo ele, no entanto, na teologia as 

mulheres possuem diversos privilégios e prerrogativas advindos do amor à Virgem Maria. 

No pequeno prólogo que dá início à segunda parte, o autor afirma que não irá 

escrever sobre os privilégios concernentes à rainha D. Catarina de Áustria. Ainda assim, ele 

acaba de certa forma por fazê-lo, sucintamente e até mesmo num caráter pontual, citando 

alguns dos privilégios relativos à rainha, mencionando nas margens os títulos das Ordenações 

Manuelinas respectivos a eles. Entre estes privilégios, segundo Rui Gonçalves, está o direito 

de escusar em suas terras quem lhe aprouver dos encargos e servidões dos concelhos, 

enquanto os duques, marqueses e demais senhores não o podem fazê-lo. 

O crime de lesa-majestade também é citado como privilégio da rainha. 

Aproveitando tal citação, Gonçalves afirma que “... todos os privilégios, prerrogativas e 

preeminências que em direito têm os reis e príncipes (...), as rainhas e soberanas princesas 

podem usar e gozar” 85, pois tais privilégios são concedidos pelo rei, segundo afirma Ulpiano. 

Assim, os privilégios que as rainhas possuem não advêm do fato de serem figuras públicas 

com autoridade perante a população, mas sim, são cedidos pelo rei. 

No final do prólogo, Rui Gonçalves afirma que, uma vez que sua intenção é tratar 

dos privilégios que o gênero feminino tem conforme o direito e as Ordenações do reino, ele 

deixa para tratar os privilégios relativos a vossa alteza (referência direta à Catarina de Áustria) 

em outro tratado. Aqui, o autor esboça a intenção de escrever outro tratado, mais relacionado à 

rainha. No entanto, até onde se sabe, tal tratado não chegou a ser escrito. 

A maioria das prerrogativas – cerca de metade delas – é relativa ao dote, aos 

direitos das mulheres sobre ele, à sua proteção e administração. Ainda que Gonçalves situe 

estas leis como privilégios, é necessário contextualizar o próprio dote em si: ao mesmo tempo 

que constituía uma base de proteção econômica às mulheres, esta proteção tinha uma faceta 

                                                
85 Ibid., p. 34. 
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que lhes imputava uma incapacidade econômica que, muitas vezes, não correspondia à 

realidade. 

As demais prerrogativas são de ordem social ou moral, como o fato das mulheres 

condenadas por adultério poderem ser soltas após o perdão dos maridos; das mulheres 

honradas não poderem ser presas por dívidas e, mesmo em caso de crime, só o será se a 

matéria for grave, ficando reclusa em casa de pessoas honestas ou em mosteiros; o fato do 

sexo feminino ser dispensado de certas tarefas consideradas de utilidade pública; o menor 

rigor nas penas de condenação e o agravamento das penas se a pessoa ofendida for mulher. 

As fontes citadas pelo autor nesta parte da obra são todas de cunho jurídico, haja 

visto seu caráter. Assim, na qualidade de jurista, Gonçalves cita diversas compilações de leis, 

como as Ordenações Manuelinas, obra jurídica portuguesa do século XVI, Las Siete Partidas 

ou apenas Partidas, compilação espanhola do século XII, escrita no reinado de Alfonso X, as 

Leis Extravagantes do Reyno de Portugal, o Regimento dos Desembargadores do Paço, partes 

do Corpus Iuris Civilis, nomeadamente as Institutas, e ainda glosadores e comentadores como 

Baldo e Lucas de Penna. Nesta parte, são citados também, de forma bastante reduzida, alguns 

livros da Bíblia – Gênesis, Êxodo, Levítico, Coríntios – e também Aristóteles, no seu Da 

história animal. 

A apresentação do livro ficaria incompleta sem o levantamento de certas questões: 

afinal, qual a intenção de Rui Gonçalves ao escrever sua obra? Estaria apenas interessado em 

uma carreira nos quadros administrativos do Estado português? Como conciliar a parte 

relativa às virtudes com as leis citadas por Gonçalves? Ou seja, é possível encontrar uma 

unidade na obra? 

Convém citar a opinião dos poucos autores que estudaram o jurista em questão, 

com o intuito de buscar respostas para estes questionamentos. Para Luís de Sousa Rebelo, em 

artigo intitulado “Armas e Letras e o Feminismo Humanista”, publicado no livro A tradição 
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clássica na literatura portuguesa, de 1982, “Rui Gonçalves assume (...) uma posição muito 

equilibrada e igualitarista na apreciação dos méritos dos dois sexos” e “procura remar também 

contra a maré do misogenismo inveterado de raiz católica, não obstante a influência 

morigeradora do culto mariano” 86. 

Segundo Sebastião Tavares Pinho, em artigo intitulado “O primeiro livro 

‘feminista’ português”, publicado nas atas do colóquio A mulher na sociedade portuguesa, em 

1985, este jurista  

“... considerava profundamente injusto o preconceito – tão velho, tão generalizado e 

tão legalmente institucionalizado por jurisconsultos de craveira e prestígio de um 

Papiano – de que as mulheres ‘são de pior condição que os homens, para usar as 

palavras do famoso jurista romano’.87”  

 

Ainda segundo Pinho, “para este advogado, quem se distingue em matéria de 

virtudes são os indivíduos uns dos outros e não os homens das mulheres...” 88. 

A opinião de que o livro de Rui Gonçalves teria características francamente 

feministas continuou até o surgimento do artigo de Antônio Manoel Hespanha, intitulado “O 

estatuto jurídico da mulher na época da expansão”, publicado em 1994. Este texto não trata do 

livro de Gonçalves, mas apenas cita-o no início, afirmando que “Rui Gonçalves não era, de 

certo, um ‘feminista’. O intuito da sua obra era, como o de muitos escritores cortesãos da 

época, concitar o favor real” 89. 

O quarto e último artigo que trata da obra de Gonçalves é o de Fernandes, já citado 

nessas páginas. Esta autora não expressa nitidamente qual seu conceito sobre a obra em 

questão, no entanto, citando a designação de feminista feita por Sebastião Tavares Pinho ao 

jurista, afirma que esta  

                                                
86 REBELO, Luís A tradição clássica na literatura portuguesa, Lisboa, Horizonte Universitário, 1982, p. 250. 
87 PINHO, Sebastião. Op. cit., p. 207. 
88 Ibid., p. 209. 
89 HESPANHA, Antônio. “O estatuto jurídico da mulher na época da expansão”. In: O rosto feminino da 
expansão portuguesa. Congresso internacional, Lisboa: Comissão da Condição Feminina, 1994, pp. 53-64 
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“... designação (...) deverá ser bastante matizada, até porque esta obra, enquadrada 

(...) num momento cultural em que os debates em torno dos ‘vícios’ das mulheres 

ainda não estava ultrapassado (...), permite chamar a atenção para alguns dos 

aspectos essenciais por que passa parte da história cultural da mulher no século XVI 

em Portugal” 90. 

 

A opinião de Hespanha é válida: de fato Rui Gonçalves estava interessado num 

cargo nos tribunais de justiça. No entanto, é preciso ir além desta posição e voltar o olhar para 

D. Catarina de Áustria, para sua expressividade e influência política no que se refere à 

administração portuguesa, o que levou Rui Gonçalves a lhe dedicar sua obra, encontrando 

respaldo na figura pública e na personalidade de D. Catarina, retratada pelo jurista português 

como uma mulher forte, sábia, clemente, misericordiosa e de bons conselhos na primeira parte 

de sua obra, relativa às virtudes. 

Citadas as considerações dos autores conhecidos que abordaram a obra de Rui 

Gonçalves, acredita-se que o jurista não fosse um feminista – termo problemático, que, aliás, 

traz anacronismos para o estudo. No entanto, não há como negar que o autor se coloca como 

um inovador, frente aos “... graves & excellentes auctores que efcreveram a contraria 

opiniam...” 91, mas acaba por utilizar exemplos que reiteram a imagem da mulher dócil, casta 

e temente a Deus, reforçando a imagem tradicional da mulher. 

Essas repetições de imagens sobre as mulheres se constituem, por seu turno, em 

representações que auxiliam na construção da realidade social deste período, em esquemas 

intelectuais que retiram as mulheres de cena, por não reconhecer a elas seus papéis sociais, e 

pela imputação de características que estão de acordo com os esquemas representativos 

vigentes acerca do gênero feminino.92  

                                                
90 FERNANDES, Maria, “Literatura Moral e Discursos Jurídicos. Em torno dos ‘privilégios’ femininos no século 
XVI em Portugal” In: Revista da Faculdade de Letras Línguas e Literatura. Porto. XVII, 2000, p. 404. 
91 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 4. 
92 CHARTIER, Roger. A História cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1990. 
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Assim, um dos pontos fundamentais de seu discurso é o da adequação dos 

modelos femininos clássicos à forma genérica cristã de conceber as mulheres. A imagem ou 

figura utilizada nos exempla singulariza o âmbito geral de um conceito moral, o que facilita a 

compreensibilidade do texto e estimula, no leitor ou na leitora, a disponibilidade para a 

imitação de determinada conduta. Isto porque estas imagens, símbolos que evocam as idéias 

gerais sobre o gênero feminino, muitas vezes auxiliam na adesão por parte das mulheres às 

categorias que embasam sua dominação. 

Neste sentido, Rui Gonçalves, ainda que afirme sua oposição aos discursos 

misóginos, é ele próprio um participante desta tradição, ao idealizar as mulheres como um 

bem universal. A própria retórica utilizada pelo autor é fruto de estereótipos e concepções 

misóginas e ainda que seu discurso possua um tom laudatório, sua idealização das mulheres 

faz com que os exemplos por ele citados sejam inalcançáveis para as mulheres comuns. 

 

 

2.2 As representações sobre as mulheres encontradas em Rui Gonçalves 

 

Como analisado anteriormente, Rui Gonçalves posiciona-se como defensor das 

mulheres, ainda que, a partir de um exame mais minucioso, suas considerações possam ser 

enquadradas como misóginas. No intuito de compreender seu discurso e desenvolver a análise 

feita acima, é necessário o conhecimento das representações às quais Rui Gonçalves recorre 

para discorrer sobre as mulheres. 

Convém, entretanto, definir o conceito de representação a ser utilizado nesta 

análise. Este conceito é tributário da História Cultural e tem por base as reflexões do 

historiador Roger Chartier. Segundo este autor, representação é um instrumento de 

conhecimento mediatizado, que permite ver um objeto ausente, através de sua substituição por 
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uma “imagem” capaz de reconstituir em memória e de figurá-lo tal como ele é, o que supõe uma 

distinção clara entre o que representa e o que é representado As representações sociais 

constituem, assim, todas as classificações, divisões e delimitações, isto é, todos os discursos 

que organizam a apreensão do mundo social como categorias de percepção, apreciação e 

compreensão do real, comandando atos e fornecendo sentido à realidade93. 

A análise dessas representações será realizada com base, sobretudo, nos exemplos 

citados pelo jurista ao tratar das virtudes femininas, pois a parte que se refere à legislação 

sobre as mulheres merece uma análise separada. Além do que, priorizar as virtudes imputadas 

às mulheres permitirá uma abordagem mais extensa da primeira parte da obra de Gonçalves e 

um tratamento melhor das próprias virtudes elencadas. 

Doutrina e saber, conselho, fortaleza, devoção e temor a Deus, liberalidade, 

clemência e misericórdia, castidade, amor conjugal e ociosidade são as virtudes citadas por 

Rui Gonçalves. Para os fins desta análise, cada uma dessas virtudes será abordada 

separadamente, tratando inicialmente de seu conteúdo para, em seguida, contemplar os 

exemplos e as fontes utilizadas. 

Antes de esquadrinhar as virtudes citadas, convém definir o próprio conceito de 

virtude, que terá como base a definição de Maria Helena da Rocha Pereira94, cunhado ao tratar 

das idéias morais e políticas dos romanos. Optou-se por este conceito por duas razões: 

primeiro, pelo fato de estas idéias formarem parte significativa do legado cultural romano, a 

ponto de o mundo moderno definir, consciente ou inconscientemente, os seus padrões de 

comportamento pela adesão ou rejeição àqueles valores; segundo, e principalmente, porque 

grande parte das fontes citadas por Rui Gonçalves são de origem romana, sendo, portanto, o 

conceito romano de virtude de grande valia para a compreensão da obra. 

A palavra virtu deriva de vir, sendo tut o sufixo que indica estado. Vir, por sua 
                                                
93 Ibid. 
94 PEREIRA, Maria. Estudos da História da Cultura Clássica. II Cultura Romana, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 3ª ed., 2002. 
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vez, significa “ser homem”, no sentido de “ser homem direito”. Assim, virtu pode ser definida 

como uma disposição à vida constante e adequada. No tempo de Augusto, entretanto, virtu 

consistia em alcançar fama e honra pelos próprios feitos, ganhando dessa forma conotações 

políticas. Finalmente, Horácio, nas suas Odes, afirma que tanto as ações como as qualidades 

de caráter de um ser humano, ou seja, tudo o que é bom, pode ser enquadrado na categoria de 

virtu. Em síntese, a virtude designa uma pluralidade de qualidades consideradas boas95. 

No caso das mulheres, ser considerada virtuosa, segundo a literatura quinhentista, 

significava ser boa filha, boa esposa e boa mãe, ser irrepreensível em seu comportamento e 

castidade, boa dona de casa, ajudante na administração desta, submissa, devota e temente a 

Deus e ainda humilde, silenciosa e vergonhosa. 

As virtudes atribuídas ao gênero feminino neste período limitam sua atuação ao 

ambiente privado e todas suas virtudes são realizáveis dentro deste local, colocando as 

mulheres como responsáveis pela manutenção da casa e como pólo inferior nas relações 

sociais com os homens, visto que têm de ser submissas a estes, tomando formas de oposições 

binárias e fixas, afirmando, por meio das virtudes, o que é desejável e esperado para o gênero 

feminino. 

Neste contexto, a seleção das virtudes feita por Rui Gonçalves não pode ser 

considerada arbitrária, visto que parece haver uma correspondência entre elas e as geralmente 

conferidas à rainha D. Catarina. Assim, a seleção “... dalguas virtudes em que as molheres 

foram jguaes e precederão aos homens...” 96, pode relacionar-se com as virtudes da própria 

monarca. Isto porque a maioria dessas virtudes não eram, geralmente, identificadas com o 

gênero feminino, tais como a fortaleza, a clemência, a misericórdia, a doutrina, o saber, o 

conselho e liberalidade. Percebe-se, portanto, que as virtudes privilegiadas são as que se 

relacionam com a figura da rainha no plano político, social e moral. 

                                                
95 Ibid. 
96 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 4. 
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No que diz respeito às virtudes, a primeira citada é “doutrina e saber”, que recebe, 

muitas vezes, o cunho de uma virtude política na literatura quinhentista. Esta primazia na 

ordem das virtudes pode se dar pelo desejo de destacá-la na rainha D. Catarina ou ainda ser 

uma referência a Cícero, quando, no Dos Deveres, afirma que a primeira de todas as virtudes é 

a ilustre sapientia97. No entanto, uma vez que não se refere a Cícero nesta virtude – citando-o 

em outras, o que permite afirmar ao menos que Rui Gonçalves conhecia este orador – não é 

possível comprovar tal afirmação. 

Referindo-se a Salomão em Provérbios, Gonçalves afirma que “hua das grandes & 

heróicas virtudes q nos homens fe louua & mais fe Requere (Poderofifsima fenhora) he ho 

faber & doctrina...”98. Após apontar os benefícios da doutrina – apenas citada, mas não 

explicada – e do saber, o autor afirma que o gênero feminino pode seguramente competir com 

o masculino. Em seguida, cita exemplos de várias heroínas, às quais o autor junta a rainha, 

como exemplo de sabedoria e doutrina, provavelmente referindo-se à participação de D. 

Catarina no governo. 

Entre estas heroínas encontram-se Abigail99, Olda (profetisa que declarou ao rei 

Josias muitas coisas, principalmente a destruição e o cativeiro de Jerusalém) Lésbia, Safo, 

Nicostrata, Débora100 (profetisa israelita, mulher de Lapidot, da tribo de Efraim, que resolveu 

durante sua vida muitos litígios entre os israelitas), Ceres (citada como mulher douta por ter 

sido a primeira sabedora de como cultivar os campos), Lívia (esposa de César), Cassandra e 

Cornélia, mãe dos irmãos Graco, muitas vezes louvada por ser de nobre estirpe, pela entrega à 

                                                
97 PEREIRA, Maria. Op. cit. 
98 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 6. 
99 Figura feminina de grande destaque nos Provérbios. Segundo Ramos, esta figura pode ser considerada como 
uma grande mulher, feminina e familiarmente empreendedora, que aparece em grande pompa e louvor no final 
do livro aqui citado, como forma de aprovação pública de seu comportamento. RAMOS, José “A mulher na 
Bíblia”. In: A mulher na história: actas dos colóquios sobre a temática da mulher. Câmara Municipal de Moita, 
2001, pp. 27 – 44. 
100 Esta personagem também é citada por Ambrósio, no seu livro Das Viúvas. Ao discorrer sobre Débora e seus 
feitos, ele afirma que: "... women should not be restrained from valorous actions by the weakness of their sex...” 
apud BLAMIRES, Alcuin (org.). Woman Defamed and Woman Defended. An Anthology of Medieval Texts. 
Oxford: Oxford University Press, 1992, p. 60. 
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família, à educação dos filhos, por sua eloqüência, fortaleza de espírito, docilidade para com o 

marido e altivez para com os outros homens. 

No que se refere aos exemplos utilizados, os que foram citados da Bíblia se 

inserem num contexto de idealização da mulher em geral, principalmente na construção das 

heroínas a desempenhar papéis de grande importância na história do povo, representações que 

parecem aumentar à medida que diminui o papel das mulheres na vida oficial, quer política 

quer religiosa. Essa valorização situa-se, assim, muito acima do lugar que é atribuído à mulher 

na vida social corrente101. Relacionada à virtude sabedoria, em numerosos textos bíblicos esta 

é apresentada como uma figura com conotações simbólicas de uma divindade feminina e 

como ajudante ou companheira do próprio Deus, numa tentativa de recuperação das típicas 

metáforas relativas ao feminino. 

As fontes citadas por Rui Gonçalves ao tratar da sabedoria são os Provérbios, da 

Bíblia, a Cidade de Deus, de Santo Agostinho; De claris mulieribus, de Giovanni Bocaccio, e 

os Feitos e Ditos Memoráveis, de Marco Aurélio. No entanto, ao pretender a realização do 

elogio às mulheres, Rui Gonçalves acaba por citar autores amplamente conhecidos como 

misóginos, como Santo Agostinho, Salomão e Bocaccio. 

A segunda virtude abordada é o conselho, “... por aver no gênero feminino tã 

perfecto juyzo, & tão rectos conselhos.” 102. Através dela Dona Catarina é novamente 

apresentada como modelo para esta virtude, por estar  

 

“... prefente a todos os cõnfelhos & defpachos jmportantifsimos a fua Republica, & 

dahi vem ferem seus Reynos e Fenhorios gouernados pelo real juyzo del Rey noffo 

feñor, juntamente cõ ho de V. A. em tãta juftiça, paz, & affoffego & 

tranqüilidade...”.103 

 

                                                
101 RAMOS, José. Op. cit. 
102 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 14. 
103 Ibid., loc. cit. 



79 

Nesta virtude encontram-se os exemplos de Sara (“... molher de Abrahão, a qual 

acõfelhou a feu marido que lancaffe fora Agar fua efcraua & feu filho, & na ho querendo 

Abraham aceitar ouvio do fenhor eftas palavras. Tudo ho q te difer Sarai tua molher ouue” 

104), Lívia, esposa do imperador Augusto César; Milância e Theodora, esposa de Justiniano, a 

quem ajudava na feitura das leis. Esta última figura parece ser utilizada para justificar a 

presença da rainha D. Catarina nos negócios públicos. 

As fontes utilizadas são os Feitos e Ditos Memoráveis, de Valério Máximo; a 

Ilíada de Homero; Diálogos da Velhice, de Cícero; Da Clemência, de Sêneca; a Photbetegma 

e De Claris Mulieribus, de Plutarco; os seguintes livros da Bíblia: Provérbios, Gênesis, 

Eclesiásticos e Êxodo e ainda fontes jurídicas, nomeadamente Las Siete Partidas e as 

Ordenações Manuelinas. No caso das fontes legais, o jurista as utiliza meramente com 

interesse comprobatório, como se estivesse interessado em demonstrar sua erudição e seus 

conhecimentos jurídicos. 

A próxima virtude citada pelo autor é a fortaleza. Nesta parte, Gonçalves acaba 

reconhecendo que as virtudes citadas por ele são louvadas no gênero masculino, ainda que não 

afirme nada acerca da atribuição destas às mulheres. O autor relaciona esta virtude ao saber, 

afirmando, com base em Salomão, que a fortaleza é adquirida com a sabedoria. Para 

fundamentar seu argumento, Gonçalves assevera que  

 

“... quem cõ atençam quifer e conferir as hiftorias fagradas & humanas acharaa: que 

ouuve princefas & fenhoras & outras molheres tam dotadas defta virtude que fora 

jguaes cõ os homens, & alguas os precederam, & não foi nellas ho gênero feminino 

jnferior do mafculino.”.105 

 

Segue esta citação uma galeria de mulheres conhecidas por sua fortaleza, 

principalmente figuras guerreiras da mitologia grega e da história, como Minerva (mãe de 

                                                
104 Ibid., p. 10. 
105 Ibid., p. 15. 
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Apolo, a primeira a transformar o ferro em armas e armaduras, inventando ainda a estratégia 

militar), Semíramis, Penthesilia (rainha das Amazonas), Joana d’Arc, Camila (educada na arte 

da guerra e aliada de Turno e Mezêncio contra os troianos), Cleópatra, Valasca (rainha dos 

Boêmios), Artemísia (rainha de Caria) e D. Isabel (avó de D. Catarina e esposa de D. 

Fernando).106 

Minerva é considerada um dos símbolos da sabedoria, que inventa os artifícios da 

guerra e torna possível a vitória nos campos de batalha, exemplo que dá certa coerência à fala 

de Gonçalves, ao relacionar sabedoria e fortaleza. Semíramis, por ser turno, é louvada por sua 

belicosidade, responsabilizando-se com habilidade e inteligência, pelo governo das nações que 

seu marido havia subjugado e controlado com a força das armas. Nas palavras de Bocaccio, 

“... it was almost as if she wanted to show that spirit, nor sex, was needed to govern” e “her 

accomplishments would be extraordinary and praiseworthy and deserving of perpetual 

memory for a vigorous male, to say nothing of a woman”107. Percebe-se que Minerva e 

Semíramis são exemplos heróicos e louváveis por sua excepcionalidade, pelo aspecto viril 

presente em seus atos. Nesta virtude são mencionados Valério Máximo, em livro já citado; os 

Provérbios, da Bíblia; o livro 18 da Cidade de Deus, de Santo Agostinho e De Claris 

Mulieribus, de Bocaccio. 

A quarta virtude elencada pelo jurista é a devoção e temor a Deus. Esta é a 

primeira virtude geralmente atribuída às mulheres. Talvez exatamente por isso o autor não cita 

exemplos femininos – com exceção de D. Catarina108 –, mas sim masculinos, como Moisés. 

No entanto, afirma que o gênero feminino é mais devoto que o masculino, de acordo com a 

                                                
106  O fato de citar D. Isabel pode ser considerado como um dos maiores elogios que poderia ser feito, ombreando 
a figura de D. Catarina com a memória quase mítica daquela. 
107 BOCACCIO, Giovanni. Famous Women. Massachussets: Harvard University Press, 2001, pp. 9-10. 
108 “E he de crer (ferenifsima señora) q raramente, fe poderá achar no gênero mafculino mais verdadeiro exemplo 
de deuaçã & temor de Deos q em V. A. pois cõ tanta diligencia, zelo & curiofidade, procura as coufas do temor 
& feruiço de Deos & culto divino”. GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 18. 
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própria Igreja. Percebe-se aqui uma reiteração da imagem ideal da mulher cristã como devota 

a Deus. 

O fato de se considerarem as mulheres mais sensíveis para o culto e os exercícios 

da devoção apresenta-se ainda como um discurso que visa a reconduzir e enquadrar o gênero 

feminino no lugar desejado pela ordem social vigente, que é o da submissão. Nesta parte do 

texto, entra em cena o discurso religioso, o que pode se evidencia na própria fonte utilizada 

para tratar desta virtude: a Bíblia. 

A próxima virtude mencionada é a liberalidade, ou seja, a generosidade, mais um 

dos atributos típicos de uma figura pública. Para discorrer sobre esta, o autor utiliza mais 

exemplos masculinos do que femininos, ancorando-se no livro De Benefícios, de Sêneca109; os 

capítulos 18 e 22 dos Provérbios, citados como preceitos morais da liberalidade, e o já 

mencionado livro de Bocaccio. 

Entre os exemplos masculinos utilizados estão o imperador Tito, Alexandre 

Magno e o próprio rei Dom João III. Entre as figuras femininas, estão a Rainha do Sabá (que 

ofereceu ouro e pedras preciosas a Salomão, após ouvi-lo) e Cleópatra, (pelo banquete 

proporcionado a Marco Antônio). Curiosamente, nesta virtude, a figura de D. Catarina de 

Áustria não é referida. 

O jurista afirma que esta virtude é bastante peculiar no gênero feminino, ainda que 

lhe seja atribuído a avareza. Parece que as características atribuídas às mulheres neste 

momento se aproximam de um tópico de discurso, visto que as mulheres são retratadas 

inúmeras vezes como gastadeiras e destruidoras de fortunas alheias. 

Um fato curioso ocorre nesta parte da obra. Rui Gonçalves retrata Cleópatra a 

partir de Bocaccio. No entanto, enquanto para o primeiro ela é exemplo de liberalidade, para o 

italiano, “Cleopatra had no true marks of glory except her ancestry and her attractive 

                                                
109 Infelizmente não foi possível obter acesso à esta obra. 
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appearance; on the other hand, she acquired a universal reputation for her greed, cruelty, and 

lust.”. 110 

O banquete mencionado por Gonçalves nada mais é, segundo Bocaccio, do que 

uma aposta entre Marco Antônio e Cleópatra, após ela ter afirmado que era capaz de gastar 

dez milhões de sestércios 111 num único jantar. A rainha ganha a aposta após servir uma 

refeição ordinária e, numa taça de vinagre forte, derreter uma das pérolas usadas em seu 

brinco e bebê-la. O jurista cita a dissolução da pérola, mas não a aposta, talvez com a intenção 

de proporcionar maior honra à governante. 

A sexta virtude abordada é clemência e misericórdia, compreendidas como a 

capacidade de dar e, sobretudo, perdoar. A clemência e misericórdia se fundamentam na 

autoridade, levando à conclusão de que tal virtude encontra-se na esfera da ação política. 

Segundo Pereira112, essa virtude é muitas vezes considerada como um termo político adequado 

a finalidades de propaganda, visto que se origina da contenção do espírito quando ele tem 

poder para castigar, da brandura do superior para o inferior. A idéia de que esta virtude é 

típica de governantes tem sua confirmação no próprio Rui Gonçalves, quando afirma que “... 

clemência & mifericordia, & muito jmportãte & neceffaria a toda peffoa, principalmente a 

Príncipes & grandes fenhores, porque com mifericordia & verdade fe redime toda 

iniqüidade”.113 

Nesta virtude não são citados exemplos específicos e Gonçalves limita-se a 

mencionar Aristóteles, em De natureza animalium, afirmando que, segundo este filósofo, as 

mulheres são naturalmente piedosas e clementes, citando ainda o exemplo das parteiras 

hebréias em tempo de certo rei faraó, que havia publicado um édito mandando que elas 

matassem todos os meninos que nascessem do povo israelita e elas não o fizeram. Ao 

                                                
110 BOCACCIO, Giovanni. Op. cit., loc. cit. 
111 Moeda de cobre dos romanos, em vigor na época da República e do Império Romano. 
112 PEREIRA, Maria. Op. cit. 
113 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 20. 
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contrário, os homens, no tempo de Herodes, mataram os recém-nascidos, o que faz o autor 

concluir que o gênero masculino nesta virtude é inferior ao feminino. 

Aristóteles é mais um dos diversos autores misóginos citados por Rui Gonçalves 

quando afirma fazer a defesa do gênero feminino. Da mesma forma que o filósofo grego diz 

serem as mulheres mais piedosas, também declara que estas são inaptas para acompanhar as 

funções masculinas, sendo, portanto, um macho deformado. Nas palavras de Aristóteles, “... 

females are weaker and colder in their nature; and we should look upon the female state as 

being as it were a deformity...”.114 

A próxima virtude citada por Rui Gonçalves é a castidade, louvada pelos pecados 

que sua falta acarreta: a incontinência e a sensualidade. Para ilustrar esta virtude são citados 

exemplos de homens castos que protegeram mulheres luxuriosas ou em perigo: Cornélio 

Cipião e Virgínio Romano, que matou sua filha – desejada por Appio Cláudio – com o 

argumento de que era melhor ser parricida de filha casta do que pai de filha desonesta. É deste 

fato, segundo Gonçalves, que se originou o direito do pai de matar sua filha junto com o 

adúltero, quando os achar cometendo adultério. 

Após citar os exemplos masculinos, Rui Gonçalves afirma que o gênero feminino 

é ainda mais heróico nesta virtude, o que remete à famosa idéia de que onde abundou o 

pecado, superabundou a graça ou, ainda, segundo Santo Agostinho – para utilizar uma das 

fontes mencionadas pelo jurista –, “a coroa é mais gloriosa ainda quando o sexo é mais fraco, 

e a alma se mostra seguramente mais viril nas mulheres quando elas não sucumbem ao peso 

de sua fragilidade”115. Portanto, as mulheres são consideradas candidatas especiais à salvação, 

uma vez que, de acordo com a dicotomia patrística que coloca o homem ao lado do espírito e a 

mulher ao lado dos sentidos e da sedução, os homens, estritamente falando, têm menos a 

superar para serem redimidos. 
                                                
114 Apud BLAMIRES, Alcuin. Op. cit., p. 41. 
115 Apud BLOCH, Howard. Misoginia medieval e a invenção do amor romântico ocidental. Rio de Janeiro: Ed. 
34, 1991, p. 91. 
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Essa idéia pode ser vista como uma das bases nas quais se fundamenta as 

construções de gênero neste período. Isto porque segundo o pensamento medieval – e também 

moderno – as mulheres, por serem as grandes responsáveis pela queda da humanidade através 

do pecado original, estariam mais ligadas ao corpóreo, meio pelo qual o pecado tem acesso à 

alma. Essa vinculação com o pecado tornava-as mais propícias aos vícios, o que justificaria a 

necessidade de serem tuteladas. Eva, portanto, é uma das principais imagens que simboliza as 

características atribuídas ao gênero feminino. 

Com base no Deuteronômio, em Gênesis e em Valério Máximo, tem início a 

exposição de uma série de figuras femininas conhecidas por sua castidade: Lucrecia Romana 

Hippo, Sofrônia, Ciane Siracusana e Medulina Romana (que mataram seus próprios pais 

quando eles as violaram, em decorrência da embriaguez), Márcia (que não pintava nus de 

homens), Artemísia e Penélope (representante mor da castidade e da fidelidade ao marido 

Ulisses). 

Convém lembrar que Artemísia e Lucrecia são exemplos recorrentes no trato da 

castidade. Ambas foram citadas por São Jerônimo, um dos pais da Igreja, ao afirmar a 

superioridade da virgindade sobre o casamento, na sua obra Adversus Jovinianum, ao 

discorrer sobre o estado mais elevado da viuvez em relação ao matrimônio, o que permite 

constatar a natureza dos exemplos mencionados pelo jurista português. 

Esta virtude é uma das que ocupam o maior número de páginas, ombreando com o 

amor conjugal. A ênfase nelas se relaciona com os preceitos de regulamentação da vida 

sexual, certeza da prole e controle das mulheres. Segundo este discurso, a sobriedade e a 

castidade eram fundamentais para a conquista da honra feminina que, por seu turno, era 

motivo de admiração nas mulheres. 

A oitava virtude citada é o amor conjugal, considerada por Rui Gonçalves como o 

preferido entre todos os outros. Como nas demais virtudes, o jurista cita primeiro os exemplos 
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masculinos: Isaac e Caio Graco. Seguem-se então os exemplos femininos: Tércia Emília (que 

condescendeu com o amor de seu marido com uma serva), Júlia (que abortou e morreu quando 

soube da morte de seu marido, Pompeu), Paulina (que se suicidou após a morte de Sêneca, seu 

marido), Dona Sancha, filha do rei de Navarra (que salvou o marido da prisão quando, numa 

visita, trocaram de roupa, ficando ela presa) e Dona Maria (mãe de D. João III). 

Para o autor, as mulheres também são superiores nesta virtude, uma vez que “... o 

gênero feminino guardou cõ mor feruor & finceridade efte amor conjugal, fazendo grãades 

eftremos...” 116. Nesta virtude, Dona Catarina também é lembrada pelo “... eftremado amor e 

real cuidado, & heróica atenção de que V. A. fempre ufou afiftindo a el Rey noffo fenhor, affi 

em fua faude, como em fuas jindifpofições.”117. Como bem lembra Fernandes118, este exemplo 

remete ao fato de a formulação do ideal da boa e dedicada esposa ter em vista, em primeiro 

lugar, as princesas e grandes senhoras ou escorar nos exemplos de algumas delas. Assim, a 

representação de rainhas e grandes senhoras como boas esposas – ainda que não o fossem, 

tomando o engodo como certeza e considerando os signos visíveis como índices seguros de 

uma realidade inexistente – incitava as mulheres em geral a imitar esses exemplos, 

interiorizando exigências de uma ordem patriarcal. 

Da mesma forma que na castidade, as fontes utilizadas são, em sua maioria, 

bíblicas: Provérbios, Gênesis, Efésios e Salmos. Entre as fontes laicas, convém citar Bocaccio 

e Valério Máximo. 

Bocaccio é novamente digno de nota, pois, ao elogiar Tércia Emília, afirma que 

“the female is a very suspicious creature, either because of the weakness of her sex or because 

she does not have a good opinion of herself”. 119 

                                                
116 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 27. 
117 Ibid., p. 29. 
118 FERNANDES, Maria. Op. cit. 
119 BOCACCIO, Giovanni. Op. cit., p. 254. 
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A última virtude mencionada é a ociosidade, ou seja, a falta da mesma. Isto por 

que o ócio é compreendido contra a natureza humana, capaz de ensinar muitas malícias. No 

entanto, o autor não condena o tempo necessário para a recreação, “... fem a qual a natureza & 

compreiçam humana fe damneficaria”120. Eva então é citada como exemplo de ociosidade, 

pois caso não se encontrasse em tal estado no paraíso, o diabo não a tentaria nem enganaria. 

No que se refere aos exemplos referidos, são mencionadas figuras pródigas no combate à 

ociosidade, como Júlio César, Alexandre Magno, o imperador Juliano – citado por se levantar 

à meia-noite – e o evangelista João. 

Após citar as figuras masculinas e baseando-se na Bíblia, o jurista afirma que é 

possível encontrar exemplos de excelentes fêmeas que se guardaram da ociosidade, como 

Helena, Penélope, as filhas e netas de Augusto César, a rainha D. Maria, mãe de Dom João III, 

que dava esmolas com o fruto de seu trabalho manual e, obviamente, a própria D. Catarina, 

jamais vista ociosa e continuamente fazendo redes em suas folgas como bom exemplo para as 

nobres de sua corte, nas palavras de Gonçalves. 

A ociosidade era bastante combatida nas mulheres, que eram admoestadas a 

realizarem trabalhos manuais, ainda que fossem de classes abastadas. Segundo os moralistas, a 

ociosidade permitia às mulheres engendrar malícias e pecados, o que justificava, por seu 

turno, o combate a ela. 

Antes de encerrar a primeira parte de sua obra, Gonçalves equipara o gênero 

feminino ao masculino no que se refere às virtudes, mencionando aqui um dos mais famosos 

argumentos utilizados na defesa do gênero feminino: a supremacia do lugar onde Eva foi 

criada quando comparado ao de Adão e da matéria da qual foi feita, visto que Adão foi criado 

no limo da terra, enquanto a mulher no paraíso e feita de ossos, sendo Adão feito de barro.121 

                                                
120 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 30. 
121 Dois dos tradicionais argumentos em defesa das mulheres. O terceiro seria contra sua submissão, ao afirmar 
que a mulher foi criada da costela de Adão; portanto, em paridade com o mesmo, e não da cabeça ou dos pés, o 
que sugeriria uma igualdade entre ambos. Os demais argumentos são o fato de a mulher conceber e o de uma 
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Aliás, um ponto interessante a ser notado é que, em meio à galeria panegírica das 

mulheres aludidas por Rui Gonçalves, não são citados os exemplos mais utilizados em toda a 

literatura referente às mulheres: a saber, Eva, Maria e Maria Madalena. Eva é citada apenas 

duas vezes, no trecho supracitado e na virtude da ociosidade, mas não em comparação com 

Maria. É possível que, ao não fazê-lo, Rui Gonçalves estivesse fugindo dos estereótipos 

envolvendo esta tríade representativa. 

Antes de qualquer consideração relativa às virtudes citadas por Rui Gonçalves, 

convém examinar, de forma breve, a relação do autor com as fontes utilizadas. Pode-se 

perceber, pelas virtudes referidas, que o autor estabelece uma relação interessante com elas: 

quando lhe convém, cita-as ipsis litteris, como ocorre nas citações feitas a partir de Homero e 

Santo Agostinho. Nestes casos, a intenção é a de conferir erudição e autoridade ao texto, 

típicas do humanismo português. 

Em outros casos, o autor inverte a intenção das fontes, utilizando-as de acordo 

com seu interesse e argumento, sem qualquer rigor crítico e até mesmo omitindo determinados 

fatos, como ocorre inúmeras vezes com os exemplos citados através de Bocaccio. Para 

Rebelo122, as orientações doutrinais de Rui Gonçalves e de Giovanni Bocaccio podem 

inclusive ser aproximadas, pois o interesse de ambos é relacionar as mulheres ilustres. No 

entanto, acredita-se que, caso exista uma semelhança nas atitudes de ambos os autores, ela tem 

de ser matizada, uma vez que o jurista português pretende mencionar apenas as mulheres 

virtuosas, enquanto o humanista italiano tem como intenção recordar todas as mulheres 

conhecidas por seus feitos, sejam eles virtuosos ou não. 

Infelizmente, a compreensão do modo como Rui Gonçalves maneja as fontes não 

pode ser esquadrinhada de forma mais contundente em decorrência da impossibilidade de 

                                                                                                                                                   
mulher (Madalena) ter sido a primeira a ver Cristo ressuscitado. DOW, Blanche. The varying attitude toward 
women in french literature of the fifteenth century: the opening years. Institute of French Studies: New York, 
1936. 
122 REBELO, Luís. Op. cit. 
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acesso a várias fontes citadas pelo jurista, como os livros de Sêneca, de Valério Máximo e de 

Aristóteles. Além disso, seria necessário identificar como esta tradução clássica era 

compreendida pelo jurista português e por seus contemporâneos. 

No que se refere às representações sobre as mulheres, nota-se que elas sempre 

ocuparam os campos dos discursos, das fábulas, dos sermões e mesmo o do mundo científico 

e filosófico, presença que se intensifica nos séculos XIV, XV e XVI. Segundo Davis e 

Farge123, este discurso abundante e repetido sobre as mulheres e sobre sua natureza é um 

discurso atravessado pela necessidade de contê-las, pelo desejo de fazer da sua presença uma 

espécie de ausência ou, ao menos, uma presença discreta, que deve restringir-se a limites 

determinados. Este discurso, bastante parcial, não dá conta da realidade de sua presença, pois 

percebe as mulheres através de duas únicas imagens: a mulher perigosa por seus excessos e a 

mulher na sua função essencial de mãe. 

Através das virtudes citadas por Gonçalves, depreende-se uma série de 

representações sobre as mulheres, bem como a própria idéia deste jurista do que constituiria 

uma mulher virtuosa. Desse modo, as virtudes mencionadas por Rui Gonçalves podem ser 

divididas em duas categorias: as virtudes atribuídas normalmente aos governantes e as 

virtudes tipicamente femininas. 

No que se refere à primeira categoria, estas virtudes, como analisado, parecem 

valorizar os atributos da própria rainha D. Catarina de Áustria, estando o livro de Gonçalves 

em harmonia com a literatura do período – principalmente a anglo-saxônica – que defendia o 

governo das mulheres. Esta harmonia diz respeito, sobretudo, às qualidades masculinas 

necessárias a uma governante. 

Entretanto, pelos exemplos femininos citados, percebe-se que os feitos das 

mulheres vão além do que seria esperado do seu sexo. Assim, suas virtudes – todas de caráter 

                                                
123 FARGIE, Arlette e DAVIS, Natalie. “Ela, de quem tanto se falou”. In: História das mulheres no Ocidente. O 
renascimento. Porto: Afrontamento, 1991, vol. 3, pp.297-448. 
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varonil – são comparadas a uma natureza outra que não a de seu sexo fraco. Desse modo, o 

discurso de Rui Gonçalves, ainda que atravessado pelo louvor, cita e narra fatos anormais, por 

terem saído do eixo dos tradicionais comportamentos atribuídos e exigidos ao gênero 

feminino. 

Na segunda categoria, a das virtudes tipicamente femininas, percebe-se que o 

autor pretende reiterar a imagem idealizada da mulher, casta, amorosa a seu marido e devota a 

Deus. À Dona Catarina também são atribuídas essas virtudes, mas neste trecho o autor parece 

falar às mulheres em geral, e não apenas à rainha. Assim, os exemplos citados nestas virtudes 

são modelos a serem seguidos. 

Desse modo, os conceitos normatizadores veiculados por Rui Gonçalves para o 

gênero feminino – com exceção de D. Catarina, que participa de uma natureza varonil – 

conformam-se aos papéis de esposa e, consequentemente, de mãe. É sempre a mulher casada 

que assume o papel principal nas virtudes por ele mencionadas: seja Penélope esperando o 

marido Ulisses, guardando-se para seu marido enquanto outros a desejam e até se matando 

caso sua honra tenha sido comprometida, como Lucrecia; ou ainda como viúvas exemplares, 

como Artemísia. 

As mulheres são louvadas então pelo seu modo de ser e agir, sobretudo na relação 

com o marido, e por suas regras de comportamento e hábitos no espaço limitado da casa. A 

imagem da mulher idealizada é, pois, aquela cuja conduta baseia-se, por um lado, nos 

preceitos cristãos da mulher forte e, por outro, da mulher resignada e submissa, em tudo 

dependente da vontade do marido. 

Percebe- se, assim, as construções sociais relativas ao gênero feminino e os papéis 

impostos às mulheres, ou seja, a criação inteiramente social de idéias percebidas sobre corpos 

sexuados. No caso de Rui Gonçalves, sua compreensão de gênero é percebida por meio de 

representações inscritas em seu texto, pelos exempla por ele mencionados, que se comunicam 
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e participam das matrizes de práticas construtoras de percepção no mundo social português, 

definindo e louvando as qualidades esperadas no gênero feminino e condenando os atos 

reprováveis. Ao atribuir características e papéis para cada um dos gêneros, com base na tradicional 

oposição dos “destinos” biológicos pré-fixados para os homens e para as mulheres, estes discursos 

se constituem em relações de poder no espaço público e privado. 

É nesta idealização das mulheres que se percebe a misoginia presente na obra de 

Rui Gonçalves. O conceito de misoginia aqui utilizado é o mesmo cunhado por Howard 

Bloch124. Para este autor, o pensamento misógino se configura através de um ato de fala, no 

qual a mulher é o sujeito da frase e o predicado um termo mais geral ou, alternativamente, 

com a utilização de mulher ou mulheres enquanto substantivos. A identificação de uma frase 

com conteúdo misógino, se faz, por seu turno, quando ocorre uma essencialização da mulher, 

seja negativa, seja positiva, feita por um homem ou uma mulher, eliminando, dessa forma, a 

mulher como sujeito da história, colocando-os em quanto grupos homogêneos e retirando sua 

especificidade. Assim, segundo Bloch, 

 

“boa ou má, laudatória ou depreciatória, a redução da mulher a uma categoria 

implica, na nossa cultura – e isto devido a um real desequilíbrio histórico de poder 

possessivo – uma apropriação que não ocorre quando afirmações igualmente 

generalizantes são empregadas para o homem...”. 125 

 

No caso de Gonçalves, a misoginia de sua obra se faz por dois processos: ao 

reduzir as mulheres à categoria de virtuosas e ao direcionar as virtudes tipicamente esperadas 

para as mulheres. As mulheres louvadas por Rui Gonçalves são exemplares, perfeitas, em 

suma, abstrações. 

Quando se louvam as mulheres como mulheres, elogiam-se nelas as qualidades 

tradicionalmente femininas. Mas quando se elogiam suas obras e realizações, essas mulheres, 

                                                
124 BLOCH, Howard. Op. cit. 
125 Ibid., pp. 12-13. 
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tão capazes, infelizmente não são verdadeiras mulheres, pois participam de uma natureza 

varonil. Não só as virtudes varonis, mas algumas virtudes atribuídas às mulheres também 

esperam que elas neguem sua feminilidade, como ocorre na castidade. Uma vez que os Padres 

da Igreja sempre associaram o feminino com o corpóreo, e uma vez que a castidade implica 

uma transcendência do corpóreo, então as exortações insistentes dos Padres à castidade 

feminina só podem ser vistas como uma incitação ao feminino, para que seja algo que ele não 

é. Conclamar uma mulher à castidade é conclamá-la a negar sua feminilidade, uma vez que 

transcender ao corpo é fugir daquilo que é sexizado como feminino.126 

Assim, nas duas categorias de virtude aqui estabelecidas, o jurista, nas entrelinhas 

de seu discurso, sugere que o único meio para atingir a igualdade é renunciando ao feminino 

ou sendo um homem. O progresso nada mais é do que renunciar ao sexo feminino pela 

transformação no masculino. 

 

 

2.3 A disseminação e assimilação do direito comum 

 

Antes de iniciar a análise das prerrogativas mencionadas por Rui Gonçalves, faz-

se imprescindível o exame de uma expressão contida em parte do título da obra deste jurista 

português: o direito comum. O autor, em sua obra, afirma que irá discorrer sobre as 

prerrogativas que as mulheres têm no direito comum e nas Ordenações em relação aos 

homens. Entretanto, cabe aqui um questionamento: o que seria o direito comum e como este 

se constituiu? Qual a extensão e a importância de sua presença em Portugal no século XVI? 

Com o objetivo de responder a estas questões é necessário, primeiramente, saber como se deu 

                                                
126 Ibid. 
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a disseminação e a assimilação do direito romano nos centros de ensino europeus a partir do 

século XII e qual seu impacto na sociedade européia. 

Segundo Clavero127, entre os séculos XIV e XVI a idéia geral acerca da definição 

do direito encontra-se na existência de um utrumque ius – formação jurídica – composto por 

um direito canônico, que representa o espírito de todo o direito e um direito civil, que aporta o 

corpo deste direito; ambos se complementam e mutuamente se prestam autoridade e 

sacralidade, um e outro direito – utrumque ius – resultam para a época inseparáveis entre si. 

Esta formação jurídica é o que se pode chamar de direito comum e tem como base os direitos 

romano e canônico. Torna-se necessário, portanto, analisar como foi possível que ambos se 

complementassem. 

No que se refere ao direito romano, é sabido que todo o seu legado tem sua fonte 

principal no Corpus Iuris Civilis, obra organizada pelo imperador Justiniano128 entre 528 e 

534 d.C. No entanto, uma vez que o século VI sofre profundas modificações em decorrência 

das invasões bárbaras, a compilação justiniana será pouco conhecida. 

Em território português, o direito romano persiste através do costume, sofrendo 

deformações resultantes de adaptações às condições locais e ao entendimento popular e nas 

camadas cultas, por intermédio do Código Visigótico, ou ainda, mais raramente, pela Lex 

romana wisigothorum.129 

Esquecido de certa forma por circunstâncias políticas e econômicas, o Corpus 

Iuris Civilis foi redescoberto por estudiosos, que dividiram as partes da obra e nomearam da 

forma como é conhecida atualmente. É, pois, no começo do século XII, sobretudo, que ganhou 

                                                
127 CLAVERO, Bartolomé. Temas de Historia Del Derecho: Derecho Comun. Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1977. 
128 Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, ou simplesmente Justiniano, nasceu em Taurério em 11 de maio de 483 e 
faleceu em Constantinopla, em 13 ou 14 de novembro de 565. Foi imperador do Império Romano do Oriente 
desde 1 de Agosto de 527 até sua morte. 
129 CAETANO. Marcello. História do Direito Português. Fontes – Direito Público (1140 – 1495). Lisboa: Verbo, 
1981. 
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vulto na cidade italiana de Bolonha o que geralmente se chama de renascimento130 do direito 

romano. Compreende-se o porquê deste renascimento. A luta entre o Império e o Papado era 

forte incentivo para que, cada vez mais, o direito romano fosse considerado a lex do Império 

medieval; o contraste com a Igreja levou à necessidade de um fortalecimento das estruturas do 

Império e, conseqüentemente, a um maior debruçar-se sobre o seu ordenamento jurídico. 

Neste período passou-se a conhecer e estudar cada vez com maior dedicação e 

intensidade os textos jurídicos da recopilação justiniana, tratando-se de recompor tais textos, 

visto que sua transmissão havia sofrido modificações de caráter substantivo. Esta reconstrução 

se fazia já com a intenção prática de fixar um texto jurídico que servisse para a época, o qual, 

por uma parte, pode explicar erros notórios de leitura e, por outra, já marcava importantes 

diferenças entre o texto de “direito romano” medieval e o de direito romano histórico. Desde 

esta primeira fase de fixação de um texto iniciou-se a distinção entre um e outro direito, 

distinção que sempre se há de ter em conta, pois as fases sucessivas só fizeram incrementá-

la.131 

Convém, agora, examinar a sistematização medieval do ‘Corpus Iuris Civilis’. 

Esta designação, conforme já dito, é posterior a Justiniano, tendo começado a ser usada pelos 

glosadores. Na Idade Média o Corpus Iuris Civilis estava dividido em cinco livros. O 

primeiro, o Digestum Vetus, continha o Digesto desde o início até ao título II, inclusive, do 

livro XXIV; o segundo, o Infortiatum (Esforçado, nos textos portugueses), abrangia a parte 

seguinte até ao livro XXXVIII, inclusive; o terceiro, o Digestum Novum, compreendia a 

matéria do livro XXXIX até ao fim do livro L; o quarto livro, o Codex, recolhia os primeiros 

nove livros do código de Justiniano. Finalmente, o quinto livro, chamado Volumen Parvum, 

                                                
130 Quando se fala em renascimento do direito romano, não deve esta expressão ser tida como querendo inculcar 
a idéia de que, anteriormente, se perdera por completo o conhecimento do direito romano. Assim, o verdadeiro 
sentido da expressão renascimento está em significar o reencontro do direito romano através do estudo, 
independente dos genuínos textos justinianeus e não, como até esse momento, englobado nas artes liberais, sem 
autonomia, e deturpado ou transfigurado em virtude de adaptações literárias mais ou menos incorretas. SILVA, 
Nuno, História do Direito Português, vol. I (Fontes de Direito), Lisboa: FCG, 1985. 
131 CLAVERO, Bartolomé. Op. cit. 
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Volumem ou Authenticum, era composto pelas Institutas, os três últimos livros do código (Tres 

Libri), as Novelas, constantes de uma coleção chamada Authenticum e, mais tarde, pelos Libri 

Feudorum (coleção de costumes de direito feudal), algumas constituições de imperadores 

medievais e, ainda, pelo Tratado de Paz de Constança, assinado entre Frederico I e certas 

cidades do norte de Itália.132 

A divisão do Digesto e as designações adotadas parecem refletir a cronologia das 

descobertas dos respectivos manuscritos. Descobertos o Digestum Vetus e o Novum teria 

ficado por conhecer a parte intermédia, compreendida entre o título II do livro XXIV e o livro 

XXXIX. O fato de o quarto livro, na sistematização referida, compreender só os primeiros 

nove livros do Código tem também uma explicação: é que estes eram os que ofereciam maior 

interesse, uma vez que os três últimos se encontravam diretamente ligados à organização 

político-administrativo de Roma. Por fim, a designação dada ao quinto livro, de Authenticum, 

provinha do fato de ser esta coleção de novelas a matéria de maior importância prática que 

nele se incluía; a denominação de Volume Parvum explicava-se por ser o quinto livro menor 

que os restantes. 

Após a descoberta dos manuscritos, o Corpus Iuris carecia de uma classe de 

juristas capazes de decodificá-lo e explicá-lo. Nem sempre, porém, as interpretações dos 

juristas eram coincidentes. Sendo assim, se o direito do Corpus Iuris Civilis não era praticável 

sem um saber especializado e esses não concordavam entre si, achava-se aberto o caminho 

para o argumento de autoridade: o Corpus precisava de uma interpretação autorizada, de uma 

interpretação garantida. 

Foi Acúrsio133 quem preencheu esta carência, condensando todo o trabalho da 

escola dos glosadores na Magna Glossa. A partir desta, desaparecem do uso forense as 

                                                
132 COSTA, Mário, História do Direito Português. Coimbra: Almedina, 1989. 
133 Expoente e sistematizador da escola dos glosadores, autor da Magna Glosa, ou Glosa, escrita de 1222 a 1234, 
extraordinária obra de compilação em que foram examinadas certa de 96 mil glosas; a obra de Acúrsio, que 
exerceu enorme influência em toda a Europa, veio, inclusive, a ser considerada direito subsidiário em Portugal. 
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interpretações que nela não foram recolhidas. Se texto e glosa tendiam a formar um todo, a 

partir desse momento o texto será constituído por texto e glosa autorizada, isto é, por texto e 

Acúrsio. Em princípio, os textos do Corpus só eram copiados com o apparatus acursiano e as 

próprias partes do direito justinianeu que não foram glosadas saíram da prática forense. 

Como já dito, este jurista fazia parte do método dos glosadores. Por glosa, 

entendia-se a simples explicação gramatical, de caráter exegético, de palavras ou frases que 

suscitassem dificuldades na sua interpretação. A glosa, a princípio geralmente feita como uma 

nota entre linhas foi, dado o seu grande desenvolvimento, colocada à margem do texto. 

É a própria existência de uma obra de compilação com as características da Magna 

Glosa que se encarrega de demonstrar que os paradigmas do método exegético se achavam 

esgotados. A literalidade dos textos já se encontrava demasiadamente analisada; era altura de 

orientar a atividade para a consideração do sentido do texto.134 

Assim, o interprete deixou de glosar e passou a comentar. O comentário sucedeu a 

glosa e, daí decorre o nome do novo movimento, a Escola dos Comentadores. Para alcançar o 

sentido do texto, o comentador utilizava o método dialético ou escolástico que visava, através 

de sucessivas análise e síntese, a superação de aparentes contradições e a construção de um 

sistema lógico. Cino de Pistoia (1270-1336) foi considerado o primeiro grande jurista do novo 

método, mas os grandes nomes desta escola foram Bártolo (1313-1357) e Baldo (1327-1400). 

A influência do primeiro foi de tal modo importante (os comentadores virão a ser chamados 

bartolistas) que, à semelhança do que se passou com Acúrsio, igualmente sua opinião 

constituiu-se direito subsidiário em Portugal. Como comentadores de direito romano, devem, 

ainda, ser indicados Bartolomeu de Saliceto (um dos mestres preferidos pelos portugueses que 

acorriam a Bolonha) e Lucas de Penna, bastante citado por Rui Gonçalves. 

O surgir de novas autoridades colocava a questão de saber o procedimento a 

                                                
134 SILVA, Nuno. Op. cit. 
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seguir, quando do conflito entre elas e a glosa de Acúrsio. Deve-se dizer, entretanto, que 

Acúrsio, como autoridade individual, não foi suplantado. Esta supremacia foi primeiramente 

atestada de um modo genérico, afirmando-se que sua autoridade antecedia todas as outras. 

Mesmo com o aparecimento de Bártolo, pode-se dizer, concretamente, que ainda a auctoritas 

de Acúrsio se sobrepunha à do jurista. Mas lentamente surgiu uma nova autoridade – esta 

coletiva – que se sobrepôs a todas as autoridades individuais – é a comum opinião dos 

doutores, a communis opinio doctorum, também citada por Rui Gonçalves. 

O direito romano é a ordem jurídica do Sacrum Imperium, instituição política que 

afirma um “dominium” sobre toda a Europa cristã. O Reino de Portugal negava qualquer 

supremacia imperial. No entanto, para justificar a adoção da lei romana, os reis portugueses 

afirmaram que uma coisa é admitir a vigência do direito romano, porque direito do Império, e 

outra é admitirem-no porque neste sentido se manifestavam suas vontades. Neste último caso, 

encontrava-se salvaguardada a independência do rei. Além do que, o direito romano não era 

apenas o direito do Império; era também, e principalmente, um dos ordenamentos do 

“utrumque ius”; é o direito, de um modo geral, aprovado pela Igreja in temporalibus.135 

Deste modo, em certa medida, a recepção do direito romano em Portugal (e 

noutros reinos europeus) foi precedida e condicionada pela recepção do direito romano no 

direito canônico. Foi a posição institucional da Igreja em toda a Cristandade que contribuiu 

para a difusão do direito romano, do “direito comum”, comum na medida em que pairava 

acima do chamado ius proprium, isto é, do direito legislado pelo poder político não imperial 

como, por exemplo, o dos reis. 

Após esta breve caracterização da retomada do direito romano – um dos elementos 

do direito comum –, há que se analisar a formação do direito canônico. Ao contrário do direito 

civil, no direito canônico a questão é bastante diversa, uma vez que este campo não contava 

                                                
135 COSTA, Mário. Op. cit. 
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com um texto histórico inequívoco ou singular que recuperar ou reconstruir. Desde o século 

IV, quando começou propriamente a desenvolver-se um direito da Igreja ou da comunidade 

cristã (estendendo-se não só à ordenação interna daquela, mas também à regulação da vida 

desta), as tradições católicas haviam se desenvolvido de uma forma bastante particular e até 

mesmo contraditória em cada território na Alta Idade Média. 

Segundo Garcia136, a principal dificuldade, em relação ao direito canônico, 

encontrava-se exatamente no fato, acima referido, da inexistência de uma referência, de um 

corpus histórico para a composição de um texto de direito canônico. Esta composição foi 

realizada na primeira metade do século XII pelo monge Graciano de Chiusi, professo em um 

monastério camuldense da cidade de Bolonha que, sem autoridade nem comissão alguma, 

empenhou-se no trabalho de concordar cânones discordantes, de homogeneizar o direito 

canônico, trabalho cujos resultados foram logo aceitos, sem uma promulgação oficial que 

poderia dificultar mais que favorecer esta aceitação por toda a Igreja romana, cujo direito 

poderia agora desenvolver-se a partir desta base, o Decretum ou Concordia discordantium 

canonum. 

Neste texto, que se converte assim no corpo normativo básico da Igreja romana 

centralizada, ficaram incluídos, ao estender-se tendencialmente a todo o conjunto de matérias 

jurídicas, não apenas textos propriamente canônicos – escrituras, patrística137, normas 

conciliares ou pontifícias –, mas também textos laicos, medievais ou romanos, que em grande 

parte haviam sido adaptados para fins canônicos nos séculos anteriores. A todo este texto, de 

concordância nem sempre fácil, o recopilador adicionou considerações próprias. 

Desta forma, com umas e outras considerações, o texto do Decretum encontrava-

se já fixado em meados do século XII, convertendo-se em seguida em objeto de estudo e 

                                                
136 GARCIA, Antonio. Estúdios sobre la canonistica portuguesa medieval. Madrid: Fundación Universitária 
Española, 1976. 
137 Pelo nome patrística é designado o pensamento representado pelos Padres da Igreja, que são os construtores 
da teologia católica, guias, mestres da doutrina cristã. 
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desenvolvimento, como texto básico do direito canônico, por todos os juristas. Essa mesma 

aceitação do Decretum possibilitou o aparecimento, como apêndices ou complementos dele, 

de coleções ou seleções das disposições que posteriormente desenvolveram o direito canônico. 

Frente a algumas outras recopilações deste material ‘extravagante’ ao Decreto, no começo do 

segundo terço do século XIII, ordenou Gregório IX ao catalão Raimundo de Penhaforte138 a 

realização do que se converteria na segunda obra do corpus canônico. A ela não deixou de 

adicionar este jurista cânones conciliares, leis civis, e ainda algum texto sagrado da época 

anterior ao Decretum. Esta recopilação, que Gregório IX promulgou oficialmente, foi 

conhecida por Decretales Gregorii IX, Líber Extravagantium, Líber Extra ou simplesmente 

como Decretais e teve grande aceitação na península, sendo bastante utilizada nos cursos de 

Decreto (direito canônico) nas universidades. As Decretais de Gregório IX optaram por uma 

divisão em cinco livros: o primeiro continha normas referentes à jurisdição eclesiástica; o 

segundo tratava do processo canônico em geral; o terceiro, da situação jurídica do clero 

regular e secular; o quarto, de esponsais e casamentos e o quinto, de delitos e penas canônicas. 

Essa sistemática – que parece ter influenciado as Ordenações Afonsinas e as seguintes – era 

resumida, na Idade Média, pela seguinte mnemônia: Judex, Judicium, clerus, connubia, 

crimen.139 

Por obra da doutrina desenvolvida sobre os textos conhecidos de direito civil e de 

direito canônico, configurou-se um sólido corpo de direito comum – ius commune – a todo o 

mundo católico, o que é considerado por inúmeros historiadores do direito como um dos 

fenômenos culturais mais relevantes na história da Baixa Idade Média e da Europa moderna. 

O utrumque ius aparece como ius commune, e estas foram suas principais denominações 

históricas. Esta segunda denominação, menos equívoca quanto à sua determinação histórica, 

                                                
138 De nobre família catalã, foi muito reputado por seus conhecimentos de direito canônico. Amigo de Tomás de 
Aquino, pediu a este que escrevesse a Suma contra os Gentios. 
139 SILVA, Nuno. Op. cit. 
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acabaria por prevalecer na época moderna, sendo também a mais generalizada entre os 

historiadores e juristas. 

O mais decisivo do utrumque ius não reside tanto nos textos do Corpus Iuris 

Civilis e Corpus Canonici – em sua maioria parciais ou cheios de lacunas para as necessidades 

da Baixa Idade Média, quando não inexpressivos ou anacrônicos – como no labor de 

construção sobre tal material do sistema e da regulamentação institucionais da época pelos 

juristas. Será apenas com o movimento humanista que será proposto o retorno às fontes de 

direito, sendo as glosas e os comentários sobre elas encarados como deturpações do texto 

inicial. 

O texto sobre o qual versava o labor dos doutores não ficava circunscrito às 

fronteiras de nenhum reino, cidade ou senhorio; o direito civil provinha do Império Romano e, 

como tal, entendia-se vigente no orbe cristão. Já o direito canônico havia de sê-lo em toda a 

Igreja, de uma Igreja que se esforçava para que ele se organizasse de forma central. Por ele, o 

labor de interpretação exegética ou de construção doutrinal dos textos desenvolvia um direito 

que em princípio não era privativo de território algum do mundo católico, mas compartilhado 

por todos os que o compunham, comum a todos eles. 

O direito comum fornecia, assim, um marco para a co-existência de diversos 

poderes então existentes – especialmente pontífices e reis, mas também inferiores ou de 

caráter distinto – sem subordiná-los absolutamente entre si140. Uma doutrina que começou por 

aceitar tal situação – a dualidade de ‘soberanias’ – que, dada a conveniência, foi aceita em 

suas diretrizes fundamentais pelos diversos poderes políticos, passa a oferecer o marco para a 

co-existência de todos esses poderes. 

Ao mesmo tempo em que foi se formando o corpo textual e o aparato doutrinal do 

ius commune, entre os séculos XII e XV, nos diversos territórios cristãos foi também 
                                                
140 Em Portugal, a unidade da cultura romano-canônica era tamanha que até a encadernação das obras era 
realizada em conjunto: na deixa à Sé do Porto, o Decretum, as Institutas, o Authenticum e o Epitome Juliani estão 
num volume, e as Summae do Decretum, das Institutas e do Código acham-se noutro. Ibid. 
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alcançando formulação, como resultado da particular evolução de suas instituições alto-

medievais, seus respectivos iura propia; o direito territorial. Nos séculos baixo-medievais e 

modernos se incidiu na idéia de que o direito de cada território estava constituído, sobretudo 

por aqueles foros ou costumes cuja tradicionalidade se queria acentuar; idéia na qual se 

insistiu especialmente ante a difusão do ius commune e o intervencionismo legislativo dos 

reis. 

Em Portugal, o período de influência do direito comum foi desde o começo do 

reinado de D. Afonso III, por volta da metade do século XIII até meados do século XVIII, no 

reinado de D. José. Durante cerca de cinco séculos, o direito romano justinianeu foi aplicado 

em Portugal: o rei legislou para esclarecer, completar ou até, afastar as soluções romanas, mas 

o direito romano foi sempre ponto de referência e o direito canônico também se aplicou. 

Este período pode ser distinto em duas fases: a primeira (até o aparecimento das 

Ordenações Afonsinas, em meados do século XV) é a época de legislação avulsa, em que a lei 

geral do monarca, da mesma forma que vai combatendo as formações consuetudinárias, é 

veículo de romanização do direito português. A segunda época, que se caracteriza pela 

compilação dessa legislação avulsa e pela sistematização das várias fontes, pode ser 

denominada de época das Ordenações. 

É a partir desta época que o rei, com força crescente, passa a assumir o papel de 

criador de direito. O rei tende a moldar o seu poder à imagem e semelhança do princeps, do 

imperator e começa a legislar, movendo-se num quadro de fontes de direito em que existe o 

costume e onde, por ação da Igreja, primeiro, e depois por ação dos legistas, se está iniciando 

a assimilação dos direitos canônico e romano. 

Em muitos aspectos, as soluções consuetudinária e romano-canônica não 

coincidem, o que determina um conflito que, com freqüência, vai ser solucionado pelo rei, que 
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surge como árbitro, pronunciando-se pela manutenção do direito antigo, do costume, ou pela 

adoção do direito novo, do utrumque ius. 

Os reis portugueses, nesta época, vão, com freqüência, corrigir costumes 

considerados maus ou inconvenientes, substituindo-os por instituições do direito comum. Tem 

o rei por si, nesta ação, a Igreja e os letrados da sua corte; em oposição, encontram-se, muitas 

vezes, a nobreza e o povo que, com dificuldade, desapegam-se dos seus foros e costumes. 

Seria errôneo, no entanto, pensar que na luta entre o costume e o direito comum o 

primeiro seria sempre vencido. Tal não aconteceu, já que, por vezes, o costume se achava 

demasiado radicado para que isso fosse viável. Assim, o rei, por intermédio da lei, atua como 

árbitro, aprovando ou reprovando as várias fontes de direito eventualmente aplicáveis, entre as 

quais se salienta a força nascente do direito comum: outras vezes, a lei foi francamente 

inovadora, visando a solucionar problemas recém-criados. 

Com a afirmação de que este segundo momento seria o de compilação da 

legislação avulsa e o de formação de um direito territorial, a historiografia tem ignorado quase 

sistematicamente a realidade do direito local. Segundo Hespanha141, a idéia corrente é a de 

que, a partir do século XV, os costumes gerais e locais tinham passado à categoria de fontes 

de direito secundárias frente à disseminação do direito comum e à confecção da legislação 

real, o que também se verificaria no plano da administração da justiça, com a substituição dos 

juízes locais pelos juízes de fora, escolados na tradição romana e real. 

Ao se diagnosticar o analfabetismo ou, na melhor das hipóteses, a falta de graus de 

bacharel em direito nos juízes, percebe-se, entretanto, que nos concelhos portugueses é 

bastante provável que o direito consuetudinário tenha permanecido. Essa ignorância no que 

diz respeito à realidade concelhia pode ser explicada pela própria doutrina jurídica seiscentista 

e setecentista, que concebia a administração jurídica local como ausência ou desconhecimento 

                                                
141 HESPANHA, Antônio. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna. Coimbra: Livraria Almedina, 
1982. 
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do direito e não como uma situação de presença de outro tipo de ordenamento jurídico. Isto se 

dava porque estes juristas, bacharéis, licenciados e doutores, estavam imbuídos da doutrina 

jurídica romana, sendo sua visão influenciada pela formação universitária que tiveram. 

Rui Gonçalves, ao discorrer em seu livro sobre os privilégios das mulheres no 

direito comum e nas Ordenações, é também tributário desta visão jurídica que ignora o direito 

foraleiro e consuetudinário. Assim, todas as leis portuguesas a que ele se refere estão 

presentes ou nas Ordenações, ou no direito comum. 

Desse modo, pode-se perceber que Rui Gonçalves pertence ainda ao contexto de 

especialização burocrática de algumas funções do Desembargo Régio, traduzida na 

institucionalização de órgãos próprios – entre eles a própria Casa de Suplicação – cuja 

estrutura constituirá, nos dizeres de Subtil142, a matriz de governo do chamado Antigo 

Regime. 

 

 

2.4 O direito comum na obra de Rui Gonçalves 

 

Conforme já analisado, a partir dos séculos XIV e XV teve início um afluxo, 

oriundo principalmente da Itália, de comentários e glosas dos textos do Corpus Iuris Civilis, 

que passaram a exercer importante papel no direito praticado no Ocidente. A partir deste 

momento, a fundamentação do direito se deu, entre outros fatores, por intermédio do direito 

romano recopilado por Justiniano à medida que eram descobertos seus textos formadores.143 

A compilação de leis sobre as mulheres Dos privilegios e praerogativas q ho 

genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero 

masculino é dividida em duas partes, precedidas por um prólogo em que Rui Gonçalves, 
                                                
142 SUBTIL, José, “A administração central da coroa” In: MAGALHÃES, Joaquim Romero (org.) História de 
Portugal. No alvorecer da modernidade. Lisboa: Estampa, 1993, pp. 78-90. 
143 CAETANO. Marcello. Op. cit. 
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fundamentando-se no direito romano, afirma “... me pareceo curiosidade jndigna de 

reprehenfam, ajuntar (...) alguns Privilégios e Prerogativas com que fam [as mulheres] mais 

privilegiadas e favorecidas em dereito...” 144. As leis consideradas por Rui Gonçalves como 

prerrogativas e privilégios das mulheres suscitam uma série de questionamentos, fundamentais 

para a compreensão da obra deste autor: o que se pode compreender por prerrogativa e 

privilégio no direito, segundo Gonçalves? Qual o conteúdo destas prerrogativas, ou melhor, 

quais leis poderiam ser compreendidas enquanto tal? Em quais fontes e em quais autoridades 

Rui Gonçalves se apóia para estabelecer estas prerrogativas? Em que medida as leis 

estabelecidas por ele se relacionam com o direito comum? 

O primeiro passo para compreender o que constituiria prerrogativa é a análise do 

pensamento jurídico do período, que concebia a sociedade como um todo ordenado. Segundo 

esta perspectiva, a sociedade seria comparável a um organismo cujo bom funcionamento 

dependeria da cooperação dos vários órgãos. Essa concepção corporativa da sociedade 

supunha ainda que a harmonia do corpo não requeria a igualdade de seus membros, sendo, na 

verdade, o equilíbrio resultante dos diferentes estatutos de cada órgão. 

Assim, cada membro tinha uma tarefa particular a realizar e a cada um dos grupos 

deveriam ser garantidos os meios para a realização de suas funções. Essas funções originavam 

um estatuto específico, integrado por certos direitos e deveres que produziam uma 

hierarquização entre as pessoas, atribuindo a cada grupo um diferente estado e mantendo entre 

os estados uma hierarquia condizente com a das respectivas funções. 

No entanto, entre os juristas, a designação “estado” foi pouco aceita, sendo 

utilizado para descrever o estatuto jurídico das hierarquias sociais, o conceito de privilégio 

que, por seu turno, as distinguia ao lhes proporcionar especificidade. O privilégio permitia, 

sempre que possível, impor ao poder político o reconhecimento de suas prerrogativas, isto é, 

                                                
144 GONÇALVES, Rui. Op. cit., 4. 
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das regalias inerentes a cada estado. Esta divisão em estados particularista, cada qual ciente de 

seu estatuto jurídico e de suas prerrogativas, é característica da sociedade moderna em 

Portugal.145 

Desse modo, Rui Gonçalves pretende identificar quais as prerrogativas, quais as 

regalias presentes no estatuto jurídico das mulheres. No entanto, esta definição traz mais 

questionamentos: por quais motivos o direito daria regalias às mulheres? No que constituiriam 

tais regalias? Haveria uma vinculação entre o conceito de mulher cunhado pelo direito e o 

estabelecimento desses privilégios? Para estas perguntas, serão buscadas respostas no decorrer 

deste tópico. 

No que se refere ao estatuto jurídico das mulheres no direito comum, dificuldades 

se materializam: primeiro, a quase inexistência de estudos sobre a condição jurídica das 

mulheres no direito. Ainda que seja possível encontrar alguns estudos sobre o tema na 

Alemanha – principalmente relativos ao final do período moderno e início do contemporâneo. 

Na Península Ibérica, estes estudos estão em processo inicial. Assim, não seria exagero 

afirmar que a história das mulheres sob o ângulo jurídico em Portugal e Espanha encontra-se 

por fazer. Nesse sentido, a proposta do presente estudo é iniciar, entre tantos obstáculos e 

limitações, algumas reflexões acerca do estatuto jurídico das mulheres neste período, cuja 

especificidade se fundamenta, entre outros pontos, pela noção corporativa da sociedade. 

A segunda dificuldade está no acesso às fontes do direito comum em Portugal. As 

Ordenações Manuelinas são de fácil acesso, mas as opiniões de Bártolo Baldo, Acúrsio e 

Lucas de Penna não o são. Assim, na tentativa de preencher esta lacuna, serão abordados 

alguns aspectos do estatuto jurídico das mulheres nos dois corpus do direito comum: o direito 

romano e o direito canônico. 

                                                
145 HESPANHA, Antônio. Op. cit. 
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Buscando responder os questionamentos levantados, foi realizada a leitura das 

Institutas e de trechos do Digesto, duas das principais partes do Corpus Iuris Civilis. No 

primeiro livro do Digesto encontra-se a seguinte afirmação, feita por Ulpiano e citada por 

Gonçalves: “em muitas partes do nosso direito a condição das mulheres é pior do que a dos 

homens” 146. Assim, os juristas admitem a situação geral das mulheres no direito. 

Em outra parte, que discorre sobre os senadores, também de autoria de Ulpiano, 

pode-se ler; “ninguém duvida, de qualquer maneira, que se deva preferir um ex-cônsul a uma 

mulher consular. Há de se verificar, porém, se o ex-prefeito homem seja preferido a uma 

mulher consular. Eu reputo seja preferível, porque a maior dignidade está no sexo viril” 147. 

Pela passagem citada percebe-se que o direito utiliza a suposta natureza das mulheres para 

fundamentar seu estatuto jurídico, dando preferência ao homem, independente da situação 

estabelecida, o que traz pistas acerca da representação das mulheres no direito. 

Finalmente, sobre a concessão de advogados, Ulpiano afirma:  
 

“Também deverá ordinariamente conceder advogados aos que solicitam: às 

mulheres, aos pupilos ou em outras circunstâncias aos débeis ou àqueles que não são 

donos de sua mente, quando alguém pedir por eles; ou, se não houver ninguém que 

peça, deverá dar espontaneamente a eles”. 148 

 

Neste trecho, como em inúmeros outros, as mulheres são citadas ao lado de 

crianças, órfãos, miseráveis e, neste caso, também ao lado de surdos, mudos e débeis. Por trás 

de citações como esta, é perceptível que a idéia geral sobre as mulheres é a de que elas são 

seres incompletos, frágeis, incapazes e, até mesmo, doentes. 

Nas Institutas também se encontram inúmeras passagens sobre as mulheres. 

Referente à adoção, esboça-se um indício das chamadas prerrogativas, de acordo com Rui 

Gonçalves. Diz o primeiro livro das Institutas, título XI: “as mulheres também não podem 

                                                
146 “Do status dos homens D 1.5.9”. In: Digesto de Justiniano. Líber Primus. 3 ed. Osasco: Centro Universitário 
FIEO, 2002, p. 60 
147 “Dos senadores D 1. 9.1pr”. In: Ibid., p. 97. 
148 “Do ofício de procônsul e de legado D 1.16.9.5”. In: Ibid., p. 128. 
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adotar, porque os filhos naturais não se acham sob seu poder, mas, por benevolência do 

príncipe, como consolo se tiverem perdido os seus, podem adotar” 149. Assim, as mulheres não 

podem adotar, mas, frente à perda de um filho e ao amor naturalmente materno que as 

mulheres sentem, por benevolência, elas poderão adotar. 

No trecho relativo à alienação também se encontram passagens relativas às 

mulheres. Diz a lei:  

“o marido não pode, sem o consentimento da mulher, alienar o imóvel dotal, embora 

seja dele, por lhe ter sido dado em dote. Corrigindo esta lei, resolvemos proibir a 

alienação ou garantia dada também sobre o imóvel dotal (...), ainda que a mulher 

consinta, para que a fragilidade do seu sexo não reverta em prejuízo de seu 

patrimônio”. 150 

 

Uma última passagem das Institutas que versa sobre o estatuto das mulheres no 

direito romano pode ser vista no segundo livro, especificamente na parte relativa às 

testemunhas. Afirma este que “as mulheres, os impúberes, os escravos, os loucos, os mudos, 

os surdos, os pródigos interditados, e os que as leis declaram ímprobos e incapazes de testar, 

não podem ser testemunhas”. 151 

Analisando estas leis, percebe-se que as mulheres são consideradas menos dignas. 

Segundo Hespanha152, o texto fundador desta menor dignidade reputada às mulheres seria o 

próprio Digesto, ao excluir as mulheres dos ofícios civis ou públicos. Esta recusa da 

capacidade jurídica das mulheres tinha conseqüências na sua capacidade sucessória: em 

Portugal, a Lei Mental (primeira metade do século XV) excluirá as mulheres da sucessão dos 

bens da Coroa. O conhecimento de rainhas, senhoras de terras, condessas e demais mulheres 

que exerciam jurisdição própria, bem como o contato proporcionado pelo direito comum com 

                                                
149 “Das adoções” In: Institutas do Imperador Justiniano: manual didático para uso dos estudantes de direito de 
Constantinopla, elaborado por ordem do Imperador Justiniano, no ano de 533 d.C./ tradução J. Cretella Jr. e 
Agnes Cretella. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 43. 
150 “Quem pode e quem não pode alienar I, l. II, 8”. In: Ibid., p. 100. 
151 “Das pessoas por meio das quais adquirimos I, l II. 10”. In: Ibid., p. 106. 
152 HESPANHA, Antônio. “O estatuto jurídico da mulher na época da expansão”. In: O rosto feminino da 
expansão portuguesa. Congresso internacional, Lisboa: Comissão da Condição Feminina, 1994, pp. 53-64. 
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tradições diversas da judaica e da romana, irá amenizar o fundamento da exclusão das 

mulheres, afirmando-se que isso se dava não porque elas fossem incapazes, mas por ser o 

costume em certas nações, atentas à honestidade e ao pudor femininos. 

Seguindo as considerações de Chartier, o direito romano pode ser definido como 

um sistema representativo, classificador e divisório das relações entre os gêneros, não só 

organizando as categorias de apreensão do real, mas impondo-as à sociedade diretamente – e 

não só interiorizada de forma inconsciente –, visto seu caráter normativo e coercitivo. Dessa 

forma, o direito, fundamentando-se num argumento racional baseado na natureza do gênero 

feminino, determina as posições e as relações entre o gênero feminino e o masculino, 

atribuindo e baseando as diferenças entre os gêneros na imbecilidade, na fragilidade e na 

incapacidade do gênero feminino. 

A leitura do Corpus Iuris Canonici também traz revelações sobre o estatuto 

jurídico das mulheres no direito comum. Algumas das características que o direito canônico 

atribui às mulheres são semelhantes às atribuídas pelo direito romano. No que se refere à 

dignidade, por exemplo, lê-se no Decreto de Graciano: “constata-se que a mulher está sujeita 

ao domínio do homem, não tendo, por isso, qualquer autoridade, nem poder ensinar, nem ser 

testemunha, nem dar fianças, nem julgar; muito menos pode exercer o império”. 153 

No plano do direito canônico, também lhe está vedado o sacerdócio, visto que este 

implica jurisdição e magistério. Assim, as abadessas e demais superiores estão impedidas de 

pregar, benzer ou ouvir suas subordinadas em confissão. Isto se dá porque “qualquer mulher, 

ainda que douta, não deve ensinar em reunião de homens”. 154 

Outra passagem do Decreto de Graciano revela como o direito canônico concebia 

as relações entre marido e mulher: “é da ordem natural em tudo, que as mulheres sirvam os 

homens e os filhos, os pais; pois não constitui nenhuma injustiça que o menor sirva o 

                                                
153 II, C. 34, q. V, c.17, Apud Ibid., p. 60. 
154 Decreto, I, d. 23, c. 20, Apud Ibid., pp. 57-58. 
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maior”.155 

No caso do direito canônico, a tradição judaica se faz presente de forma mais 

expressiva, uma vez que o Decreto de Graciano recolhe muito da tradição patrística, 

reconhecidamente antifeminista. Um último exemplo pode ser citado: “foi Adão quem foi 

enganado por Eva e não Eva por Adão. Foi a mulher quem o atraiu para a culpa, pelo que é 

justo que seja ele a assumir a direção para que, por causa da facilidade das mulheres, não volte 

a cair”156. A dignidade da mulher é fundada, neste trecho, no pecado original e na condenação 

a que Deus a destinou. 

Torna-se notável que várias leis do direito romano encontraram correspondência 

no direito canônico. No diálogo entre as duas tradições formou-se uma imagem da mulher 

enquanto ser menos digno, frágil, passivo, incapaz, astuto e lascivo. Ao utilizar o direito 

comum como fonte de direito para fundamentar as prerrogativas que as mulheres possuem no 

direito, Rui Gonçalves dialoga com essa compreensão que o direito possui acerca das 

mulheres. 

Assim, o direito fornece esquemas de classificação e hierarquização entre os 

gêneros, não só afirmando a primazia do gênero masculino sobre o feminino, através de um 

binômio no qual a mulher é o sexo menor e o homem, o maior, justificável pela ordem natural, 

mas também imputando uma série de características ao feminino, fundamentando-as tanto na 

natureza inferior das mulheres como no relato da queda, por intermédio da imagem de Eva, 

cuja representação simbólica é que maiores conseqüências trouxe para as mulheres no terreno 

jurídico. O direito vem, portanto, legitimar, por intermédio de suas oposições entre homens e 

mulheres, as relações de poder entre eles, identificando, inclusive, os espaços e os papéis 

genuínos de cada gênero. Importa notar, entretanto, que o direito é um esquema representativo 

                                                
155 Decreto, 2, p., C. 33, q.V, c. 12 Apud Ibid., p. 56. 
156 Decreto, 2, p., C. 33, q.V, c. 18 Apud Ibid., p. 58. 
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que descreve a sociedade como os grupos dominantes gostariam, não correspondendo 

exatamente à realidade, ainda que forneça esquemas de percepção desta realidade. 

Antes de iniciar a lista de prerrogativas que conferem privilégios ao gênero 

feminino, Rui Gonçalves se detém nas prerrogativas que pertencem especialmente à Rainha 

Dona Catarina, ainda que afirme a intenção de não fazê-lo. Assim, baseando-se nas 

Ordenações Manuelinas, principalmente no livro II, discorre sobre os encargos e servos dos 

concelhos, sobre a escolha de juízes por parte das viúvas, órfãos ou pessoas miseráveis, sobre 

citações perante o juiz, bem como o crime de lesa-majestade. 

Das cento e seis prerrogativas serão abordadas apenas as mais notáveis para a 

finalidade deste trabalho. A primeira prerrogativa a ser tratada é a de número um, que discorre 

acerca da excomunhão e sua absolvição. Segundo ela, as pessoas que ofendem religiosos ou 

eclesiásticos só serão absolvidas pelo Sumo Pontífice, o que não ocorre no caso das mulheres. 

Isto se dá “... porque feria coufa muyto perigofa à fua honeftidade & honra hirem bufcar 

abfolvição em partes tam remotas”.157 

O que pretende a lei é velar pela honra das mulheres – e em extensão pela de seus 

pais e maridos – e não lhes dar privilégios ao acaso. No entanto, para Rui Gonçalves, o fato de 

não terem de se deslocar constitui um privilégio. Há se considerar, entretanto, quais seriam as 

razões que fazem com que a lei conceda às mulheres um perdão mais fácil nos tribunais 

eclesiásticos. Isto se daria por conta de sua incapacidade e falta de discernimento? Ou pelo 

simples fato de protegê-las da exposição aos perigos típicos intrínsecos de uma viagem na 

busca pelo perdão?  

A segunda prerrogativa, que discorre sobre a procuração no caso de pessoas 

ausentes, também vale ser mencionada. O conteúdo desta afirma que as mulheres podem ir a 

juízo alegar a ausência e impedimento de outrem quando o acusado não poder comparecer, 

                                                
157 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 35. 
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sendo, portanto, procuradoras do acusado. Configura-se nesta prerrogativa uma das poucas 

situações nas quais as mulheres podem ser procuradoras. 

Para Rui Gonçalves, é um privilégio das mulheres poderem ser igual ao gênero 

masculino nesta situação. Rui Gonçalves omite que não só as mulheres, mas também os 

servos e os menores de vinte e cinco anos podem ser procuradores sem procuração neste caso. 

Percebe-se aqui as restrições impostas pelo direito às mulheres, o que constitui uma 

contradição frente à própria obra de Rui Gonçalves que, ao pretender discorrer sobre os 

privilégios femininos, acaba esbarrando em seu oposto, os impedimentos femininos. 

A prerrogativa de número oito, uma das mais citadas no direito comum, é digna de 

nota. Segundo ela, o marido não pode alienar bens de raiz nem fazer arrendamento deles sem 

expresso consentimento de sua mulher. O marido também não pode revogar a alienação feita 

sem o consentimento da consorte. E se ela não quiser dar o consentimento, não pode o marido 

por si desfazer a alienação, “... se não se a mulher for tão desavisada que sem justa causa 

denegasse o consentimento” 158. Finalmente, podem revogar a venda ou a alienação feita sem 

seu consentimento com autoridade de seu marido e, não lhe querendo ele dar, haverá provisão 

do rei para fazer a demanda e revogar a alienação. 

Para Rui Gonçalves, a prerrogativa desta lei encontra-se no fato de a mulher poder 

revogar as alienações sem autorização de seus maridos, sendo, neste caso, autorizadas pelos 

juízes do lugar. O fato de o marido não poder fazer alienação, venda ou arrendamento sem 

consentimento da mulher – feito via escritura pública, de acordo com as Ordenações 

Manuelinas, título VI, livro IV – denota a proteção garantida pela lei em relação aos bens do 

casal, deixando sobressair ainda como eram os homens que negociavam os bens em geral. 

Além disso, demonstra a existência de situações nas quais os maridos conseguiam burlar a lei 

e realizar as citadas negociações sem o consentimento das esposas. Para revogar a transação 

                                                
158 Ibid., p. 41. 
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feita sem seu consentimento, a esposa ainda precisava da autorização do seu marido ou de um 

juiz, caso o primeiro não o consentisse. Ou seja, mesmo tendo realizado negócios sem a 

procuração de sua mulher, o que a lei exigia, para revogar tal procuração a mulher precisava 

da autorização do marido, isto é, para exercer seu direito de revogar precisava da autorização 

de um homem, seja do seu marido, seja do juiz, estando duplamente submissa. 

Já para o marido – ainda que tivesse realizado transação sem expresso 

consentimento de sua mulher – não era tão difícil revogar a negociação feita caso a mulher 

não o permitisse, bastando a ele provar “a falta de aviso” de sua mulher. Em suma: para 

revogar, a mulher sempre precisava do consentimento de um homem, o que não acontecia no 

caso do homem, bastando apenas o consentimento de sua esposa, que poderia ser conseguido 

das mais diversas formas, segundo as próprias Ordenações Manuelinas, ao afirmarem no 

supracitado título que: “... muitas vezes as mulheres por medo ou reverência dos maridos 

deixam as coisas passar não ousando de as contradizer por receio de alguns escândalos e 

perigos que ligeiramente lhes poderiam vir”. A lei abre a brecha para que as mulheres, ainda 

que precisem da autoridade de um juiz, possam revogar as transações feitas por seus maridos, 

permitindo uma outra interpretação que as retira dos tradicionais papéis de vítimas e 

submissas. 

Finalmente, Rui Gonçalves não contempla trechos do título XXXII, livro III, das 

Ordenações Manuelinas, citado por ele, o qual no § E acontecendo que o marido..., afirma 

que 

“... E acontecendo que o marido queira demandar alguns bens de raiz próprios, ou de 

foro, tributos, rendas ou pensões como dito é, e sua mulher não quiser dar para ele 

consentimento, nem fazer procurador para tal demanda, ele a poderá fazer por si só, 

havendo primeiramente a autoridade dos juízes onde forem moradores, aos quais nos 

lhe mandamos que lha dêem, sendo certos que a dita sua mulher lhe não quer dar o 

dito consentimento, e que ele é tal, que poderá e saberá, fazer a dita demanda bem, e 

verdadeiramente sem malícia e para seu proveito e da dita mulher”.159 

                                                
159 Ordenações Manuelinas, livro III, título XXXII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984, p. 116 



112 

Ou seja, o marido pode realizar alienação sem consentimento da mulher, segundo 

este título, desde que ela não seja maléfica para ambos, o que demonstra como o marido era 

capaz de zelar pela esposa, que precisava de proteção, sem questionar ainda os motivos pelos 

quais ela não queria dar procuração. Assim, a autoridade para revogar os negócios do marido é 

bastante pontual, o que Rui Gonçalves, entretanto, não evidencia. 

A prerrogativa de número onze também merece ser citada. Segundo esta, a viúva 

deverá ser alimentada e vestida pelos herdeiros do marido durante o ano posterior à morte do 

mesmo, desde que não tenha se casado nem tenha outra coisa para se alimentar a não ser o 

dote, o qual deverá ser restituído em bens móveis à mesma, findo o dito ano. No entanto, se o 

dote for restituído à viúva antes do término do ano da viuvez, os herdeiros ficam desobrigados 

de alimentá-la. Esta prerrogativa aponta para a possibilidade de as mulheres não ficarem como 

herdeiras de seus maridos. 

Pode-se concluir, pela documentação analisada, que as viúvas são bastante citadas 

ao lado de órfãos e pessoas miseráveis, o que demonstra como o direito as protege, 

principalmente por estarem sem a presença de seus maridos e por freqüentemente ficarem na 

miséria, fato bastante evidenciado por esta prerrogativa que obriga os herdeiros a mantê-las 

nas suas condições mais básicas, como alimentação e vestuário. Em suma, elas precisam ser 

tuteladas. Essa tutela justifica-se pela ausência de uma figura masculina, mas não leva em 

consideração a existência de viúvas com capacidade econômica para se manterem, ao 

representarem-nas sempre como miseráveis. 

A questão da honra é novamente abordada na prerrogativa de número doze. Nela é 

tratada a questão da apelação nos tribunais e do perdão. Afirma Gonçalves que  
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“... em favor do matrimônio & do gênero feminino fe o marido q querelou da molher 

de adultério lhe perdoar em qualquer tempo, affi antes da acufaçã, como durãdo a 

acufação, ou depois de fer condenada por fentença, ferá logo folta fem mais appellar 

por parte da juftiça, fazendofe primeiro hu termo do perdam afinado pelo marido e 

pelo juiz e escrivão do feito”.160 

 

Assim, se o marido perdoa a desonra cometida pela mulher, ela estará livre e não 

precisará passar por qualquer jurisdição estatal, o que acaba por proteger a honra do marido, 

sendo concebido pelo autor, entretanto, como privilégio feminino. Além disso, a intervenção 

do marido poderá ser feita em qualquer momento da acusação, o que leva à conclusão de que 

ou era o homem ou o Estado a definir o futuro da mulher. Neste caso específico, o Estado até 

abria mão de suas prerrogativas em favor dos desejos do marido, sendo tudo acordado numa 

negociação entre homens, ou seja, entre Estado e marido traído, por intermédio de um termo 

de perdão. No entanto, há que se ter em conta as sanções sociais às quais o marido traído era 

submetido por aceitar novamente sua mulher adúltera. Finalmente, Rui Gonçalves não cita, 

entre as prerrogativas das mulheres, o fato de seus maridos poderem matá-las legitimamente 

quando encontradas em adultério. 

Neste caso, o masculino não inclui o feminino, devido aos inconvenientes que 

decorreriam se assim o fosse. Segundo Hespanha161, tais inconvenientes surgiam sempre que o 

ser mulher fosse tão radicalmente específico que se rompe a unidade de natureza entre varão e 

fêmea e esta se transforma numa espécie à parte. Neste caso, a unidade da natureza é rompida, 

pois é opinião unânime que as mulheres são naturalmente mais dadas aos prazeres que os 

homens. Assim, o modo como o gênero feminino é representado no direito constitui parte 

integrante das idéias acerca das mulheres na sociedade portuguesa quinhentista. 

Outro caso de prerrogativa feminina citado por Gonçalves é a que se refere ao 

cárcere, a de número vinte e dois. Segundo a mesma:  

                                                
160 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 45. 
161 HESPANHA, Antônio. Ibid. 
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“he priuilégio & prerogatiua do gênero feminino, que as mulheres honrradas & que 

viuem honeftamente nam poffam fer prefas por diuidas de coufa ciuil, ajnda que a 

diuida feja privilegiada, como he a que fe deve ao fifco. (...) Efta prerogativa & 

privilegio pertence aa molher quando he honesta, & continente, & viue pudica, & 

caftamente, porq fe for jnhonefta, & viuver defoneftamente em tal cafo fera prefa por 

diuida civil fem gozar do beneficio do gênero feminino fegundo afirmam os doctores 

comumente”.162 

 

Novamente aqui se percebe como as mulheres são tratadas de forma especial: elas 

não poderão ser presas pelas dívidas civis que fizerem, mesmo que estejam devendo ao fisco, 

caso sejam mulheres de honesto viver. Há ainda que se questionar os motivos pelos quais só 

as mulheres dignas e reconhecidas por sua honestidade teriam prerrogativas juridicamente 

asseguradas. Pode-se levantar a hipótese de que este seria um mecanismo de controle da 

conduta feminina e de incentivo à honestidade e à virtude. É como se o Estado estivesse a 

incentivar as mulheres a viver honestamente, lhes mostrando os “benefícios” que este tipo de 

vida poderia proporcionar. Além disso, o fato de não serem presas isentam as mulheres, de 

certa forma, da ação feita, pois acaba por proteger o sexo frágil, colocando as mulheres como 

não responsáveis pelas ações que praticam. 

Convém citar também a prerrogativa de número quarenta e seis, que aborda a 

descendência da linhagem. Nela, afirma-se que “as molheres conforme a dereito recebem 

honra & nobreza dos maridos” 163. Desta afirmação o autor conclui que “da hi vem que se 

huma molher plebea cafar com nobre há de gozar das honras & prehiminencias de feu 

marido...” 164. No entanto, “... ho marido, inda que se cafe com molher fidalga & nobre, 

nenhua nobreza nem priuilégio recebe de fua molher conforme a dereyto” 165. Rui Gonçalves 

vê na descendência paterna da linhagem algo positivo para as mulheres; no entanto, não 

explica o motivo de tal positividade, não aludindo ainda como é através deste mesmo sistema 

                                                
162 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 52. 
163 Ibid., p. 68. 
164 Ibid., loc. cit. 
165 Ibid., loc. cit. 
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de linhagem e parentesco que a mulher encarna o papel de símbolo de intercâmbio e 

preservação de bens pelo matrimônio. 

Outro caso a ser citado encontra-se na prerrogativa sessenta e dois, relativa à fuga 

dos presos. Nela afirma-se que o preso que foge da prisão é punido, o que não ocorre com as 

mulheres, principalmente se fogem “... por cõferuarem fua pudicícia & caftidade, fe teme 

ferem nella offendidas pelo carcereiro ou por outra pessoa” 166. As mulheres são tuteladas 

duplamente, tanto pela presença masculina mais próxima (marido ou pai) quanto pelo Estado, 

como se pode perceber no caso supracitado e esta tutela tem como objetivo um bem maior: a 

conservação da honra. 

Numa sociedade em que as heranças eram transmitidas principalmente pela 

linhagem paterna, era necessário que se preservasse a honra das mulheres, assegurando aos 

homens a origem de sua prole. Além disso, a honra deveria ser conservada e, para tanto, as 

mulheres deveriam ser tuteladas, em decorrência da maior tendência imputada ao gênero 

feminino para os vícios, que poderiam levar à introdução de filhos ilegítimos no seio do 

matrimônio. 

Relativa ainda aos supostos benefícios concedidos às mulheres é a prerrogativa de 

número oitenta e oito. Nela afirma-se que “... as molheres ham de fer caftigadas mais branda 

& piadofamente, & com menor pena que os homens, porque fam naturalmente menos 

oufadas167”. Nesta altura, é possível perceber uma contradição no discurso de Rui Gonçalves: 

ele, que num primeiro momento afirmava que as mulheres procedem igualmente da mesma 

forma que os homens, acaba por dar ênfase às questões biológicas, ao proclamar a origem 

natural da passividade atribuída às mulheres. 

Entre as prerrogativas que proclamam a igualdade entre os gêneros, convém citar a 

de número noventa e sete, que diz respeito à igualdade das mulheres em relação ao estudo. 

                                                
166 Ibid., p. 80. 
167 Ibid., p. 96. 
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Afirma a prerrogativa: “ho favor do eftudo & das molheres nas coufas do dote he jgual. E 

todos os benefícios & priuilegios cõcedidos aos eftudantes por refpeito do eftudo, pertencem 

& fe concedem às molheres pera feu dote168”. Nesta prerrogativa, é perceptível que o estudo 

era algo pouco imaginado para as mulheres, estando o Estado – e provavelmente os outros 

segmentos da sociedade, como a família – preocupado com o seu dote, o que destinava a 

mulher, na grande maioria dos casos, ao casamento. Como visto no primeiro capítulo, era 

mínimo o número de mulheres instruídas e estas faziam parte, em sua maioria, da aristocracia, 

cujos pais tinham condições de proporcionar a elas preceptores particulares. 

A título de curiosidade, convém citar a prerrogativa de número trinta, que afirma: 

“tem outro priuilegio as molheres, ou beneficio da natureza, que he crecerem mais cedo que os 

homens, porque fam de menor vida, fegundo os Philofofos”169. É provável que Rui Gonçalves 

estivesse se referindo a Aristóteles, conhecido por seus tratados sobre o tema da inferioridade 

feminina, ao considerar a fêmea como um macho mutilado. 

Mais da metade das prerrogativas dizem respeito ao dote, abordando os 

mecanismos de doação, proteção e administração deste. A título exemplar convém citar a 

prerrogativa de número quarenta e dois, relativa à proteção do dote. Segundo esta 

prerrogativa, não se pode pedir o dote durando o matrimônio. Entretanto, as mulheres podem 

fazê-lo, principalmente quando percebem que seus maridos estão vendendo o patrimônio ou 

dissipando suas fazendas. Isto se dá, segundo Rui Gonçalves, “por ser de grãde jntereffe da 

Respublica terem as molheres dotes”170. O jurista português insiste na questão do dote, uma 

vez que este é compreendido como a principal garantia material da mulher, bem como de sua 

honestidade, por lhe assegurar, em caso de viuvez, o sustento. 

                                                
168 Ibid., p. 105. 
169 Ibid., p. 59. 
170 Ibid., p. 79. 
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Segundo Fernandes171, a legislação também reincide nesta questão, por serem 

vários os mecanismos usados pelos maridos e suas famílias para burlarem o princípio da 

gestão e propriedade do mesmo. No entanto, ao julgar pelas prerrogativas de proteção ao dote 

citadas por Rui Gonçalves, não parecem ter sido poucos os abusos masculinos na 

administração deste, como é possível depreender da prerrogativa citada. 

Percebe-se, pelas fontes de direito citadas por Gonçalves, que aqueles que 

desejavam estudar o direito e exercer sua profissão precisavam de certa intimidade com o 

direito comum. Para tanto, deviam dedicar-se ao estudo do Corpus Iuris Civilis, dos Decretais 

e dos principais comentadores e glosadores, uma vez que este conhecimento era de 

fundamental importância para o conhecimento das instituições jurídicas e para a melhor 

aplicabilidade da lei. 

Ainda que nas universidades o conhecimento jurídico tivesse em grande parte sua 

fonte nas leis romanas e canônicas, ao jurista era necessário o conhecimento das leis 

territoriais – no caso de Rui Gonçalves, as Ordenações Manuelinas – e da chamada opinião 

comum dos doutores172. Isto porque, segundo as próprias Ordenações Afonsinas173 livro II, há, 

em primeiro lugar, que se aplicar o direito nacional, que pode ser originário de três fontes 

diversas: a lei do Reino, o estilo da Corte e o costume antigamente usado. Só na falta de 

qualquer destas fontes seria lícito recorrer aos direitos romano e canônico, sendo este o 

mesmo esquema proposto pelas Ordenações Manuelinas. 

Ao se analisar a supremacia do direito pátrio sobre o direito comum e ao se 

identificar o direito comum como fonte subsidiária de direito em Portugal no século XVI, é 

                                                
171 FERNANDES, Maria. Op. cit. 
172 A expressão communis opinio começa por designar o parecer em geral da multidão; a partir da segunda 
metade do século XIII, passa a abranger também o parecer dos doutores e, finalmente, na primeira metade do 
século XV, monopoliza este significado. No que diz respeito ao problema da communis opinio em Portugal, 
cumpre dizer que o critério qualitativo tende, em linhas gerais, a afirmar-se; entretanto, o peso da glosa de 
Acúrsio e da opinião de Bártolo é de tal modo grande que a prática tem, por vezes, dificuldade em reconhecer a 
existência de uma ‘opinião comum’ contrária à daqueles juristas. SILVA, Nuno. Op. cit. 
173 A mesma hierarquia acerca das fontes de direito será aplicada nas Ordenações Manuelinas, o que justifica a 
referência feita às Ordenações Afonsinas. 
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possível perceber a amplitude da obra de Rui Gonçalves: as prerrogativas por ele citadas 

correspondem exatamente ao direito aplicado em Portugal no período. 

No que se refere ao conteúdo das chamadas prerrogativas, a interpretação das 

regras de uso do gênero nos textos jurídicos permite detectar não apenas os âmbitos do 

feminino no direito, mas também uma imagem das mulheres. Segundo Hespanha174, o 

feminino é em geral irrelevante, sendo denotado pelo masculino. Porém, quando a imagem de 

sua particular natureza o faz irromper no direito, o próprio direito explicita os traços para a sua 

pré-compreensão das mulheres: fraqueza, debilidade intelectual, luxúria e indignidade. 

Em relação ao direito comum, sua assimilação e difusão proporcionaram aos 

juristas artifícios adicionais para aprimorar o status legal secundário das mulheres, uma vez 

que este status não se baseava nas obrigações feudais ou no dever da esposa de obedecer a seu 

marido, mas na suposta fraqueza mental e física das mulheres, na sua fragilidade, 

imbecilidade, irresponsabilidade e ignorância.175 

Juntamente com camponeses e dementes, as mulheres eram consideradas como 

não legalmente responsáveis por seus próprios atos e não poderiam ser compelidas a aparecer 

perante uma corte, sendo que em todos os casos seus testemunhos eram considerados menos 

críveis do que os dos homens. Essas idéias levaram os juristas em muitas partes da Europa a 

recomendar, e em certos casos a implantar, a reintrodução da guarda baseada no gênero: 

mulheres adultas solteiras e viúvas estavam novamente sob tutela masculina e proibidas de 

tomar qualquer decisão financeira, nem mesmo doações para instituições religiosas, sem sua 

aprovação. 

Poucas foram, entretanto, as distinções feitas entre homens e mulheres no que se 

refere aos deveres e obrigações frente ao Estado. Todos tinham de pagar impostos e obedecer 

às leis, baseando-se no princípio de que o masculino inclui geralmente o feminino, de acordo 
                                                
174 HESPANHA, Antônio. Op. cit. 
175 WIESNER, Merry. “Women’s Defense of Their Public Role”. In: ROSE, Mary Beth (org.) Women in the 
Middle Ages and the Renaissance. New York: Syracuse University Press, 1986, pp.1-27. 
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com o princípio de representação simbólica segundo o qual a cabeça evoca, naturalmente, 

todo o corpo – tanquam corpus a capite sua. 

As diferenças entre os sexos se relacionam – com exceção das já anteriormente 

citadas – com a tutela das crianças, a possibilidade de realizar contratos, a compra e a venda 

de propriedades, a possibilidade de fazer doações e empréstimos. Em tais ocasiões, elas eram 

simplesmente proibidas de fazê-lo. No que se refere aos contratos, o benefício do Senado 

Consulto Veleiano desobrigava as mulheres de tomarem parte em qualquer tipo de contrato 

devido às limitações em sua capacidade para fazê-lo. 

No entanto, quando se analisam os documentos oriundos dos processos civis, 

percebe-se que as mulheres aparecem realizando contratos, comprando, vendendo e 

negociando mercadorias. Isso ocorre, provavelmente devido ao fato de as restrições legais 

serem para a época ultrapassadas ou ainda por serem ignoradas em muitos casos. Percebe-se, 

portanto, que as regras aqui analisadas têm um caráter muito mais prescritivo do que 

descritivo, refletindo menos a realidade do que o desejo dos legisladores.176 

Segundo Mattoso177, seria enganador definir a sociedade portuguesa medieval – e 

a afirmação vale para a época quinhentista – apenas por meio dos textos jurídicos que só 

consideravam a autoridade do marido e negavam a autonomia da mulher ou por meio da prosa 

moralista clerical, que lhes reservava um lugar inferior e que procurava reprimir ou negar a 

sexualidade. De fato, talvez não haja nenhuma época em que os contrastes entre a norma e a 

prática, o ideal proposto e a realidade quotidiana, sejam tão grandes. Daí as diferenças de 

interpretação, conforme se privilegiam umas ou outras fontes. Se há um domínio em que os 

textos normativos e os que proclamam um ideal de sociedade são enganadores, é justamente o 

das mulheres. 

                                                
176 WIESNER, Merry. Women and Gender in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 
1993. 
177 MATTOSO, José. “A mulher e a família” In: A mulher na sociedade portuguesa. Visão Histórica e 
Perspectivas Atuais. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986, vol. 1, pp. 35- 49. 
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Um último aspecto convém ser abordado: o que diz respeito à instituição da tutela, 

considerada por Opitz178 como uma das mais flagrantes fixações jurídicas da inferioridade das 

mulheres encontrada em todas as legislações, implicando uma limitação da capacidade 

jurídica de todas as mulheres. 

As mulheres solteiras eram tuteladas por seus pais; as casadas, por seus maridos. 

Essa tutela impedia-as de comparecer a tribunais – exceto nos casos tratados –, sendo 

substituídas por um homem, seu tutor. Por morte dos tutores citados, a tutela caía sobre o 

parente masculino mais próximo que, além de ter o direito de representar a mulher no tribunal, 

podia ainda dispor e usufruir de sua fortuna, castigá-la quando necessário e ainda de dá-la em 

casamento como entendesse. A tutela proclama, assim, a menoridade do estatuto jurídico das 

mulheres, limitando seus espaços de ação e intervenção. 

A ligação das mulheres com os homens também diz respeito a sua posição na 

hierarquia social. No que se refere ao casamento, este é praticamente inseparável da própria 

noção de mulher e o direito comum trata esta questão relacionando-a com a teologia179. Para 

os juristas, o matrimônio é um estado mais vantajoso para as mulheres do que para os homens 

e o papel delas nesta instituição é o mesmo explicitado por Graciano: o de servir e cuidar da 

casa, além de ser sujeita à autoridade do marido. 

Nota-se, pelo conteúdo das prerrogativas, que as mulheres, durante o século XVI 

em Portugal, continuavam a ser vistas no mesmo esquema tripartite medieval de virgens, 

esposas e viúvas, oriundo da Alta Idade Média, estando sempre vinculadas a uma figura 

masculina. Além do que, todas as leis apontadas pelo autor como prerrogativas das mulheres 

em relação aos homens nada mais são do que fruto de uma idéia paternalista com base em 

outra, a de que as mulheres seriam o imbeciles sex, o sexo frágil e imbecil, devendo, portanto, 

ser tutelado, ainda que lhes trouxessem certas vantagens secundárias. 
                                                
178 OPITZ, Claudia. “O quotidiano da mulher no final da Idade Média (1250-1500)”. In: História das mulheres 
no Ocidente. A Idade Média. Afrontamento: Porto, 1990, vol. 2, pp.377-390 
179 MACLEAN, Ian. The Renaissance notion of woman. Cambridge: University of Cambridge Press, 1980. 
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O fato é que a condição das mulheres, concretizada nos usos da linguagem, em 

preceitos cerimoniais e em normas jurídicas, decorria de modelos de leitura depositados na 

tradição cultural européia que, por seu turno, tinha como textos fundadores livros de cultura 

religiosa. O direito participava deste sistema de concepções sobre a identidade e a natureza 

dos sexos, ainda que se diferenciasse – por ser um saber prático de um mundo social em que 

as mulheres eram mais do que seres passivos – como sistema produtor de imagens sobre as 

mulheres. 

Convém retomar o conceito de privilégio citado no início deste tópico: ele diz 

respeito ao estatuto jurídico de cada um dos membros da sociedade, com vistas a lhes 

proporcionar os meios para o bom desempenho de sua função. Dessa forma, pelos privilégios 

concedidos, percebe-se que as funções atribuídas às mulheres na sociedade portuguesa do 

período eram ser filhas, esposas, mães e viúvas castas e de honesto viver, devendo sua honra e 

seu patrimônio serem protegidos, em decorrência da própria natureza frágil, passiva e incapaz 

do gênero feminino. 

Com base em tais informações, pode-se compreender as prerrogativas do direito 

mencionadas pelo jurista português. Para Rui Gonçalves, o fato de a vida das mulheres ser 

facilitada, em determinadas situações, pelas disposições jurídicas constituiria o grande 

privilégio das mulheres. No entanto, ao se analisar o conteúdo das prerrogativas, percebe-se 

que são assim chamadas porque conferem privilégios ao sexo frágil, ao imbecillitas sex das 

mulheres, à sua deterior conditio, privilégios que, muitas vezes, podem ser comparados à 

legislação conferida aos homens. Tais prerrogativas nada mais são do que meios de exceção e 

especificidade que fixam a diferença de gênero, resultantes diretos da situação de inferioridade 

das mulheres, perpetuadores da diferença social entre os gêneros, ainda que tragam certas 

facilidades à vida das mulheres, facilidades que têm de ser bastante matizadas quando se 

analisam todas as restrições destinadas às mulheres. 
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Percebe-se, portanto, que as normas citadas por Rui Gonçalves se constituem de 

inúmeras representações presentes no direito romano, canônico e português, que informam 

acerca das características do gênero feminino, opondo-o ao gênero masculino, com base, 

fundamentalmente, na natureza percebida das mulheres. Apesar do modo como o gênero 

feminino era representado, as relações sociais, entretanto, não devem ser compreendidas como 

dominação/subordinação, visto que as mulheres, apesar dos imperativos legislativos, tinham 

um papel ativo, realizando contratos, administrando seus bens e propriedades e ainda 

exercendo jurisdições. 

Desse modo, o direito informava e participava da produção de representações da 

ordem social e das relações recíprocas entre os gêneros ao classificá-los através das 

características imputadas às mulheres, produzindo uma prática social por intermédio do 

estatuto e da posição atribuída ao gênero feminino e, por fim, por seu caráter normativo, 

objetivando e institucionalizando essas diferenças180. Assim, ao designar a identidade 

feminina, ao estabelecer a distribuição das funções e das posições das mulheres, fundindo a 

construção social dos gêneros à normatividade, o direito participava de um imaginário social, 

ou seja, de um conjunto de representações181 que se comunicava com outros sistemas 

simbólicos acerca das mulheres, como os da tradição judaico-cristã. 

                                                
180 CHARTIER, Roger. “O mundo como representação”. In: Estudos Avançados, v.11, n.5, pp.173-191,1991. 
Disponível em < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141991000100010&script=sci_arttext >. Acesso 
em 05 de janeiro de 2007. 
181 BACZO, Bronislaw. “Imaginação social”. In: Enciclopédia Einaudi. Vol 5. Porto: Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1996. pp. 296 – 332. 



 

CAPÍTULO 3 

DIREITO E MULHERES NAS OBRAS JURÍDICAS 

 “A justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu”. 

Digesto, 1, 1, 10 

 

 

A obra de Rui Gonçalves apresenta diversas observações relativas à condição 

jurídica das mulheres, bem como aponta para as virtudes mais desejáveis ao sexo feminino e à 

própria rainha D. Catarina. Sobre o estatuto destinado às mulheres no direito, três aspectos 

neste capítulo serão analisados. Primeiro, será contemplado o alcance da justiça em Portugal, 

no século XVI, buscando identificar a importância da função legislativa para a época, 

analisando-se ainda a relevância do estudo das fontes jurídicas textuais neste ambiente. 

Em seguida, procura-se identificar, a partir da análise das Ordenações 

Manuelinas, a condição jurídica das mulheres nesta obra. Desse modo, pretende-se analisar 

como as mulheres se fazem presentes na compilação portuguesa, identificando ainda, por 

comparação, como Rui Gonçalves se apropria do discurso deste ordenamento. 

O último aspecto a ser abordado neste capítulo refere-se ao estudo da condição das 

mulheres nos discursos jurídicos e sua articulação com a tradição cristã, que considerava as 

mulheres como as responsáveis pela introdução do pecado no mundo. 
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3.1 O direito e a normatização da sociedade 

 

Como foi visto no capítulo anterior, o discurso jurídico previa uma série de 

restrições e, simultaneamente, de privilégios às mulheres. Neste sentido, torna-se necessária a 

compreensão do papel da justiça em Portugal no século XVI, identificando a importância do 

aparelho jurídico para a época e o modo como este estava inserido nas relações sociais e 

políticas. 

O objetivo, ao realizar este estudo, é identificar, na medida do possível, a 

apropriação que o discurso jurídico tinha no cotidiano da população em geral e das mulheres, 

em particular, definindo se as prerrogativas citadas por Rui Gonçalves tinham alcance prático 

ou se ficavam limitadas ao papel. Desse modo, também se poderá identificar melhor o 

impacto do próprio livro deste jurista na sociedade portuguesa. 

Antes de tratar da justiça em Portugal, convém mencionar o conceito de direito 

que norteará esta análise, ainda que se encontre diluído nas entrelinhas. Esta definição é 

tributária da reflexão desenvolvida pela Escola dos Annales e relaciona a história jurídica à 

história social. Assim, o direito é compreendido como uma forma de regulamentação da vida 

indissociável da realidade social que pretende normatizar, combinando-se com outros sistemas 

valorativos, como a religião e a moral, e tendo por objetivo resolver os conflitos sociais e 

proporcionar coesão à sociedade.182 

Esta definição permite compreender como o direito se relaciona com os demais 

aspectos da vida social – a política, o sistema econômico, as crenças religiosas e as tradições 

culturais –, sendo impossível a separação da regra jurídica da realidade social da qual faz 

parte. Além do que, leva em consideração a existência de um intervalo entre os textos 

normativos e sua aplicação concreta na realidade, como será mostrado na análise do papel 
                                                
182 HESPANHA, Antônio. História das Instituições. Épocas Medieval e Moderna. Coimbra: Livraria Almedina, 
1982. 
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desempenhado pela justiça no período em análise. 

A justiça em Portugal no século XVI se insere no contexto da monarquia 

corporativa183, que define o poder real em confronto com uma pluralidade de poderes 

periféricos, frente aos quais se assume como árbitro, buscando uma hegemonia simbólica e 

promovendo a imagem do rei como dispensador da justiça. 

Diversos fatores contribuíram para que o poder exercido pela administração régia 

fosse apenas simbólico, impedindo que a justiça pudesse se efetivar como meio de disciplina 

social. Corroboraram para a ineficiência dos dispositivos de efetivação da ordem penal a 

multiplicidade de jurisdições, nomeadamente os conflitos existentes entre o direito 

consuetudinário, o direito romano e o canônico e ainda o direito régio; a política de perdões 

realizada pelo monarca; as delongas processuais; a falta de meios institucionais, de pessoal 

qualificado e o parco domínio do espaço, bem como do próprio aparelho de justiça, bastante 

infiltrado pelas jurisdições populares e pelo corporativismo dos juristas letrados. Assim, 

segundo Hespanha184, a atividade punitiva da Coroa pode ser compreendida muito mais em 

termos de uma ausência do que de uma presença. 

No que se refere ao domínio do aparelho de justiça, a explicação comumente 

aceita é a de que, no plano da administração jurídica, a progressiva intervenção da justiça real 

 

                                                
183 A sociedade seria comparável a um organismo, cujo bem-estar dependeria do funcionamento autônomo e 
harmônico dos vários órgãos. Neste sentido, a idéia corporativista supõe que a harmonia da sociedade não requer 
a igualdade dos seus membros, visto que o equilíbrio resulta do respeito aos estatutos e privilégios de cada órgão, 
sendo a natureza da sociedade vista como uma hierarquia de corpos, funções, cargos e pessoas. Esta 
hierarquização de pessoas terá reflexos no próprio estatuto jurídico das mulheres, visto que serão encaradas como 
possuidoras de características específicas. No que se refere à administração do organismo social, o rei exerceria a 
função da cabeça, estando todo o poder concentrado no soberano, ainda que cada membro tenha a autonomia 
necessária para que possa desempenhar sua função. A centralidade do rei confere a ele o papel de manter a 
harmonia de todos os demais corpos, garantindo-lhes seu foro, editando leis e estatutos próprios para cada um, 
confundindo-se, dessa forma, a justiça com a manutenção da ordem social e política. Ibid. 
184 HESPANHA, Antônio. “Da ‘Iustitia’ à ‘Disciplina: textos, poder e política penal do Antigo Regime. In: 
HESPANHA, Antônio (org.), Justiça e Litigiosidade: História e Prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1993, pp.287-379. 
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 por intermédio dos juízes de fora185 e dos corregedores186, teria sido responsável pela 

substituição das jurisdições autônomas dos concelhos e senhorios, pela legislação da corte e 

também pelo direito erudito romano-comum. 

No entanto, esta compreensão é tributária da visão dos juristas portugueses ligados 

ao direito régio ou erudito do período e tende a desvalorizar o direito local: sua atenção não 

era atraída pelo direito foraleiro, mas sim pelo direito régio, desvalorizando o primeiro pela 

caracterização de uma ausência de direito e não como uma situação de existência de outro tipo 

de ordenamento jurídico. Nesta perspectiva, a característica principal dos juízes locais seria a 

ignorantia, rusticitas ou imperitia, já que o padrão de cultura jurídica não era o direito local, 

mas sim o direito régio ou erudito. 

Ainda que o poder real tivesse estabelecido, já no século XIV, os juízes de fora, 

para aplicar o direito régio, até meados do século XVI, não havia em Portugal mais do que 

quarenta juízes para um total de mais de oitocentos concelhos e julgados, limitando em muito 

a atuação destes.187 

Somada à insuficiência dos juízes de fora encontra-se a falta de cultura jurídica 

letrada e até mesmo o analfabetismo dos juízes locais, o que impedia a uniformização do 

direito praticado nos concelhos aos moldes do direito pátrio ou romano-canônico, de acordo 

com as prescrições dos corregedores. Dessa forma, frente à ausência de cultura letrada por 

parte dos juristas, pode-se supor que Rui Gonçalves tivesse como intenção fornecer um 

manual didático para auxiliar seus colegas de profissão no que respeita ao estatuto jurídico das 

mulheres, citando leis não só do direito régio, mas também do direito comum, aumentando, 

                                                
185 O juiz de fora era um magistrado nomeado pelo monarca para atuar em comarcas onde era necessária a 
intervenção de um juiz isento dos meandros da vida política local. Este tipo de funcionário era nomeado pelo rei, 
sendo freqüentemente mudado de localidade. A principal função do juiz de fora era zelar pelo cumprimento da 
justiça em nome do rei e de acordo com as leis do reino. HESPANHA, Antônio. História das Instituições. 
Épocas Medieval e Moderna. Coimbra: Livraria Almedina, 1982. 
186 Magistrado encarregado, no domínio jurisdicional, de inspecionar e instruir os juízes locais. A intervenção 
destes funcionários na aplicação do direito, entretanto, era extraordinária, visto que não eram autorizados a 
questionar a competência dos juízes, exceto quando circunstâncias da causa, como o estatuto social dos réus, 
levantassem suspeitas sobre a decisão dos juízes. Ibid. 
187 Ibid. 
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dessa forma, a possibilidade de aplicação destas leis. 

Neste contexto de pluralismo de ordem jurídica, convém enfocar o emprego das 

fontes jurídicas, em decorrência de estas serem utilizadas por Rui Gonçalves, sendo, portanto, 

analisadas parcialmente na segunda parte deste capítulo. No que diz respeito ao direito 

aplicado em Portugal, depara-se com uma miríade de fontes: os costumes locais, cuja 

existência e eficácia são atestadas pelas próprias Ordenações Filipinas, ainda no século XVII; 

os privilégios locais, concedidos pelo rei ou pelos senhores, e o direito régio. 

As próprias Ordenações Manuelinas fornecem um esquema interpretativo para 

auxiliar os juristas perante as fontes existentes: afirma-se a primazia das fontes nacionais – lei, 

estilo e costume –, esclarecendo que por costume deve-se entender quer o geral quer o local, 

desde que tenha os requisitos exigidos pelo direito comum e, na falta de direito pátrio, 

observar, em matéria de pecado, o direito canônico e, em matérias que não sejam de pecado, o 

direito romano.188 

Ainda que a vontade régia se voltasse para a uniformização do direito aplicado – 

sendo o direito consuetudinário utilizado, segundo esta idéia, apenas como direito subsidiário 

–, em muitos casos o direito local prevaleceu, principalmente no quadro de ignorância da 

cultura jurídica letrada e de analfabetismo já citados. Além do que, em muitos casos, o 

costume já se encontrava por demais radicado para que ocorresse uma troca de jurisdição. O 

direito consuetudinário, por seu turno, tinha suas próprias normas não escritas, principalmente 

em matéria de contratos e de relações agrárias, muitas vezes em contradição com o direito 

erudito. 

Aos impedimentos citados no tocante à difusão do direito régio há que se somar o 

fato de que, embora reconhecessem a primazia do direito real, os juristas da época admitiam a 

validade do costume, o que redimensionava a aplicabilidade das normas contidas nas 

                                                
188 BRAGA DA CRUZ. O direito subsidiário na história do direito português. Coimbra: Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 1975. 
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Ordenações Manuelinas, jurisdição válida para o período em análise. No entanto, ainda que as 

Ordenações fossem colocadas como a grande autoridade jurídica, o princípio constitutivo 

fundamental do ordenamento jurídico era o de que as normas particulares tinham primazia189 

sobre as normas gerais. Esta conduta fundamentava-se, neste período, não com base na 

autonomia local, mas sim, na concessão do monarca. 

Desse modo, a capacidade de intervenção do poder central ficava drasticamente 

reduzida pelo emaranhado de limites postos pelas ordens jurisdicionais inferiores e pelos 

direitos adquiridos de indivíduos e de corpos. Ainda que as relações entre direito nacional e 

direito comum estivessem estabelecidas pelas Ordenações Manuelinas, prevalecendo o direito 

pátrio sobre o direito comum, a prática invertia totalmente a situação, não apenas por serem 

incontáveis os casos nos quais o direito régio não se pronunciava, mas, sobretudo, porque os 

juristas – formados nas tradições de direito romano e canônico – deturpavam o direito real, 

aproximando-se das soluções doutrinais do direito comum190. Desse modo, as principais 

fontes para o conhecimento do direito efetivamente praticado em Portugal não são as 

Ordenações, mas sim as decisões dos juízes encontradas nos arquivos notariais e a literatura 

produzida sobre a atividade jurídica na época. 

Percebe-se, com base na realidade jurídica portuguesa, que os preceitos contidos 

nas Ordenações Manuelinas são, de modo geral, pouco praticados, estando a maior parte da 

vida jurídica marginal ao direito escrito. Neste contexto, qual seria a importância e o impacto 

das prerrogativas e dos privilégios citados por Gonçalves, haja vista a dificuldade de difusão 

do direito régio e a própria distância entre a norma escrita e a realidade? Com qual objetivo é 

                                                
189 O fundamento textual para tal princípio era constituído por um texto do Digesto (Gaius, Digesto, 1,1,9): 
“Todos os povos que se regem por leis e costumes usam um direito que em parte é seu próprio, em parte comum 
a todos os homens. E assim aquele direito que cada povo institui para si chama-se próprio da cidade (...) No 
entanto, aquele que a razão natural institui entre todos os homens e que entre todos é observado chama-se 
“direito das gentes”. (apud HESPANHA, Antônio. “O Direito” In: HESPANHA, Antônio. (coord.) História de 
Portugal. O Antigo Regime. (1620-1807). Lisboa: Editorial Estampa, 1993, p. 195. 
190 Hespanha chega a afirmar que a lei, dentro do direito oficial, era uma fonte minoritária – sendo utilizada 
apenas como meio de suprir ou adaptar o direito doutrinal -, uma vez que a doutrina do direito comum ocupava 
lugar central na interpretação dos juristas. Ibid. 
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proposto o estudo do direito textual em um período de inúmeras regras de direito existentes? 

Seria possível que o direito letrado influenciasse, de algum modo, a compreensão da 

sociedade em relação aos diversos aspectos contemplados pelo direito, em particular o estatuto 

jurídico das mulheres? 

Antes de tudo, ao lidar com fontes textuais de direito o historiador tem de 

reconhecer que as leis não são integralmente cumpridas e que, muitas vezes, sequer visam a 

uma aplicação pontual, principalmente em decorrência de outras normas socialmente eficazes 

de controle do comportamento social. Assim, ela desempenha funções diferentes e subordina-

se a estratégias também muito diversas, umas predominantemente regulativas, outras 

simbólicas.191 

Neste sentido, a lei não pode ser encarada como um espelho da realidade social, 

mas sim como uma representação e uma reconstrução desta realidade, tratando muitas vezes 

como reais noções francamente construídas. No caso da legislação relativa às mulheres, é 

exatamente este caráter que se pretende captar, ou seja, o dogmatismo presente nos textos, 

ainda que ele seja deturpador dos fatos empíricos, visto que as normas escritas não condizem 

com a realidade que pretendem normatizar: na verdade, possuem um tom desejável, 

assumindo posturas jurídicas em relação à condição das mulheres. 

No caso do estatuto jurídico atribuído às mulheres, nota-se que o discurso sobre a 

condição especial delas as fragiliza e tem como base a idéia de que são seres incompletos, 

frágeis, incapazes e constituem, como dito, o sexo imbecil, sendo, na maioria das vezes, 

irrelevantes, exceto quando as características mencionadas se colocam de forma evidente 

perante as questões jurídicas, fazendo com que as mulheres recebam leis diferenciadas e 

apropriadas a sua condição. Tais noções são tributárias da tradição judaico-cristã, o que é mais 

perceptível ainda no caso do direito canônico, visto que este possui muito da tradição 

                                                
191 HESPANHA, Antônio. “Lei e Justiça: história e prospectiva de um paradigma” In: HESPANHA, Antônio 
(org.), Justiça e Litigiosidade: História e Prospectiva. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, pp. 7-59. 
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patrística, notadamente antifeminista. 

É exatamente no fato de não constituírem recipientes neutros de idéias que se 

encontra a validade dos textos jurídicos, visto que possuem uma lógica interna estruturada e 

seletiva da realidade, atribuindo estatutos sociais diferenciados que permitem determinados 

tipos de argumentação em detrimento de outros, traduzindo compreensões éticas, filosóficas e 

teológicas e fornecendo normas e esquemas classificatórios nítidos, sendo, desse modo, outra 

face das condições sociais, culturais, políticas e econômicas em que são produzidos, as quais 

por sua vez estabelecem os limites do impacto social de sua recepção. 

Ainda que não se imponha coativamente de forma integral na sociedade, tendo até 

mesmo um caráter marginal enquanto ordem coercitiva, conforme demonstrado, as distinções 

feitas em relação às mulheres na lei lhes proporcionam efeitos de direito, potencializando sua 

aceitação e disseminação social, independentemente da possibilidade ou da vontade dos 

poderes de assumirem a sua imposição coativa.192 

Percebe-se que as normas escritas oriundas do direito comum e do direito régio 

não foram de extraordinário relevo quanto aos seus resultados práticos no que diz respeito ao 

estatuto jurídico das mulheres e nem mesmo da população em geral, uma vez que o direito 

escrito era de fato pouco praticado. No caso das mulheres, pode-se supor que este direito era 

ainda menos aplicado, devido a razões como o desconhecimento das leis por parte das 

mulheres, a desonra oriunda da presença de mulheres em tribunais, principalmente em ações 

penais, e também ao papel de controle social que a família exercia, sendo, provavelmente, 

muitos casos resolvidos dentro do âmbito familiar. 

Ainda que as normas legais não tenham exercido uma influência prática na vida 

social da população em Portugal no século XVI, o mesmo não se pode dizer da importância 

simbólica do direito. Assim, sua relevância social não se limitava aos efeitos jurídicos, mas 

                                                
192 HESPANHA, Antônio. Las categorias del jurídico e del político em la época moderna. Disponível em 
http://www.hespanha.net/papers/2003_categorias-politico.pdf. Acesso em 20 de janeiro de 2007. 
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sim no fato das normas representarem uma relativa, mas importante, distinção social 

encontrada em outros sistemas simbólicos que integravam e, simultaneamente formavam, o 

imaginário social acerca das mulheres. 

Conclui-se que as prerrogativas listadas por Rui Gonçalves – bem como seu 

corolário, as desvantagens imputadas às mulheres – ainda que não tivessem grande alcance na 

vida jurídica da população193, possuíam um caráter simbólico que, além de fragilizar as 

mulheres em decorrência das características a elas atribuídas, proporcionavam efeitos de 

direito a uma série de situações que, se por um lado, protegiam as mulheres, na maioria dos 

casos lhes impediam de ter uma condição jurídica semelhante à dos homens. 

Importa ainda notar que o estatuto jurídico das mulheres, ainda que não 

abrangesse suas vidas práticas, era tributário de uma série de concepções oriundas da moral e 

da religião, que possuíam grande eficácia no cotidiano das mulheres e da população em geral, 

que se apropriavam, de forma difusa e seletiva destas concepções e, por extensão, dos 

fundamentos que subsidiavam as concepções jurídicas sobre as mulheres. 

 

 

3.2 A presença das mulheres nas Ordenações Manuelinas 

 

Em Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum 

& ordenações do Reyno mais que ho genero masculino, Rui Gonçalves faz uso de diversas 

fontes de cunho jurídico, nomeadamente as Ordenações Manuelinas, as Leis Extravagantes do 

Reino de Portugal, Las Siete Partidas, o Corpus Iuris Civilis e glosadores do século XII e 

XIII, como Baldo e Lucas de Penna, com o intuito de proporcionar autoridade ao seu texto e 

                                                
193 Estudos estatísticos sobre a vida jurídica em Portugal no século XVII mostram que o direito e a prática 
jurídica escritos não abrangiam mais de 15% da população, o que corresponde, acredita-se, ao âmbito do grupo 
alfabetizado de então. HESPANHA, Antônio. “Centro e periferia nas estruturas administrativas do Antigo 
Regime”. In: Ler História 4. 1985. Disponível em <http://www.hespanha.net/papers/1986_centro-e-
periferia.pdf>. Acesso em 20 de janeiro de 2007. 
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às prerrogativas que lista. 

Uma vez que as Ordenações Manuelinas é uma das obras jurídicas mais citadas 

pelo autor, sendo também o direito real vigente em Portugal no século XVI, optou-se pela 

realização de um levantamento das situações nas quais as mulheres aparecem neste código, 

buscando compreender sua condição jurídica e tendo por objetivo ainda identificar qual o 

conteúdo do texto jurídico oficial à época a que Rui Gonçalves escreve, para, assim, 

compreender em quais pontos incidia a legislação portuguesa. 

As Ordenações Manuelinas surgem no reinado de D. Manuel (1495 a 1521), 

período de influência e difusão do direito comum, quando a administração se confrontou com 

o problema da divulgação das Ordenações pelo Reino, visto que o trabalho de sistematização 

e compilação já havia sido feito parcialmente no código anterior, as Ordenações Afonsinas. 

No que diz respeito à divulgação, as Afonsinas não foram bem sucedidas, mas então a solução 

encontrava-se facilitada pela descoberta da imprensa, que em Portugal fizera sua primeira 

aparição em 1487. No entanto, uma vez que mais de meio século tinha decorrido desde a 

compilação afonsina, fazia-se necessário uma revisão194 e atualização de seu texto, em 

decorrência principalmente da legislação extravagante publicada. O trabalho de reforma das 

Ordenações teve início em 1505, sob a responsabilidade do Chanceler-Mor Rui Boto, 

auxiliado por Rui da Grã e João Cotrim e teve sua versão definitiva em 1521.195 

O texto das Ordenações Manuelinas é, em muitos aspectos, bastante semelhante 

ao das Afonsinas, sobretudo no que se refere à sistematização das leis e à hierarquização das 

                                                
194 No prólogo das novas Ordenações, o monarca, justificando a compilação, apontava “a confusão e repugnância 
de algumas ordenações por Reis nossos antecessores feitas, assi das que estavam encorporadas como das 
extravagantes, donde recresciam aos julgadores muitas dúvidas e debates, e às partes seguia grande perda”. Para 
remediar esses inconvenientes, determinara “reformar estas ordenações e fazer nova compilação, tirando todo o 
sobejo e supérfluo, e adendo no minguado, suprimindo os defeitos, concordando as contrariedades, declarando o 
escuro e difícil de maneira que assim dos letrados como de todos se possa bem e perfeitamente entender”. Apud 
SILVA, Nuno, História do Direito Português, vol. I (Fontes de Direito), Lisboa: FCG, 1985, p. 293. 
195 As Ordenações Manuelinas tiveram uma primeira redação, impressa entre 1512 e 1514, que foi substituída 
por outra, em decorrência, segundo Braga da Cruz, da excessiva fidelidade às disposições das anteriores. Esta 
segunda versão foi finalmente impressa e divulgada em 1521 como lei geral do país, ao mesmo tempo em que se 
mandava destruir os exemplares da impressão antiga, o que justifica sua raridade. BRAGA DA CRUZ. Op. cit. 
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fontes, constituindo uma compilação196 atualizada e sistematizada das várias fontes de direito 

que tinham aplicação em Portugal. Assim, em grande parte, são elas formadas por leis 

anteriores, respostas a capítulos apresentadas em Cortes, concórdias e concordatas, costumes, 

normas das Siete Partidas e disposições dos direitos romano e canônico. 

No que diz respeito ao sistema, foi ele o mesmo das Ordenações Afonsinas: 

encontram-se divididas em cinco livros que são subdivididos em títulos e os títulos em 

parágrafos. A matéria versada nos livros continuou agrupada nos moldes anteriores: o livro I 

abrange o regimento dos diversos cargos públicos; o livro II, bastante heterogêneo, foi usado 

para tudo o que não se inseria nos demais, como as relações entre a Igreja e o Estado e os 

privilégios da nobreza; o livro III discorre sobre o direito processual; o livro IV aborda o 

direito civil e o livro V contempla o direito criminal. Como alteração importante a registrar 

está a de que a desenvolvida legislação relativa aos judeus desapareceu, em virtude de sua 

expulsão do Reino em 1496, do mesmo modo que desapareceram – na edição de 1521 – as 

normas relativas à fazenda real, que passaram a formar as autônomas Ordenações da Fazenda. 

Relativo ao direito subsidiário nas Ordenações Manuelinas, elas, como visto, 

hierarquizam as fontes de direito dando primazia ao direito nacional, que pode ser originado 

em três fontes diversas: lei do Reino, estilo da Corte e costume antigamente usado. Na falta de 

qualquer destas fontes, seria lícito recorrer ao direito romano em matéria que não seja de 

pecado – ainda que o direito canônico determine o contrário – e o canônico em matéria de 

pecado. 

As Ordenações Manuelinas trazem ainda diretrizes sobre a posição tomada quanto 

à glosa de Acúrsio e à opinião de Bártolo. Ainda que estes juristas continuem a ter sua opinião 

respeitada, a autoridade passa agora a ser tutelada pela opinião comum (communis opinio) dos 

                                                
196 Ao contrário das Afonsinas, as Ordenações Manuelinas não constituem mera compilação de leis anteriores, 
transcritas, na sua maior parte, com o teor original e indicação do monarca que as promulgara. De um modo 
geral, todas as leis são redigidas em estilo decretório, como se fossem leis novas, embora, muitas vezes, fossem 
apenas novas formas de leis já vigentes. SILVA, Nuno. Op. cit. 
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doutores, isto é, pela interpretação que recolhe o consenso da doutrina. Assim, na falta de 

direito nacional, romano ou canônico, deve-se recorrer à communis opinio e só na falta desta 

recorrer-se-á, em primeiro lugar, à Glosa de Acúrsio e, em seguida, à opinião de Bártolo. Esta 

é a interpretação que vingou. Finalmente, quando nenhuma das fontes mencionadas se 

pronunciasse sobre o caso em questão, ou ainda quando houvesse contrariedade entre o direito 

canônico – no caso de não haver norma aplicável no direito romano quando a matéria não 

fosse de pecado – e a glosa de Acúrsio, o assunto deveria ser remetido à opinião do rei, 

aparecendo este em tais casos como criador do direito. 

Todo este esquema de hierarquização de fontes e de abordagem das diversas 

situações de direito fornece uma imagem ideal da aplicação do direito escrito em Portugal. No 

entanto, como visto na primeira parte deste capítulo, o direito erudito não logrou uma difusão 

eficaz, alcançando menos de quinze por cento da população. Apesar disso, importa saber quais 

as representações produzidas por este direito, visto sua relevância simbólica na produção dos 

diversos discursos normativos sobre as mulheres. 

Sobre as mulheres nas Ordenações Manuelinas197, percebe-se que sua presença se 

faz de forma mais contundente no livro V, relativo ao direito criminal, em seguida no livro IV, 

sobre direito civil. As mulheres também aparecem com certa assiduidade no livro I, referente 

ao regimento dos cargos públicos. A quantidade de títulos que mencionam as mulheres é 

absolutamente a mesma no livro II, o mais heterogêneo de todos, e no livro III, sobre o direito 

processual, sendo os dois volumes onde as mulheres são menos vistas. Em muitos títulos, as 

mulheres aparecem de forma superficial e até mesmo em caráter exemplar, mas optou-se por 

levá-los em consideração para que se possa ter uma dimensão mais exata da presença das 

mulheres nesta compilação. Os livros mais citados por Gonçalves também obedecem à mesma 

ordem, visto que o jurista utiliza mais o livro IV, seguido do V, posteriormente do I e 

                                                
197 A edição utilizada neste estudo é a publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian, apresent. Mário Júlio de 
Almeida Costa - Ed. fac-sim.- Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1984.- 5 v. 



135 

finalmente dos livros II e III (citando oito títulos de cada um destes livros). 

Para auxiliar a análise da condição jurídica das mulheres nas Ordenações 

Manuelinas, optou-se por analisar estes livros um a um, para, posteriormente, depreender uma 

imagem geral das mulheres neste compêndio. Após o exame dos livros que compõem as 

Ordenações, parte-se para os títulos citados por Rui Gonçalves, buscando compreender como 

o jurista português utilizou os livros em questão. 

No que se refere ao livro I, o menos citado por Rui Gonçalves e onde menos se 

encontra a presença das mulheres, elas, quando aparecem, o fazem como viúvas que requerem 

tratamento especial198, como herdeiras a requererem as fazendas e os bens do marido199, como 

participantes da vida comercial, no papel de taverneiras, regateiras200, padeiras – sendo 

constrangidas a dar o pão que vendem quando este não corresponde ao peso estabelecido –, 

como peixeiras, sendo obrigadas, como os homens, a afinar a balança a cada dois meses, como 

fruteiras e tecedeiras. 

Estes títulos denotam como, no setor do comércio, as mulheres detinham um papel 

primordial na distribuição dos gêneros alimentares, trabalho que muitas vezes reproduzia os 

objetivos da vida diária do cotidiano feminino. Desse modo, o fabrico e a venda de pão, assim 

como o de biscoitos e de bolos, eram tarefas basicamente desempenhadas por mulheres. Outro 

setor do comércio urbano no qual as mulheres estavam presentes era na venda de peixes, 

sendo, geralmente, esposas de pescadores. A presença das peixeiras era tão significativa que 

elas se tornaram figuras típicas dos centros urbanos portugueses, como Lisboa, Porto e Vila do 

Conde201. 

Não só no comércio de peixes, mas também no de carnes, as mulheres tiveram 

                                                
198 Ordenações Manuelinas, livro I, título I, p. 4. 
199 Neste trecho, as mulheres são citadas quando se discorre acerca dos trâmites do inventário. Ver Ibid., livro I, 
título VIII, pp. 87 e 88. 
200 Ibid., livro I, título XLIX, p. 341. 
201 REIS, Maria. “A mulher e o trabalho no espaço urbano nos séculos XVII e XVIII”. In: A mulher na história: 
actas dos colóquios sobre a temática da mulher. Câmara Municipal de Moita, 2001, pp. 203-214. 
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uma intervenção notória, já que sua ligação surge quase sempre associada ao fornecimento de 

carnes de menor porte, como miúdos de boi e de vaca e carnes de carneiro e cabrito. Além 

disso, há toda uma variedade de gêneros alimentares cuja distribuição incumbia, 

fundamentalmente, às mulheres, como leite, ovos, legumes e frutas. Muitas vezes, o contato 

com o público proporcionava ocasiões para atividades sexuais, o que fez com que o comércio 

a varejo praticado por mulheres se ligasse à prostituição. Nesse sentido, as leis das 

Ordenações Manuelinas têm como objetivo a regulamentação dessas atividades e a proibição 

da vinculação do comércio com prostituição. 

As mulheres estão presentes ainda como presas sujeitas ao assédio dos presos e até 

mesmo do carcereiro202, como monjas que necessitam de auxílio na defesa de seus mosteiros 

contra homens com intenções escusas203 – e nesses casos a lei as ampara, visando, pela 

manutenção da honra, ao controle da sexualidade – como barregãs204 de homens casados e de 

clérigos que pagam penas pecuniárias aos almotacés-moores dos castelos por se 

amancebarem, como mulheres “boas” que têm o privilégio de não terem em suas casas 

meirinhos e mordomos a prenderem malfeitores205 – estes funcionários são proibidos de 

entrarem em suas casas, tendo tal medida, provavelmente, o intuito de proteger a fama dessas 

mulheres –, como procuradoras de seus maridos206, mães207 a cuidarem dos interesses de 

filhos órfãos (fazendo inventários, sonegando bens de raiz nos inventários, criando filhos com 

seus próprios bens, caso o órfão não os tenha, como tutoras e curadoras, desde que não tenham 

se casado novamente e sejam honestas), curadoras de maridos loucos208 e como órfãs 

constrangidas sexualmente em casa de seus tutores209, juízes de órfãos e escrivões. 

                                                
202 Ordenações Manuelinas, livro I, título XXVII, p. 178. 
203 Ibid., livro I, título XXXIX, p. 264. 
204 Termo utilizado para designar concubina. A presença das barregãs pode ser notada em outros títulos das 
Ordenações, mas neste momento refere-se especificamente ao livro I, título LV, p. 377. 
205 Ibid., livro I, título LVI, p. 391. 
206 Ibid., livro I, título LX, p. 426. 
207 Ibid., livro I, título LXVII, p. 479. 
208 Ibid., p. 499. 
209 Ibid., p. 512. 
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Toda esta gama de situações nas quais as mulheres são apresentadas se insere 

dentro das responsabilidades relativas aos ofícios dos funcionários reais, sendo poucos os 

casos em que se regulamentam suas atividades. De qualquer forma, ainda que sejam retratadas 

muitas vezes como necessitadas de proteção – como no caso das presas, viúvas, órfãs e 

monjas –, esta variedade de cenários permite depreender os papéis desempenhados pelas 

mulheres: elas participavam ativamente do comércio alimentício, reclamavam suas heranças e 

seus filhos e eram tutoras e curadoras de filhos e de maridos inválidos. 

As mulheres surgem de forma mais tímida no livro II, aparecendo como mulheres 

de clérigos210, como mulheres virgens que foram forçadas ou casadas com as quais os homens 

cometeram adultério211, mulheres dotadas de privilégios inerentes à sua posição social – como 

a rainha e as mulheres dos vassalos212, as esposas e viúvas213 honradas dos desembargadores 

da Casa da Suplicação e do Civil –, novamente como viúvas214 ao lado de pessoas miseráveis 

e órfãos, como esposas215 a serem citadas no lugar de seus maridos, como ocorre no caso dos 

testamenteiros que se escondem à época da prestação de contas aos oficiais do reino; como 

órfãs216 que se casam com dotes advindos de doações por testamento e finalmente como 

mulheres nobres217 que possuem terras da Coroa, sendo neste caso obrigadas a casarem com 

homens bons, perdendo os bens no caso de contraírem matrimônio sem a licença do rei ou 

caso se juntassem carnalmente com outras pessoas. 

Já no livro III as mulheres são retratadas mais uma vez como viúvas218 honestas – 

e também ao lado de pessoas miseráveis –, tendo o privilégio de escolherem por seus juízes os 

                                                
210 Ibid., livro II, título I, pp. 6-7. 
211 Ibid., livro II, título IV, p. 17. Neste caso, o homem que cometesse adultério com mulher casada poderia se 
esconder na Igreja para gozar a imunidade desta, o que não era permitido se tivesse ocorrido violação de virgem. 
212 Ibid., livro II, título XXVI, p. 107. 
213 Ibid., livro II, título XLIII, p. 226. 
214 Ibid., livro II, título XXVI, p. 109 e também título XLIII, p. 222. 
215 Ibid., livro II, título XXXV, p. 165. 
216 Ibid., p. 173. 
217 Ibid., livro II, título XLVII, pp. 236-238. 
218 Ibid., livro III, título IV, pp. 16 e 17; título V, p. 20 e título XI, p. 41. 
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corregedores da corte ou juízes do lugar ao qual pertencem; como mulheres abastadas219, que 

possuem jurisdição sobre suas terras, e como procuradoras220 em feitos crimes para justificar a 

ausência do réu. No que diz respeito aos direitos femininos, seus maridos não podem litigar os 

bens de raízes sem procuração de suas mulheres221 – valendo o mesmo para as esposas –, 

ainda que o marido possa litigar os bens com autorização do juiz caso não consiga a 

procuração de sua esposa, e como mulheres222 fidalgas privilegiadas com o fato de os 

funcionários reais não poderem fazer penhora de bens em seus vestidos e peças de uso 

particular. 

As prerrogativas da mulher, como parte do casal, são aparentemente mínimas. No 

entanto, veículo de um nome e de propriedades, as mulheres não poderiam ser ignorantes das 

vendas e da alienação dos bens de raiz realizadas pelo seu consorte. Nesse sentido, estas leis 

permitem perscrutar o universo do casamento, visto que o marido era considerado o 

responsável pela administração dos bens do casal, ainda que algumas esposas participassem 

das decisões sobre a utilização dos bens. Permitem ainda identificar relações sociais de gênero 

no seio do casamento, no qual o gênero masculino, social e culturalmente considerado mais 

capaz, era o responsável não só pelos bens do casal, como também pela conduta da esposa. 

O livro IV é o segundo das Ordenações Manuelinas onde mais se encontra a 

presença das mulheres, sendo também um dos mais citados por Rui Gonçalves. O conteúdo 

deste livro aborda o direito civil e neste contexto as mulheres aparecem principalmente como 

responsáveis pela outorga223 na venda de bens de raiz do casal e como revogadoras dessas 

vendas – sendo necessária uma procuração224 delas para que a transação se efetive, da mesma 

                                                
219 Ibid.,, livro III, título V, p. 22. 
220 Ibid., livro III, título VII, p. 26. 
221 Ibid., livro III, título XXXII, p. 113. 
222 Ibid., livro III, título LXXI, p. 259. 
223 Ibid., livro IV, título VI, pp. 18-23. 
224 No entanto, havia meios de burlar a necessidade desta procuração, sendo necessário apenas que o juiz 
consentisse com a venda. 
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forma que no litígio de bens, como visto no livro III; como responsáveis225 pela gerência dos 

bens do casal e da distribuição da herança em caso de morte do marido, se o matrimônio tiver 

ocorrido por carta da metade, ficando a mulher como cabeça do casal, segundo a famosa 

expressão; como revogadoras das doações dos maridos feitas às barregãs226, neste caso 

podendo comparecer em juízo sem autorização e procuração de seus maridos, e também como 

viúvas227 que gastam em vão todos os bens do falecido marido. 

Percebe-se assim que a posição econômica das mulheres era bastante ambígua, 

visto que eram simultaneamente pessoas jurídicas, ao possuírem bens, herdarem riquezas e 

pagarem impostos, mas impedidas de tomarem decisões independentes sobre estes bens, 

estando sempre associadas a maridos e tutores. 

As mulheres são contempladas ainda como doadoras228, novamente como 

responsáveis pela criação dos filhos até a idade de três anos229, caso o matrimônio acabasse, 

como escravas230 mancebas de homens casados ou solteiros e como filhas231 menores de vinte 

e cinco anos que casam ou se ajuntam sem autoridade de seus pais. Pelo conteúdo dessas leis, 

é possível identificar algumas das relações de gênero dentro do casamento: os conceitos 

normativos de natureza religiosa, social e legislativa imputavam ao gênero feminino a 

obediência às figuras masculinas – seja o pai antes do casamento, ou o marido após a 
                                                
225 Ibid., livro IV, título VII, pp. 23-26. As mulheres ficavam responsáveis por esta gestão por serem meeiras dos 
maridos, o que não ocorria caso a esposa viesse a falecer, visto que neste caso o marido retomava a posse integral 
de todos os seus bens. 
226 Ibid., livro IV, título VIII, p. 27. 
227 Ibid., livro IV, título X, pp. 32-33. Nesta situação, a justiça do lugar onde a viúva residia poderia tomar seus 
bens, dando-lhe apenas o suficiente para se manter, o que gerava maledicência e escândalo em volta da família. 
Isto não acontecia no caso de viúvas de cavaleiros ou de fidalgos, para evitar “... o efcandalo de fua geraçam”. 
Ibid., loc. cit. 
228 Ibid., livro IV, título LIV, p. 129. As mulheres poderiam doar até cento e cinqüenta cruzados de ouro, sem ter 
necessidade de confirmação do rei, enquanto os homens poderiam doar até trezentos cruzados de ouro. 
229 No caso do matrimônio terminar, as mulheres teriam que cuidar dos filhos “... de leite soomente...” até a idade 
de três anos, desde que tivessem “... qualidade e condiçom...” para isso, sendo que o pai ficaria responsável pelas 
outras despesas. Na falta ou impossibilidade do pai de fazê-lo, o menor deveria ser criado com seus próprios bens 
ou com os bens da mãe. Ibid., livro IV, título LXVIII, pp. 175-177. 
230 Ibid., livro IV, título LXXI, p. 181. 
231 Ibid., livro IV, título LXXII, pp. 183-188. Nesta situação, as filhas são deserdadas, exceto se tiverem se 
casado com pessoa de melhor condição que seus pais a poderiam casar. Os filhos também poderiam ser 
deserdados tanto pelo pai quanto pela mãe caso houvessem agredido fisicamente a ambos, envenenado, acusado 
criminalmente e planejado sua morte, entre outras situações. Tais leis tinham como objetivo a conservação da 
linhagem e das estruturas de poder, que se verificavam principalmente nas classes sociais mais elevadas. 
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realização deste – sendo dever das mulheres criarem os filhos. Ainda que o pai continuasse a 

ter um papel protagonista na educação dos rebentos, a mãe passa a assumir cada vez mais um 

papel único na sua educação e formação, principalmente nos primeiros anos de vida, tendo 

para com o filho um dever inerente a sua própria condição: o da alimentação. 

Relativo ainda aos direitos e deveres das mulheres, as viúvas não poderiam casar 

antes de completado um ano da morte do marido232, não devendo, entretanto, caso casassem, 

ser difamadas; as mulheres em geral não poderiam fiar, nem obrigar-se em dívidas nem em 

procurações em decorrência da Lei do Veleiano, que declarava a “... fraqueza do entender das 

mulheres...” 233, salvo os casos especificados pela lei, como a garantia da liberdade de servo e 

a fiadoria de dotes, entre outros, e sendo taverneiras234 e padeiras teriam seus juramentos em 

relação a dívidas de compradores tidos como verdadeiros, desde que a dívida atingisse quantia 

determinada. 

Como já dito, o livro V é onde mais se encontra títulos relativos às mulheres, 

sendo também a parte das Ordenações mais citada por Rui Gonçalves. É possível que esta 

abundância da presença das mulheres tenha como razão o fato de o livro discorrer sobre o 

direito penal, sendo intenção da administração régia normatizar os comportamentos sociais. 

Assim, ainda que as mulheres tenham uma assiduidade maior, elas surgem, na grande maioria 

dos casos, ligadas ao seu corpo, principalmente nos crimes relacionados à sexualidade. 

Desse modo, é possível dividir a presença das mulheres neste livro em duas 

categorias: os crimes sobre sexualidade – surgindo como vítimas, como acusadas ou ainda 

como herdeiras ou esposas dos acusados ou das vítimas – e crimes mais gerais, como o crime 

de lesa-majestade e o assassinato. 

No que se refere à primeira categoria, as mulheres são retratadas como 

                                                
232 Ibid., livro IV, título XI, p. 33. 
233 Ibid., livro IV, título XII, p. 34. 
234 Ibid., livro IV, título XLVIII, p. 118. 
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sodomitas235, praticantes de bestialismo236, incesto237, como mulheres – virgens ou não – 

violentadas e raptadas238, como adúlteras239, assassinadas por seus maridos por terem 

cometido adultério240, bígamas241, como cristãs que dormem com infiéis ou como infiéis que 

dormem com cristãos242, freiras violentadas e raptadas de mosteiros243, como virgens ou 

viúvas honestas244 que dormem com homens por vontade própria, como barregãs245 de 

homens casados e de clérigos246, como padeiras, pescadoras ou regateiras que usam do ofício 

para ocultar seu estado de concubina247 e como barregãs que furtam aqueles com quem vivem 

e em seguida fogem 248. Também surgem como alcoviteiras249, vestindo trajes de homens250, 

como feiticeiras251 e como presas em cárcere privado252. Importa notar que vários desses 

crimes também são atribuídos aos homens, com exceção do adultério, pois o discurso jurídico 

considerava o adultério masculino um deslize aceitável, pois os filhos ilegítimos não traziam 

desonra ao pai. No que tange ao adultério feminino, as implicações seriam mais graves, 

caracterizando este como crime e não apenas como pecado, como no caso dos homens, pois a 

mulher adúltera introduzia a prole ilegítima no seio do casamento e trazia desonra ao marido. 

                                                
235 Ibid., livro V, título XII, p. 49. 
236 Ibid., loc. cit. 
237 Ibid., livro V, título XIII, pp. 50-51. 
238 Ibid., livro V, título XIIII, pp. 52-54. Se a virgem fosse violentada à noite ou em lugar ermo, para comprovar a 
violência sofrida deveria gritar apontando o responsável e mostrando as marcas do crime. É digno de nota o 
constrangimento envolvendo tal comprovação, o que, aliado à vergonha de ter sido violentada, deveria dificultar 
sobremaneira a punição dos criminosos. Para a comprovação do crime de violência contra mulheres, ver Ibid., 
livro V, título LXXVI, pp. 233-234. 
239 Ibid., livro V, título XVI, pp. 54-59 e livro V, título XLII, p. 126. 
240 Ibid., livro V, título XVI, pp. 59 – 61. 
241 Ibid., livro V, título XIX, p. 66. 
242 Ibid., livro V, título XXI, p. 70. 
243 Ibid., livro V, título XXII, pp. 71-72, 
244 Ibid., livro V, título XXIII, pp. 72- 75. 
245 Ibid., livro V, título XXIV, pp. 76-78. As barregãs são proibidas de irem à corte, sendo obrigadas a pagar pena 
pecuniária por tal delito e degredadas. 
246 Ibid., livro V, título XXVI, pp. 82-85. 
247 Ibid., livro V, título XXIV, pp. 76-78 
248 Ibid., livro V, título XXVIII, p. 86. Neste caso, as barregãs não eram obrigadas a devolver o que roubavam. 
No caso de os barregueiros serem casados, suas esposas poderiam demandar civilmente, segundo o texto das 
Ordenações, os bens roubados pela barregã. 
249 Ibid., livro V, título XXIX, pp. 87-89. 
250 Ibid., livro V, título XXXI, p. 90. 
251 Ibid., livro V, título XXXIII, pp. 92-96. 
252 Ibid., livro V, título LXVIII, pp. 216-217. 
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Importa notar que, nos crimes que abordam relacionamentos sexuais, as mulheres 

aparecem sempre como passivas ao ato. Inúmeros títulos o demonstram, como o relacionado 

ao incesto: “toda peffoa de qualquer condiçom que seja, que dormir com fua filha, ou qualquer 

outra fua defcendente, ou com fua mãy, ou com qualquer outra fua afcendente, fejam 

queimados ambos...” 253. As exceções ocorrem no crime de adultério, nos quais as mulheres 

aparecem como sujeito: “... e toda mulher que fezer adultério a feu marido, moura por ello...” 

254e no crime de bigamia, no qual a mulher também assume papel ativo. Assim, as mulheres 

são compreendidas como passivas aos desejos masculinos. Não se sabe, entretanto, se tal 

passividade se relaciona com certa permissividade, com uma incapacidade de defesa ou com 

ambas. 

Segundo Duby255, a atribuição da responsabilidade ao homem ocorre por dois 

motivos: primeiro porque as mulheres são naturalmente passivas, especialmente nos gestos 

amorosos, sendo consideradas objetos que os homens espreitam, usam de acordo com a sua 

vontade. Desse modo, as mulheres só se tornam pecadoras quando saem de seu papel passivo 

e vão à busca de seu próprio prazer, como nos crimes de adultério e bigamia. A segunda razão 

se baseia no fato dos homens serem os chefes das mulheres, sendo responsáveis por seus atos 

e pensamentos e, portanto, conduzindo muitas vezes às mulheres aos crimes sexuais ou ao 

pecado. 

Alguns destes crimes são compreendidos pelo título III, “Da lesa-majestade, e dos 

que cometem traiçam contra o Rey, ou seu Real Estado, ou fazem outros crimes 

atraiçoadamente”, como crimes que se cometem traiçoeiramente, como dormir com esposa, 

filha ou irmã de amigo ou de senhor, sendo o culpado condenado à morte e ao confisco de 

seus bens, tendo também seus filhos infamados. 

Nos crimes que não se relacionam à sexualidade, as mulheres estão presentes na 
                                                
253 Ibid., livro V, título XIII, pp. 50-51. 
254 Ibid., livro V, título XV, pp. 54-59. 
255 DUBY, Georges. Eva e os Padres. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
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figura da rainha, ao se tratar do crime de lesa-majestade256, na filha inocente257 do traidor que 

cometeu tal crime, sendo a esta permitido – ao contrário dos outros herdeiros – receber 

herança de sua mãe, provavelmente para facilitar seu dote e suas condições de subsistência; 

como esposa do traidor que, se casada por carta de metade, haverá sua parte, e ainda como 

agressoras ou assassinas258, não sendo condenadas caso a agressão ou o assassinato tenha 

ocorrido com pedra ou pau. 

Ainda que o direito seja um discurso fragilizante no que diz respeito à condição 

das mulheres, a leitura das Ordenações Manuelinas revela uma série de situações nas quais 

elas participam ativamente da sociedade, seja porque possuem jurisdição sobre terras, seja 

porque são esposas de fidalgos, vassalos e homens da corte, o que lhes possibilita uma atuação 

mais presente, seja por reclamarem seus filhos, seja por serem curadoras e tutoras, 

participarem do comércio, administrarem heranças, bens de raiz ou por tomarem parte nos 

contratos, entre outras situações. 

Obviamente, as mulheres também aparecem nos seus tradicionais papéis de 

virgens, esposas e viúvas, mas o fato é que, ainda que o direito não alcance de forma integral 

todos os segmentos da sociedade e não seja um espelho dela, a existência dessas leis permite 

concluir que de fato as mulheres estavam presentes em tais situações e tinham um quotidiano 

bastante diferente do desejado por alguns textos morais e legislativos, uma vez que as leis não 

normatizam situações inexistentes. Este caráter contraditório da legislação, segundo Bruhl259, 

não deve ser encarado como um equívoco, visto que os textos jurídicos são bastante flexíveis, 

apresentando normas muito diferentes e até mesmo contraditórias, em decorrência de conter 

numerosas disposições de data e espírito muito diferentes, não sendo possível exigir uma 

                                                
256 Ordenações Manuelinas, livro V, título III, p. 16. 
257 Ibid., livro V, título III, p. 19. 
258 Ibid., livro V, título XI, pp. 46 e 47. 
259 BRUHL, Henri Lévy. Sociologia do Direito. Tradução Antonio de Pádua Danes. 2 ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1997. 
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grande coerência formal. 

Assim, pelo levantamento dos casos nos quais as mulheres estão presentes nas 

Ordenações Manuelinas, percebe-se de forma mais acurada seu estatuto jurídico na sociedade 

portuguesa quinhentista. Nota-se ainda que as leis relativas às mulheres variavam de acordo 

com seu estatuto social e com o meio onde viviam, sendo reguladas, por seu turno, por direitos 

públicos e privados. Além disso, é possível a identificação de inúmeros casos que auxiliam a 

compor a condição jurídica das mulheres que não foram contemplados por Rui Gonçalves. 

Neste sentido, compreender o modo como o jurista português faz uso deste código 

jurídico é de fundamental importância, pois permite identificar as situações nas quais as 

mulheres aparecem que são privilegiadas por Rui Gonçalves nas Ordenações, analisar melhor 

seu discurso jurídico – presente, como visto, na segunda parte de sua obra – e, finalmente, 

compreender como este autor se apropria, de modo geral, do texto desta coletânea jurídica. 

No que diz respeito à presença das mulheres, os títulos das Ordenações 

Manuelinas citados por Rui Gonçalves para fundamentar os privilégios femininos se referem 

ao direito das mulheres de acusarem por procurador260, ao fato de as barregãs que fazem furto 

de homem solteiro não serem obrigadas a devolver os furtos e, no caso de homens casados, o 

direito de suas esposas poderem demandar a coisa furtada261; à proibição dos maridos de 

alienarem ou arrendarem seus bens próprios ou de raiz sem consentimento de sua esposa262; à 

possibilidade do marido traído perdoar a adúltera263; ao fato de os bens do assassino 

pertencerem à esposa da vítima e aos filhos caso o primeiro estiver foragido até um ano da 

acusação264; ao fato de os bens da esposa do acusado não serem seqüestrados junto com os do 

                                                
260 Ordenações Manuelinas, livro I, título LX, p. 426 e GONÇALVES, Rui. Dos privilegios e praerogativas q ho 
genero feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino. Apresent. Maria 
Lopes da Costa. – 1ª ed. fac similada. – Lisboa: Biblioteca Nacional, 1992, p. 14. 
261 Ordenações Manuelinas, livro V, título XXVIII, p. 86 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 39 e 64. 
262 Ordenações Manuelinas, livro III, título XXXII, p. 113 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 40 e 78. 
263 Ordenações Manuelinas, livro V, título XLII, p. 126 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 36 e 44. 
264 Ordenações Manuelinas, livro V, título LXIV, p. 153 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 46 
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marido265; ao direito das esposas honestas de terem acesso aos bens do marido sem 

inventário266, caso fiquem como curadoras destes; à desobrigação do pai de dotar sua filha 

caso esta se case sem autorização267; à quantia estipulada de cento e cinqüenta cruzados para 

doações feita por mulheres268; ao fato de as esposas, se tiverem casado por carta da metade, 

ficarem como cabeça do casal após a morte do marido269, sendo responsáveis pelo inventário, 

gerência e distribuição dos bens aos herdeiros, e finalmente aos crimes envolvendo incesto270, 

assassinato e agressão271. 

Pelo modo como as mulheres são contempladas nesses títulos, percebe-se as bases 

das construções sociais acerca dos gêneros e algumas de suas relações sociais e culturais: ao 

gênero feminino são vinculadas duas imagens principais: a da mulher honesta, dependente e 

de pouco entendimento, que luta pelos bens roubados de seu marido, recebe a sua parte dos 

bens quando o marido é criminoso, tem acesso aos bens do consorte sem inventário e é 

proibida de fazer doações na mesma quantia que os homens. Do outro lado, a figura da 

barregã, da adúltera e da filha que casa sem o consentimento de seu pai: mulher astuta, 

luxuriosa, símbolo do pecado original e, por isso, desmerecedora de qualquer espécie de 

perdão. 

Rui Gonçalves privilegia principalmente as situações envolvendo dotes, bens de 

raiz, heranças, tutorias, curadorias e fiadorias, nas quais as mulheres surgem como 

responsáveis por seus bens, dotes, pela administração das heranças, da criação dos filhos e 

manutenção dos bens do casal. No entanto, não deixa de citar casos em que as mulheres são 

retratadas como adúlteras, vítimas de crime de incesto, filhas que se casam sem a autorização 

de seus pais, barregãs, como mulheres e virgens violadas e como assassinas. Ainda assim, 
                                                
265 Idem 
266 Ordenações Manuelinas, livro I, título LXVII, p. 502 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 52, 70, 71, 75, 88 e 
107. 
267 Ordenações Manuelinas, livro IV, título LXII, p.184 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 77. 
268 Ordenações Manuelinas, livro IV, título LIV, p. 130 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., 63 e 84. 
269 Ordenações Manuelinas, livro IV, título VII, pp. 23-26 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 73, 95 e 99. 
270 Ordenações Manuelinas, livro V, título XIII, pp. 50-51 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 95 e 96. 
271 Ordenações Manuelinas, livro V, título XI, pp. 46 e 47 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 97. 
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nessas situações, poucos são os títulos citados por Rui Gonçalves que se limitam a falar 

exclusivamente dos crimes supracitados, abordando na maioria das vezes o dote das vítimas 

de violação, das mulheres que casam sem o consentimento de seus pais, a parte dos bens que 

cabe a adúltera e as penas pecuniárias pagas pela barregã. 

Qual seria o interesse de Rui Gonçalves em dar tanta ênfase aos bens de raiz, aos 

bens móveis, às penas pecuniárias e ao dote? Estaria este jurista interessado em divulgar entre 

o meio magistrado a parte que cabia às mulheres quando praticavam delito, eram vítimas de 

infrações ou quando estavam envolvidas em crimes, ainda que de forma tangencial, como no 

caso de serem filhas dos acusados ou das vítimas? É plausível supor que o estatuto jurídico 

das mulheres passava necessariamente pelos seus bens, daí a preocupação de Rui Gonçalves 

em mencionar títulos que tratassem de heranças, dotes, tutorias e curadorias. 

No que diz respeito ao conteúdo, a grande maioria dos títulos mencionados em 

Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & ordenações 

do Reyno mais que ho genero masculino corresponde exatamente ao texto das Ordenações, o 

que decorre, provavelmente, do fato de os prováveis leitores desta obra conhecer 

razoavelmente bem o direito real do período. Desse modo, encontra-se equivalência entre as 

Ordenações e o texto do jurista português no que diz respeito à acusação de lesa-majestade272, 

à obrigatoriedade do acusado por delito ter de comparecer pessoalmente em juízo e não por 

procurador273 e às penas de ação de furto274, entre outros casos, envolvendo principalmente os 

autos de processos e os trâmites da lei275, sendo o texto das Ordenações Manuelinas utilizado 

para confirmar as asseverações de Rui Gonçalves acerca destes temas. 

Entretanto, em alguns títulos, o jurista português omite informações que, caso 

fornecidas, descaracterizariam os privilégios femininos. Exemplos disso são encontrados na 

                                                
272 Ordenações Manuelinas, livro V título III, p. 16 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 47 e 96. 
273 Ordenações Manuelinas, livro III, título VII, p. 26 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 36 e 55. 
274 Ordenações Manuelinas, V, título XXVIII, p. 86 e GONÇALVES, Rui. Op. cit., pp. 39 e 64. 
275 Estes trâmites podem ser encontrados nos diversos títulos das Ordenações Manuelinas supracitados. 
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prerrogativa 74, quando Gonçalves afirma que: “... falar primeiro he honra & preheminecia, 

da qual goza ho genero feminino, porque nas audiencias quando a eelas quiferem hir, hão de 

falar primeiro q os homens, & depois dellas hão de ouvir os homens”276. Para comprovar sua 

afirmação cita o livro I, título, LXXVII, que, entretanto, afirma que serão ouvidos primeiro os 

religiosos, para depois se ouvirem as mulheres. Resta saber se a presença dos religiosos era 

tão rara que justificasse o fato de Rui Gonçalves não os mencionar em sua obra. 

Outro caso em que Rui Gonçalves novamente não cita as informações das 

Ordenações Manuelinas encontra-se na introdução da segunda parte de sua obra, ao discorrer 

brevemente sobre os direitos próprios da rainha. Assim, segundo o jurista, as rainhas podem 

escusar “... quem lhe aprouver dos encarregos & fervidões dos concelhos, posto que jnfantes 

(...) am poffam excufar peffoa algua dos encarregos e fervidões dos concelhos”277. No entanto, 

este privilégio não se limita à rainha, mas também ao príncipe, o que, ainda que seja 

justificável, visto que ambos fazem parte da família real, descaracteriza este privilégio como 

sendo exclusivo da rainha, conforme se pode ver no título XVI do livro II: “e porem, fem 

embargo do que dito he, a Raynha e o Príncipe poderam excufar foomente em fuas terras, 

quem lhes aprouver, dos embargos e fervidões dos Concelhos das ditas fuas Terras”278 . 

O jurista português afirma ainda que as mulheres podem fugir da cadeia para 

conservar sua pudicícia e castidade, caso estejam sendo molestadas ou corram riscos de o 

serem. Para argumentar sobre este privilégio, utiliza inicialmente o livro V, título XXXV, para 

identificar os casos nos quais a atitude dos presos pode ser caracterizada como fuga. Em 

seguida, afirma que as mulheres podem fugir livremente para manterem sua castidade, 

citando, entretanto, o jurista italiano Baldo, cuja opinião, entretanto, não era considerada 

sequer direito subsidiário em Portugal, o que denota, por outro lado, sua cultura letrada. 

Após a análise de tais casos, conclui-se que Rui Gonçalves utiliza na grande 
                                                
276 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 88. 
277 Ibid., pp. 32-33. 
278 Ordenações Manuelinas, livro II, título XVI, p. 136. 
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maioria das vezes as Ordenações para proporcionar argumento de autoridade ao que afirma, 

principalmente no que se refere aos autos de processos e aos trâmites da lei, tanto no que se 

refere à situação jurídica dos homens quanto das mulheres. Entretanto, no que diz respeito à 

situação das mulheres em si, muitas vezes Gonçalves oculta a presença dos homens para 

conferir privilégio às mulheres ou, simplesmente, cita as Ordenações num primeiro momento 

e, para demonstrar como as mulheres são privilegiadas, cita outras fontes, nomeadamente do 

direito comum. Além disso, menciona diversas normas que não têm mais lugar nas 

Ordenações Manuelinas, mas que já foram vigentes. 

 

 

3.3 O ponto de vista da Igreja: o impacto da tradição cristã sobre as mulheres no 

direito 

 

No que diz respeito à presença das mulheres, há nos textos jurídicos, 

principalmente no romano e no canônico, uma constante atribuição de certas características às 

mulheres, bem como a delimitação de seus papéis na sociedade. É interessante perceber que, 

do mesmo modo que no seio da Igreja havia doutrinas que condenavam as mulheres por terem 

sido as responsáveis pela introdução no pecado do mundo, os juristas dissipavam em suas 

normas retratos delas como seres frágeis, passivos, menos dignos, astutos e luxuriosos. 

Neste sentido, importa identificar como as mulheres são apresentadas e analisadas 

no Dos privilegios e praerogativas q ho genero feminino tem por direito comum & 

ordenações do Reyno mais que ho genero masculino, destacando também a análise das 

representações sobre as mulheres na própria tradição judaico-cristã, contemplando o modo 

como os teólogos discutiam-na, para então compreender como o discurso jurídico e o religioso 

se ajustavam. 
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De acordo com as concepções jurídicas vigentes no discurso jurídico romano, no 

canônico e nas Ordenações Manuelinas, “ho genero mafculino fempre comprehende ho 

feminino, tirando alguns cafos exceptuados nos quaes a matéria he diferente & nam convem 

aas fêmeas como aos machos”279. Esta idéia condiz com o princípio no qual a cabeça inclui 

todo o corpo. Por outro lado, o feminino, em pouquíssimos casos, compreende também o 

masculino, pela razão de que não se designa o todo pela parte mais frágil.280 

Na obra de Gonçalves, percebe-se a atribuição de certas características às 

mulheres, principalmente quando o jurista português discute as prerrogativas femininas, 

aparecendo também, ainda que em menor quantidade, na parte relativa às virtudes. Assim, as 

mulheres são retratadas na primeira parte da obra como mais devotas e mais misericordiosas, 

sendo que nelas também é louvável o amor conjugal e a castidade. Já na segunda parte, é 

destinado um cuidado maior a sua honra e sua honestidade, sendo estas também a origem de 

diversos de seus privilégios. A elas é obrigatório “... obedecer a feu marido, & ter cuydado do 

que he neceffario nas coufas da cafa, e que fam pa bõ tratamento do marido, conforme a 

qualidade de fua pessoa”281, o que, somando ao “... grande perigo que paffam nos partos, & 

procreaçam dos filhos: difpoe ho emperador Iustiniano que fe ha de vsar mifericordia com 

ellas”282. Finalmente, são também retratadas como menos ousadas. 

Desse modo, Rui Gonçalves retrata as mulheres como submissas aos seus 

maridos, frágeis, dóceis, menos ousadas, mais devotas e mais misericordiosas, o que pode ser 

visto não apenas nos trechos mencionados, mas também no conteúdo de diversas prerrogativas 

que protegem seus dotes e heranças. Uma vez que este jurista português é herdeiro dos 

discursos jurídicos romano e canônico, convém também mencionar algumas das diretrizes 

destes corpus de direito. De acordo com o direito romano, elas são menos dignas, o que 

                                                
279 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 04. 
280 HESPANHA, Antônio. “O estatuto jurídico da mulher na época da expansão”. In: O rosto feminino da 
expansão portuguesa. Congresso internacional, Lisboa: Comissão da Condição Feminina, 1994, pp. 53-64. 
281 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 92. 
282 Ibid., loc. cit. 
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justifica a proibição de exercerem qualquer tipo de jurisdição, comparecerem a assembléias e 

possuírem funções magistrais, tendo conseqüências ainda na sua capacidade sucessória, visto 

que são impedidas de herdarem os bens da Coroa. O direito canônico, por seu turno, afirma 

serem elas as responsáveis pelo pecado:  

 

“de fato, foi Adão criado primeiro, e depois Eva. E Adão não foi seduzido, mas a 

mulher foi-o para o pecado. Apenas se salvará pela geração de filhos, se permanecer 

na fé, caridade e santificação com sobriedade”.283 

 

Por trás de todas as proibições destinadas às mulheres e de todas as 

características que lhes são imputadas, encontra-se uma justificativa dominante: a fraqueza de 

seu sexo, responsável por sua passividade, luxúria, por sua incapacidade de assumir funções 

públicas, por sua ignorância – o que as equipara aos menores, justificando ainda que sejam 

tuteladas – e, sobretudo, por sua inferioridade. 

Percebe-se, assim, que o direito romano, o direito canônico e o direito real, ao 

imputarem normas específicas às mulheres – sempre que a natureza destas o justifique – 

acabam por constituí-las como sujeitos particulares, particularidade esta que explica sua 

exclusão. Após esta pequena amostra do estatuto jurídico das mulheres, algumas questões se 

fazem pertinentes: quais são as idéias que fundam este discurso sobre as mulheres? No que se 

fundamenta sua incapacidade, sua imbecilidade, sua fragilidade, sua passividade e sua 

fraqueza?  

A condição da mulher nas normas jurídicas decorre de modelos argumentativos 

que se baseiam na tradição cultural européia que, por sua vez, tem como textos fundadores os 

livros de autoridade religiosa. Assim, a lógica classificativa que os juristas utilizam para 

efetuar a distinção social das mulheres é, em muitos casos, tributária das concepções judaico-

cristãs. Nesse sentido, importa analisar esta tradição para que se possa compreender quais os 

                                                
283 Timóteo, I, 2, 9-15. Apud HESPANHA, Antônio. Op. cit., p. 58. 
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ecos dela no discurso jurídico. 

Durante o período medieval, várias concepções foram construídas pela Igreja 

Católica a fim de poder articular o universo das representações humanas, entre elas as que 

dizem respeito ao feminino e suas relações com o corpo humano e o pecado. Estas foram 

engendradas pelos Padres da Igreja e se consolidaram através da produção de um material de 

caráter monolítico, por considerarem como verdade incontestável o relato da queda 

encontrado no Antigo Testamento da Bíblia. 

Desse modo, a base de todas as associações negativas dirigidas às mulheres tem 

como origem a pregação da versão jeovista da criação (em detrimento da criação simultânea), 

a qual afirma ter sido o homem o primeiro a ser criado, sendo a mulher sua derivação, seu 

adjutório. Para os cristãos, esse aparecimento seqüencial é hierarquizante, levando a uma 

lógica em que o posterior é também inferior. A criação jeovista leva ainda a uma associação 

do homem com o divino, o espiritual, e da mulher com o corpo, a encarnação da matéria. 

Outro aspecto desta articulação é a construção de uma relação entre masculino e 

feminino vinculando o primeiro à razão e o segundo aos sentidos. Mais uma vez, é possível 

perceber a força deste argumento, já que a razão é sempre vista como superior aos sentidos: é 

através desses últimos que o pecado atinge o ser humano. Se a razão era considerada superior 

aos sentidos e se estava vinculada ao homem e os sentidos à mulher, concluía-se que o homem 

era superior à mulher. Esse aspecto ainda fundamentava a vida conjugal, sendo que os 

sentidos (a mulher) deviam estar sempre subordinados à razão (o homem). A desconfiança dos 

sentidos nada mais era que uma desconfiança em relação à própria mulher. 

Tais concepções foram sistematizadas durante os séculos IV e V. No entanto, visto 

que os clérigos, mesmo quando inovavam, o faziam baseados em tradições mais antigas 

criando o novo sempre a partir do velho, essas concepções serão de grande valia, pois 

continuarão a fundamentar o pensamento religioso sobre as mulheres no decorrer dos séculos 
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seguintes. Segundo Jacques Dalarun284, a sua apreensão baseou-se em um esquema tripartite 

envolvendo três figuras principais: Eva, a Virgem-Mãe e Maria Madalena. 

A primeira representação a ser tratada e que terá maior influência sobre o modo 

como as mulheres eram vistas é da Inimiga, Eva, cuja visão negativa propagada pelo Gênesis 

influenciou todo o pensamento medieval sobre as mulheres. Isso porque já neste livro é 

possível perceber a mulher compreendida como aquela que se deixou seduzir pela serpente – 

identificada com o diabo –, arrastando seu companheiro à desobediência e recebendo, 

portanto, a parte mais pesada das maldições de Deus. 

Apesar de sua fragilidade, as mulheres não podem ser subestimadas, pois são 

consideradas, segundo os clérigos, como um dos maiores inimigos do homem. A partir do 

século XII ocorre, entretanto uma novidade nos textos sobre as mulheres: estas não mais 

aparecem nomeadas sobre o signo de Eva, o que ocorreu devido à influência de Isidoro de 

Sevilha que, em suas Etimologias, escreveu que Eva seria um anagrama de Ave e, portanto, de 

Maria285. A exaltação da Virgem-Mãe teria como fundamento básico seu caráter e natureza 

únicos, já que Maria teria sido a única mulher a ser virgem e mãe simultaneamente. Tal 

unicidade impediria que, louvando Maria, se louvassem também as demais mulheres. 

A terceira representação envolvendo as mulheres é a de Maria Madalena. 

Madalena, enquanto mulher, representa a pecadora típica que, dividida entre a esperança e o 

temor, torna-se acusadora de seus próprios pecados, confissão essa que, por sua vez, a salva. 

Assim, ela se torna a co-redentora, cuja salvação advém sempre do arrependimento, da 

penitência e do castigo da carne culpada. Desta forma, o desprezo medieval pela sexualidade 

feminina é compensado pela figura de Madalena, que pode ser considerada como reabilitação 

das mulheres. 

                                                
284 DALARUN, J. Amor e celibato na Igreja medieval. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 
285 DALARUN, J. “Olhares de clérigos”. In: História das mulheres no Ocidente. A Idade Média. Afrontamento: 
Porto, 1990, vol. 2, pp.29-63. 
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Madalena ainda pode ser considerada a representação mais próxima das mulheres, 

que através dela poderiam ser resgatadas, tanto por terem pecado quanto por serem mulheres. 

Uma vez que Madalena é salva por sua penitência e por guiar os pecadores arrependidos 

rumo à salvação, acredita-se que ela esteja intrinsecamente relacionada ao Purgatório, 

confirmado no século XII, sendo que seu culto se fortalece exatamente nesta época. 

Por intermédio desta tríade representativa, é possível constatar a complexidade 

deste sistema, profundamente influenciado pela patrística e pela Escritura. Apesar de 

complexo, ele pode de certa forma, ser considerado como capaz de sustentar grande parte dos 

dogmas católicos, corroborando para a idealização e a representação das mulheres, 

responsáveis pela forma como foram compreendidas pela tradição cristã. 

Apesar de buscarem contemplar – através da descrição e da classificação – todas 

as mulheres, os clérigos, imbuídos que estavam de uma tradição que se referia às mulheres até 

então somente para afastá-las, acabavam sempre por cair na mesma oposição, já muito 

estabelecida, entre a mulher casta, instrumento de salvação, e a mulher luxuriosa, 

representante do pecado. Assim, a partir dessa classificação, seguiu-se uma série de divisões 

secundárias, como as freiras, as serventes, raparigas, mulheres jovens, mulheres de meia 

idade, rainhas, religiosas e suas diversas ordens e as meretrizes. 

No entanto, o principal modo de se classificar as mulheres era baseado em sua 

conduta sexual. Este critério é tomado como fundamental por redistribuir as diversas 

categorias de mulheres já citadas em um modelo mais homogêneo e, portanto, de mais fácil 

controle. A partir desse critério, as mulheres se dividiam em virgens (que renunciam 

completamente à sexualidade baseadas numa decisão voluntária e consciente), viúvas 

(renunciam à sexualidade após a morte ou a ausência do marido) e mulheres casadas (que se 

limitam a um uso parcimonioso do seu sexo no interior e em função da família). Dessa forma, 

o estado virginal era visto como a condição mais genuína da castidade, o estado conjugal o 
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mais perigoso e o estado da viuvez como intermediário, arrastado para baixo por uma 

contaminação ocorrida no passado e elevado para o alto por uma pureza consentida no 

futuro.286 

O estabelecimento desta classificação ocorreu no mesmo período em que 

abundavam os textos dirigidos às mulheres. Esta classificação se multiplica nos séculos 

seguintes, mantendo, entretanto, as mesmas características e reforçando os lugares destinados 

às mulheres, seja no âmbito familiar, seja no âmbito religioso. Tamanha proteção e custódia 

eram justificadas pela grande quantidade de vícios287 imputados a essas mulheres, sendo a 

custódia entendida aqui como tudo aquilo que é feito para educar as mulheres nos bons 

costumes: reprimir, vigiar, encerrar, mas também proteger, preservar, cuidar. 

Pela análise das representações das mulheres na Igreja, é possível perceber como a 

tradição judaico-cristã vinculava a inferioridade feminina ao relato da criação da mulher, bem 

como de sua parte na tentação de Adão e sua subseqüente condenação por Deus, o que teve 

efeitos duradouros sobre a imagem da mulher, imagem que se faz presente no universo dos 

textos jurídicos, nomeadamente no direito canônico, repleto de referências à menor dignidade 

das mulheres. 

Convém destacar ainda outro ramo do conhecimento que também contribuirá para 

a produção de representações sobre as mulheres: a medicina. Com base nas idéias de 

Aristóteles e Hipócrates, irá se afirmar a fraqueza do sexo feminino, um corpo que é 

governado por seus órgãos, possuindo uma natureza fria, úmida e passiva: assim, à mulher é 

atribuído um papel passivo na fecundação do embrião, sendo o esperma masculino, a grande 

                                                
286 CASAGRANDE, Carla. “A mulher sob custódia”. In: História das mulheres no Ocidente. A Idade Média. 
Afrontamento: Porto, 1990, vol. 2, pp. 99-141. 
287 Os vícios – seguindo a tradição dos Pais da Igreja - se resumiam basicamente à luxúria, à desordem, aos 
adultérios, à curiosidade, inquietação, tagarelice, entre outros, sendo muitas vezes justificados pela própria 
natureza feminina, já que as mulheres eram consideradas por Aristóteles e seus seguidores como homens 
incompletos e imperfeitos. Além disso, apesar de possuírem vergonha e pudor, não eram capazes de guardarem-
se sozinhas, o que novamente justificava sua custódia. Sua virtude parece consistir na capacidade de terem pudor, 
por possuírem alma e terem a capacidade de aceitar a submissão e suas conseqüências, ou seja, a humildade, a 
mansidão e a obediência às normas estabelecidas em relação aos gestos, aos espaços público e privado, aos 
ornamentos e ao trabalho. DUBY, Georges. Op. cit. 
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potência criadora da vida. Além disso, proclama-se que a finalidade da natureza é o ser 

perfeito, ou seja, o macho, o que levará Rui Gonçalves a afirmar que “... outros tomaram por 

jnvençam & doctrina efcreuer contra a vida & coftumes do genero feminino, cafi accufando a 

natureza por produzir fêmeas e nam machos” 288. Este discurso será apropriado não só pelo 

direito, mas também pelos clérigos, que o utilizam para admoestar as mulheres a seguirem a 

conduta prescrita pelos religiosos.289 

Deste modo, o direito é constituinte da tradição cultural na qual as mulheres 

permanecem sempre marcadas pela mancha do pecado original, que deve sempre ser 

assumida. Não só as figuras de Eva e Maria são herdadas pelo direito, mas também a 

classificação das mulheres em virgens, esposas e viúvas, sendo que, tanto o direito quanto a 

Igreja, não ignoraram as concubinas. 

Tanto no discurso religioso quanto no discurso jurídico as mulheres precisam ser 

custodiadas e tuteladas, em decorrência de sua fragilidade e fraqueza, que se fundamenta no 

relato da criação e nas imagens de Eva e Maria. Sua vida desenvolvia-se entre dois mundos: 

ou viviam uma vida familiar, tendo como espelho a Virgem Maria, ou então uma vida de 

crítica e censura, típicas de Eva. Às primeiras, mulheres honestas e honradas, solteiras, 

esposas, mães, viúvas ou religiosas, cabia um tratamento diferenciado, que, se por um lado as 

limitava, por outro lhes concedia certos privilégios. Às segundas, barregãs e adúlteras, a 

punição severa por parte da legislação 

Assim, pode-se perceber que os discursos religiosos e jurídicos coincidem na 

condenação das mulheres enquanto seres dotados de uma natureza inferior e na necessidade de 

serem vigiadas e tuteladas. Segundo o discurso religioso e médico, as mulheres possuíam uma 

natureza que lhes conduzia ao pecado com grande facilidade, por estarem ligadas aos seus 

corpos e aos seus sentidos, o que fazia surgir a necessidade de serem vigiadas por seus pais e 
                                                
288 GONÇALVES, Rui. Op. cit., p. 03. 
289 THOMASSET, Claude. “Da natureza feminina”. In: História das mulheres no Ocidente. A Idade Média. 
Afrontamento: Porto, 1990, vol. 2, pp. 65-97. 
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por seus maridos. Já nos discursos jurídicos, a fraqueza de seu sexo se constitui em um a 

priori herdado das concepções religiosas, que lhe dificulta o entendimento. É nesta “fraqueza 

do entender” que os juristas fundamentam a impossibilidade do exercício de jurisdições, 

magistraturas e a proteção que lhes deve ser concedida na gerência do patrimônio. O discurso 

jurídico ainda se apropria de forma mais evidente das concepções religiosas ao afirmar o 

perigo inerente do exercício pelas mulheres de cargos públicos, pelo fato de estarem cercadas 

de homens, ocasiões mais propícias ao pecado. 

Finalmente, pode-se concluir que há uma articulação entre estes dois tipos de 

discursos, visto que ambos caracterizam as mulheres como seres degradados, passivos, frágeis 

e imbecis – imbecilidade e fragilidade que, entretanto, costumam dar lugar à astúcia e a um 

papel mais ativo quando o que se tem em vista é a busca pela satisfação do prazer. Discursos 

jurídicos e textos legislativos se complementam, tornando um todo unívoco: o texto legislativo 

traz em seu bojo a tradição da moral e da ética clerical em relação às mulheres. Deste modo, o 

legislador faz suas as palavras dos textos sagrados e dos pressupostos dos Padres da Igreja, 

sendo, a partir de então, a condição feminina regulada não só dentro do quadro familiar, mas 

também no aparato legislador. 

O cruzamento das representações oriundas do direito, da tradição judaico-cristã e 

também da medicina irão guiar ações e modelar comportamentos, exercendo um poder 

simbólico pela apropriação dos símbolos produzidos por estes discursos, sendo 

simultaneamente formadores e sintomas de um imaginário social acerca do gênero feminino, 

que por seu turno concorrerá com conceitos normatizadores para a construção social dos 

gêneros, institucionalizando dessa forma, as diferenças entre o gênero feminino e masculino. 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os estudos sobre o estatuto jurídico das mulheres em Portugal estão em seu 

princípio. Não é uma escolha fácil penetrar nessa escuridão, por ser um tema pouco estudado e 

também pela dificuldade de acesso às fontes, a maioria em latim, manuscritas e confinadas 

nos arquivos portugueses. 

Para a realização deste estudo, mostrou-se fundamental a análise do cotidiano das 

mulheres portuguesas, visto que as fontes jurídicas são normatizadoras, fragilizando as 

mulheres e relegando-as a um papel bastante secundarizado. Enfatizar o cotidiano feminino é 

uma forma de proporcionar visibilidade às mulheres e fugir dos esquemas tradicionais de 

dominação/subordinação, o que proporciona ainda uma melhor compreensão do contexto 

histórico e da própria natureza das normas legislativas 

Neste sentido, pode-se perceber que, durante o século XVI em Portugal, as 

mulheres eram definidas a partir de suas relações com um homem, muitas vezes relegadas ao 

espaço privado por exigência da tradição e pelos cuidados paternos ou do esposo. Como 

visto, este modelo tinha aplicação nas classes elevadas, não se constituindo em realidade nos 

extratos menos abastados, devido à necessidade do trabalho. Neste contexto, as mulheres 

eram criadas para o casamento, objetivo último de suas vidas. Estes preceitos não levavam 

em consideração a realidade portuguesa, na qual as mulheres ficavam muitas vezes à própria 

sorte, devido à partida de pais, esposos e filhos para as navegações. Assim, ainda que se 

buscasse constantemente uma padronização dos comportamentos femininos, a especificidade 

portuguesa obrigou que as mulheres fossem mais ativas no comércio e mais independentes 

devido à ausência das figuras masculinas. 
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O universo jurídico que abrangia esta realidade é tributário dos sistemas de direito 

romano, canônico e do direito comum, este último formado a partir do encontro dessas duas 

tradições. Dessa forma, na análise das fontes de direito deste período, é importante o estudo 

das contribuições das fontes legisladoras a partir das quais os juristas medievais e modernos 

buscaram subsídios para a criação dos corpus jurídicos que estavam sendo estabelecidos com 

o processo crescente de centralização do Estado que, por seu turno colocou o direito numa 

posição privilegiada nas administrações régias. 

Ainda que o direito escrito não abrangesse a totalidade da população, devido à 

falta de todos os tipos de meios para esta finalidade, pode ser considerado como portador de 

uma grande força simbólica, ao proporcionar legitimidade às situações que pretende 

normatizar, sendo, nesse sentido, portador e participador de diversas representações sobre a 

ordem social e seus membros, incitando-os à ação, guiando condutas e fornecendo esquemas 

de leitura da realidade. 

Neste sentido, percebeu-se que a condição jurídica das mulheres neste período é 

tributária das tradições judaico-cristã e aristotélica, que concebem as mulheres como seres 

portadores de uma natureza específica, que se caracteriza por sua fragilidade, imbecilidade, 

menor dignidade e lascívia, características que, reunidas, criavam uma idéia de mulher, uma 

essencialização do feminino, relacionando as mulheres a uma série de comportamentos e 

construindo, dessa forma, as bases nas quais se fundamentavam as diferenças entre os 

gêneros, explicando, assim, os diferentes papéis e funções atribuídos aos homens e às 

mulheres. 

Rui Gonçalves também é herdeiro desta tradição romano-canônica e, ainda que 

procure listar as prerrogativas que as mulheres têm no direito régio português e no direito 

comum, acaba por repetir idéias consagradas, relacionando as principais virtudes imputadas 

às mulheres. Não só pelas virtudes mencionadas, mas também pelas prerrogativas citadas, é 
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possível perceber que o direito atribuía às mulheres uma menoridade jurídica, protegendo-as e 

tutelando-as, sendo sempre equiparadas aos loucos, surdos, impúberes e incapazes. Esta 

proteção concedida pelo direito às mulheres é concebida pelo jurista português como 

prerrogativas do gênero feminino. 

Com o objetivo de compreender a tradição jurídica romano-canônica no direito 

português e as prerrogativas mencionadas por Rui Gonçalves, foi abordada, no primeiro 

capítulo, a vida das mulheres portuguesas no século XVI. Com isso, buscou-se compreender 

qual a realidade que as normas jurídicas pretendiam normatizar, buscando identificar o 

contexto social no qual as mulheres viviam, bem como seus espaços de intervenção. A partir 

do mapeamento deste contexto foi possível compreender a regência de D. Catarina de 

Áustria, monarca portuguesa para a qual o Dos privilegios e praerogativas q ho genero 

feminino tem por direito comum & ordenações do Reyno mais que ho genero masculino foi 

dedicado. Neste capítulo ainda foi contemplada a biografia de Rui Gonçalves, enfocando sua 

formação e atividade jurídica. 

No segundo capítulo, tratou-se de apresentar a obra de Rui Gonçalves, identificar 

as virtudes por ele mencionadas e o sentido delas no contexto português. Também analisou-se 

a difusão do direito comum em Portugal e o modo como o jurista se apropriou deste corpus 

jurídico para, através dele, comprender o significado e o conteúdo das prerrogativas 

mencionadas por Rui Gonçalves, em sua maioria relativas ao dote e à herança das mulheres. 

Finalmente analisou-se, no terceiro capítulo, a aplicação do direito letrado em 

Portugal no período em questão para que se pudesse situar melhor a abrangência das normas 

mencionadas por Rui Gonçalves, examinando-se não só a justiça na administração régia 

portuguesa, mas também as Ordenações Manuelinas, fonte de direito vigente em Portugal e 

citada inúmeras vezes pelo jurista. Pela análise das prerrogativas citadas por Rui Gonçalves, 

de fragmentos das duas fontes de direito formadoras do direito comum – o direito canônico e 
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o direito romano – e do direito régio, percebeu-se que o direito em si é um sistema 

normatizador que possui uma enorme força simbólica que se comunica por sua vez com as 

tradições judaico-cristãs, que viam as mulheres a partir de duas imagens simbólicas: Eva e 

Maria, pecadoras e criminosas que não mereciam perdão e mulheres honestas e castas, para as 

quais a lei garantia prerrogativas. 

A partir desta pesquisa, foi possível concluir que o opúsculo de Rui Gonçalves 

traz preciosas informações sobre o estatuto das mulheres no direito em Portugal, uma vez que 

dialoga com diversas tradições jurídicas que permitem compreender e identificar as idéias que 

fundamentavam a condição jurídica das mulheres. Ainda que essas normas não tivessem uma 

aplicação rigorosa na sociedade portuguesa quinhentista, eram parte de um imaginário social 

sobre o gênero feminino que fornecia sentido ao mundo, exercendo influência sobre o 

cotidiano das mulheres. 
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