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1. A MATÉRIA DA BRETANHA

O romance de cavalaria surgiu em meados do século XII na 
região da França conhecida como Normandia, mais especificamente 
na Armórica ou Bretanha Armoricana. Estas obras, inicialmente 
escritas em verso, contavam a estória da “vida” e das aventuras do rei 
Arthur e de seus cavaleiros, e sua ação passava-se sempre nas Ilhas 
Britânicas ou na pequena Bretanha, no noroeste da França. Por esta 
razão, costuma-se denominar o tema destes romances e novelas como 
“Matéria da Bretanha”. Toda esta literatura teria sido inspirada na 
tradição céltica, notadamente a armoricana, preservada nas canções de 
gesta pelos trovadores itinerantes, assim como em duas obras 
literárias: a Historia Regum Britanniae (História dos reis da Bretanha) 
e Vita Merlini (A vida de Merlin), ambas de autoria de Geoffrey de 
Monmouth, um clérigo que viveu na Grã-Bretanha no século XII. Foi 
a partir destas duas obras que começou a surgir toda uma literatura 
sobre o tema, como os lais de Maria de França e os romances em 
verso de Robert de Boron e Chrétien de Troyes, considerado o 
primeiro escritor da França, e que foi o responsável pela definição dos 
componentes básicos dos ciclos arturianos que seriam posteriormente 
expandidos e modificados. No que diz respeito a influências literárias 
anteriores, os autores mais lidos no século XII eram Ovídio e 
Virgílio . As obras Arte de Amar, Heroidas e Metamorfoses foram as 1

mais populares no período, e sem dúvida inspiraram a maior invenção 
literária do século XII, o “amor romântico”. 

Toda esta diversidade gera uma série de problemas. Desde a 

 Spina afirma que as obras de Ovídio foram os verdadeiros bestsellers do século XII, tendo 1

certamente inspirado a maioria dos trovadores e compositores de canções de gesta do período. Ver 
SPINA, Segismundo. A cultura literária medieval. São Caetano do Sul : Ateliê Editorial, 1997, p. 77.
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nomenclatura dos personagens até alguns dos fatos cruciais das 
estórias, existem inúmeras variantes que deixam o leitor eventual 
extremamente confuso. Portanto, para uma melhor compreensão da 
literatura arturiana, será bastante útil uma breve exposição acerca dos 
personagens principais, de sua função básica nos diversos poemas e 
novelas, assim como da sequência em que acontecem os “fatos” mais 
importantes. E, tendo-se em vista a extensão temporal e espacial em 
que foi produzida esta literatura, será também extremamente útil a 
elaboração de uma pequena “genealogia” das obras que sobreviveram 
até nossos dias.

2. OS PROTAGONISTAS

Ao longo deste artigo, serão 
utilizados diversos nomes de 
personagens arturianos que 
p o d e r ã o c a u s a r a l g u m a 
e s t r a n h e z a o u c o n f u s ã o , 
principalmente no leitor que já 
possui algum conhecimento da 
literatura bretã. Isto se deve ao 
fato das obras que compõem 
esta literatura terem sido escritas 
em diversas línguas e ao longo 
de um período de tempo muito 
extenso. Sendo assim, para um 
mesmo personagem, como por 
exemplo a esposa de Artur, 
chamada de Guineverre  ou 
Guinevere pela maioria dos 

Rei Arthur empunhando uma lança e um escudo com 
a Virgem Maria (manuscrito inglês  do inicio do séc. 

XIV)
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autores franceses, encontramos o nome Ginevra ou Genevra, usado 
pelos autores portugueses. Há ainda a ocorrência do nome 
Gwennyifar, a “aparição branca”, na versão céltica utilizada pelos 
trovadores nas canções de gesta, que teria dado origem ao prenome 
Jeniffer em inglês moderno . Esta extraordinária diversidade se repete 2

de forma mais ou menos constante para quase todos as personagens da 
“matéria da Bretanha”, com exceção de Arthur, o que é 
compreensível, pois o mesmo é o centro em torno do qual giram todos 
os outros e, portanto, seu nome não sofre alterações significativas. No 
caso de Merlin, as principais versões são Merlinus, de origem latina, e 
Myrddin Emrys, na versão celta. Merlinus é o nome romano de um 
tipo de falcão, que conforme veremos mais tarde, adequa-se 
perfeitamente ao personagem, e Emrys significa “o filho da luz”.

Personagens principais:

• Arthur, Ambrosius Aurellianus: Rei da Bretanha, ou Logres, a 
atual Inglaterra, é filho de Uther Pendragon com Igraine, a 
esposa do duque de Cornwall (Cornualha).

• Excalibur, Caliburn, Kaletvwlch (“entalhe duro”): A espada 
encantada, inicialmente entregue por Merlin a Uther. Nas 
lendas celtas, a espada Kaletvwlch pertencia a Diwrnach, 
senhor de Kaer Sidi, assim como o caldeirão inesgotável, que 
futuramente iria dar origem ao mito do Graal. Os dois objetos 
faziam parte dos lendários “treze tesouros da Bretanha”. 
Originalmente, a espada Kaketvwlch foi entregue a Arthur por 

 O autor busca, com essa afirmação, estabelecer a permanência da literatura arturiana no 2

imaginário ocidental. Essa permanência seria notada sobretudo através da língua, segundo Foucher, 
influenciada fortemente pela literatura, notadamente a relativa aos romances arturianos, em países como a 
França e a Inglaterra. Ver FOUCHER, Jean Pierre. Lancelot, o cavaleiro da charrete. In: TROYES, 
Chrétien. Romances da távola redonda. São Paulo : Martins Fontes, 1991, p. 122. 
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Modron, esposa de Diwrnach, em troca da promessa de Arthur 
de encontrar seu filho Mabon. Só bem mais tarde surge a estória 
da pedra, ou altar ou bigorna na qual Merlin ou Uther teriam 
cravado a espada, que só poderia ser retirada pelo legítimo  
herdeiro do trono da Bretanha. 

• Galahad, Galaaz, ou Galaad: era filho de Lancelot com Elaine. 
Modelo de virtude e castidade, é o personagem que melhor 
representa o segundo ciclo da literatura arturiana, ou ciclo do 
Graal. Nesta fase, o amor cortês cede lugar ao amor cristão a 
Deus, conforme veremos mais adiante.

• Gawain, Galvão, Galvom, Galvam ou Gwalchmei: sobrinho de 
Arthur e um de seus cavaleiros mais fiéis. É sempre 
personificado como arrogante e foi, em última análise, o grande 
responsável pela destruição de Logres, ao incitar Arthur a 
perseguir Lancelot até o reino de Benoic, destroçando a rede de 
companheirismo entre os integrantes da távola redonda e 
abrindo caminho para a traição de Mordred.

• Guineverre, Guenevere, Guanhumara (latino), Gwenhwyfar 
(fada branca ou espírito branco): nas lendas celtas era uma 
princesa picta, filha de Cygvran Gawr, o gigante negro. 
Posteriormente, tornou-se a filha de Leondegrance, um nobre 
bretão. Era a esposa de Arthur e amante de Lancelot.

• Lancelot: também chamado de Lancelot do Lago, filho do rei 
Ban de Benoic (um reino da Bretanha Armoricana) e da rainha 
Heléne. Foi criado por Vivien, a dama do lago. 

• Merlin, Merlinus (caledonensis), Myrdin, Emrys Myrddin: o 
profeta, bardo, druida ou mago, quase sempre descrito como 
filho de uma virgem com um íncubo. Um dos personagens mais 
importantes da literatura arturiana. 
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• Morgana: Filha de Gorlois, duque de Cornwall, e de Igraine, é 
meia-irmã de Arthur e de Morgause. É a mãe de Mordred, filho 
incestuoso de Arthur. 

• Mordred: Filho ilegítimo de Arthur com Morgause, sua meia-
irmã. Usurpou o trono de Arthur durante sua expedição à caça 
de Lancelot. Morreu durante o combate com Arthur na batalha 
de Camlann.

• Nimue: Também chamada de Niniane, a amante de Merlin.
• Percival, Perceval, Peredur: personagem aparentemente 

inventado por Chrétien de Troyes, com base nas lendas sobre o 
herói galês Peredur. O romance de Troyes ficou inacabado pela 
morte do autor, mas a estória de Percival foi continuada por 
diversos outros, que contam como o herói conquistou o Graal, 
sozinho ou ao lado de Galahad. É neste romance que aparece 
pela primeira vez uma referência ao cálice sagrado, aqui 
denominado Graal.

• Uther: Irmão de Pendragon, ambos filhos do rei Constans. 
Após a morte de seu irmão, passa a se chamar Utherpendragon, 
por sugestão de Merlin.

• Vortigern: Um nobre da Bretanha que se torna rei após a morte 
de Constans, pai de Uther. Vortigern é considerado um dos 
maiores traidores da história da Inglaterra, segundo a Historia 
Regum Brittaniae de Monmouth, por sua aliança com os 
invasores saxões Horsa e  Hengist, tendo inclusive desposado a 
filha deste último.

Muito se discutiu sobre a historicidade dos personagens destes 
romances e, atualmente, parece haver algum consenso sobre a real 
existência de pelo menos um deles, Artur, que teria sido não um rei, 
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mas um chefe guerreiro (dux bellorum) do século VI que se destacou 
na luta contra os invasores saxões. A historicidade de Arthur pode ser 
confirmada pela citação de seu nome, mesmo que de forma passageira, 
em algumas fontes do século IX, como a Historia Brittonum (História 
dos Bretões) de Nennius e a Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum 
(História Eclesiástica do Povo Inglês) de Beda, e em evidências 
arqueológicas tais como a recorrência do nome Arthur gravado em 
pias batismais a partir do final do século VI . 3

3. OS PRECURSORES

O romance arturiano, na forma como chegou até os nossos 
dias, foi fruto de uma lenta transformação. Desde os pequenos 
poemas, simples transcrições das canções de gesta, passando pelos lais 
e poemas curtos até as extensas novelas em prosa do início do século 
XIII e todas as versões posteriores, incluindo os poemas românticos 
do século XIX, este gênero literário tão prolífico e diversificado foi 
baseado principalmente numa crônica “histórica”, escrita por um 
monge a partir do trabalho de dois de seus pares do século IX, 
Nennius e Beda. Foi a partir da obra deste homem, Geoffrey de 
Monmouth, que surgiu toda uma tradição que viria a tornar-se o maior 
conjunto mitológico do ocidente cristão, marcando profundamente o 
imaginário de todas as gerações que o sucederam.

 MELLO, José Roberto. O cotidiano no imaginário medieval. São Paulo : Editora 3

Contexto, 1992, p. 15.
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3.1. Geoffrey de Monmouth

Geoffrey of Monmouth ou Gaufridus 
Monemutensis foi um monge beneditino 
galês, de origem bretã , que viveu na 4

primeira metade do século XII, tendo 
estudado e trabalhado em Oxford. Não se 
conhece a data de seu nascimento, apenas 
a da sua morte, em 1155 . Pode-se dizer 5

que Monmouth “inventou” o personagem 
Merlin a partir das lendas celtas sobre o 
bardo e profeta galês Myrddinn, que 
aparece numa seção da sua famosa 
Historia Regum Brittaniae (c. 1136) , a 6

crônica dos reis da Bretanha, baseada na Historia Britonum de 
Nennius, uma obra do século IX. Esta primeira aparição de Merlin no 
Prophetia Merlini da Historia de Monmouth, foi a primeira 
associação do mago às estórias do rei Arthur, e fez tanto sucesso que o 
monge escreveu um poema chamado Vita Merlini (c. 1150) , dedicado 7

exclusivamente à Merlin. Este poema, ao ser traduzido para o franco-
normando, deu origem à toda a tradição do romance de cavalaria. A 
Historia de Mounmouth teve uma importância tal que foi considerada 
a história oficial da Inglaterra por quase seis séculos após a morte de 
seu autor, conferindo total historicidade a Merlin, e além disso, uma 
grande autoridade às “profecias” do mago.

 Neste caso, o mesmo que céltica. DRABBLE, Margareth. The Oxford companion to 4

english literature. Oxford : Oxford University Press, 1985, p. 386.

 id. p. 386.5

 id. p. 386.6

 id. p. 6417

Estátua de Geoffrey de Mounmouth 
em Tintern, Monmouthshire
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3.2. Maria de França

Marie de France foi uma escritora que escreveu seus lais 
(poemas curtos, líricos) na corte inglesa entre os anos de 1160 e 1178. 
Marie era filha de Eleonor da Aquitânia e adotou este nome por sua 
origem estrangeira, prática comum durante a idade média, que 
agregava ao nome a denominação da origem ou da profissão. Seus lais 
são de extrema importância para o estudo do romance de cavalaria, 
por serem os primeiros a conferir às personagens femininas uma 
posição de destaque, dentro do espírito do “amor cortês”. Dentre os 
lais de Marie de France, o único ligado ao tema arturiano é o Lai de 
Lanval, que gira em torno dos percalços do herói do título após uma 
falsa acusação da rainha Guineverre. Nesta época, os grandes 
personagens da matéria da Bretanha ainda apareciam de forma 
secundária, e o texto dos lais, cantados por trovadores, geralmente 
acompanhados pela harpa, sofriam constantes alterações e acréscimos, 
limitados somente pela imaginação do cantor.

3.3. Chrétien de Troyes

Contemporâneo de Maria de França, Chrétien de Troyes é o 
grande autor arturiano do século XII, que a partir da década de 1160, 
após uma fase dedicada aos temas clássicos, passa a escrever poemas 
sobre a matéria da Bretanha. Dentre suas obras que sobreviveram e 
chegaram até nossos dias, as relativas ao tema arturiano são: Cligès ou 
la fausse morte, Erec et Enide, Yvain ou Le Chevalier au Lion (Yvan, 
ou o Cavaleiro do Leão), e as mais importantes, Lancelot, ou Le 
Chevalier à la Charrete (Lancelote, ou o Cavaleiro da Carroça) e 
Perceval ou Le Conte dou Graal (Percival, ou o Conto do Graal). Esta 
última obra ficou inacabada devido à morte do autor, e deu ensejo a 
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diversas conclusões, tanto em verso como em prosa. Esta obra é de 
extrema importância, pois contém as primeiras referências ao Graal. 
Existem provas de que Chrétien teria escrito a primeira estória de 
Tristão e Isolda da literatura francesa, mas esta obra, que 
aparentemente era a preferida do autor, infelizmente perdeu-se.

Sabe-se muito pouco sobre a vida de Chrétien de Troyes além 
da época e do lugar em que teria vivido, as cortes de Champagne e 
Flandres. Seu nascimento é estimado por volta de 1135 . Seus 8

primeiros protetores, por volta de 1162, foram Henrique I de 
Champagne e a rainha Marie, filha de Eleonor da Aquitânia. Após a 
morte de Henrique, em 1181, Chrétien transfere-se para a corte de 
Flandres, onde reinava o conde Filipe da Alsácia. Foi aí que Chrétien 
escreveu Perceval, que ficaria inacabado devido à sua morte por volta 
de 1190.

3.4. Robert de Boron

Robert de Boron era originário da Borgonha, e escreveu um 
pequeno ciclo em verso por volta de 1190-1200, do qual restaram duas 
obras, Le Roman e l’Estoire dou Graal (Romance da estória do Graal), 
também conhecido como Roman de Joseph d’Arimathie (Romance de 
José de Arimatéia) e Merlin. Acredita-se que tenha escrito também 
uma versão da estória de Percival, mas não há provas definitivas.

 HOOG, Armand. Vida e obra de Chrétien de Troyes. In : TROYES, Chrétien. Perceval. São 8

Paulo : Martins Fotnes, 1992, p. 249.
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4. AS PROSIFICAÇÕES

A partir das obras em verso sobre as quais já comentamos, 
surgem a novelas em prosa. Existem diversas classificações, que 
dividem a literatura arturiana em dois ou três ciclos. A divisão em três 
ciclos, defendida por autores como Segismundo Spina , enumera-os 9

da seguinte forma:

• Ciclo arturiano: representado por obras como Erec et Enide, 
Cligès e Le chevalier à la charrette. Seu principal autor é 
Chrétien de Troyes. 

• Ciclo de Tristão
• Ciclo do Graal, a partir do século XIII. A principal 

característica deste ciclo seria a transformação do amor 
cortês, tema central dos ciclos anteriores, no amor direcionado 
para Deus. As obras principais seriam Percival, de Troyes, o 
Roman de Saint-Graal de Boron, a Demanda do Santo Graal, 
e alguns outros. 

É evidente que essas classificações tem caráter apenas 
didático, visando facilitar o estudo da literatura arturiana através de 
uma visão de conjunto. A classificação mais recente, defendida por 
autores como Heitor Megale , divide a literatura arturiana em apenas 10

dois ciclos. Neste sistema, o primeiro ciclo prosificado é composto 
pelos seguintes títulos:

 SPINA, op. cit. , p. 79.9

 O sistema adotado por Megale é baseado no de Spina, inclusive pelo fato do primeiro ter 10

sido aluno e assistente desse último. Ver MEGALE, Heitor. A demanda do santo Graal. São Paulo : 
Imaginário, 1996, p. 12.
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• Estória do Santo Graal
• Estória do Mago Merlin
• O livro de Lancelote do Lago
• A Busca do Santo Graal
• A morte do rei Arthur

Este primeiro ciclo em prosa 
é denominado Ciclo do 
Lancelote-Graal e data das 
primeiras décadas do século 
XIII . No que diz respeito a 11

Merlin, ele foi incorporado 
na trama das estórias do ciclo 
a partir dos romances em 
verso de Robert de Boron, 
pois na obra de Monmouth 
ele aparecia de forma isolada, 
com a função de, com suas 
profecias, dar coesão e 
sentido de continuidade à 
história dos reis da Bretanha. 

Estas cinco primeiras prosificações somaram o caráter 
“histórico” da obra de Monmouth com os temas religiosos cristãos dos 
romances em verso, gerando a forma “tradicional” dos romances de 
cavalaria que chegaram até os dias de hoje. Farei um pequeno resumo 
de cada obra, para permitir uma visão de conjunto dos ciclos.

 ibid., p. 12.11

Merlin lê suas profecias para o rei Vortigern 
(manuscrito do séc. XIII)
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A Estória do Santo Graal relata as origens (na versão 
cristianizada) do cálice sagrado, contando a estória de José de 
Arimateia, que após usá-lo para colher o sangue de Cristo, leva o 
Graal para Sarras. A partir daí, a estória prossegue contando as 
viagens de seu filho Josefes, que é abençoado com a visão de Cristo 
em recompensa por sua pureza e castidade, e passa a dedicar sua vida 
à conversão dos pagãos. Sua jornada termina nas Ilhas Britânicas, 
onde Josefes morre, transferindo a guarda do Graal para Alano, o 
primeiro dos Reis Pescadores, senhor do castelo de Carbonek 
(Corberique), onde ele e seus seguidores passarão a esperar a chegada 
do bom cavaleiro, que com sua compaixão cure o Rei Pescador e 
devolva o Graal ao mundo dos homens.

O segundo livro, A História de Merlin, conta a estória do 
profeta e mago que age como condutor da primeira parte das lendas 
arturianas. O romance descreve toda a vida de Merlin, desde a sua 
concepção até seu desaparecimento (não a sua morte), vítima de um 
encanto de sua amante, Nimue. 

O Livro de Lancelote do Lago é a maior das novelas, sendo 
composta de três volumes, que descrevem toda a vida do cavaleiro, 
contando a estória de sua infância e sua criação pela Dama do Lago, 
Viviane, e definindo-o como o modelo do cavaleiro perfeito, corajoso 
e nobre, defensor dos pobres e da Igreja. Entretanto, Lancelote 
perdeu-se por sua falta de instrução, que o afastou da espiritualidade e 
da castidade e o predispôs ao envolvimento ilícito com a rainha 
Guineverre, causa visível da destruição do mundo arturiano. O 
romance gira em torno da questão da lealdade e fidelidade que 
Lancelote devia à Arthur, como seu vassalo e cavaleiro, e o amor por 
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sua dama de devoção, 
Guineverre, a situação 
típica do chamado 
“amor cortês”. Em 
meio à suas aventuras, 
Lancelote engravida 
Elaine, a filha do rei 
Peles , acredi tando 
estar com sua amada 
Guineverre por obra de 
u m e n c a n t o d e 
Morgana. Desta união 
n a s c e G a l a a z , o 
cavaleiro perfeito, que 
futuramente será o 
ú n i c o d i g n o d e 
conquistar o Graal. 

O romance seguinte, A Busca do Santo Graal, narra a chegada 
de Galaaz à corte de Artur, reunida em torno da távola redonda para a 
festa de Pentecostes. Galaaz senta-se no “assento perigoso”, obra de 
Merlin, o que provoca o início da busca pelo cálice sagrado após uma 
“aparição” do mesmo, como uma luz muito forte, para os cavaleiros 
de Artur. A partir daí descreve suas diversas aventuras ao longo da 
busca. Durante suas viagens, Galaaz encontra a espada quebrada de 
David e chega ao castelo do Rei Pescador, com Percival e Bors, onde 
conquista o Graal. Usando o cálice, Galaaz cura o Rei Pescador e 
conserta a espada. Deixando o castelo, os heróis partem em direção à 
Sarras, segundo a orientação que receberam de Cristo que lhes 

Lancelot atravessando a Ponte da Espada 
(manuscrito do séc. XV)
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apareceu numa visão. Em Sarras, são aprisionados pelo rei pagão 
Estorause, e só sobrevivem graças ao Graal. Punido por seu pecado, 
Estourase adoece, e à beira  da morte é perdoado por Galaaz, que o 
sucede no trono. Galaaz morre um ano depois, após uma visão em que 
assiste a uma missa ministrada pelo próprio José de Arimatéia. 
Percival torna-se um monge e morre dois meses depois e somente 
Bors consegue retornar a Camelot, onde relata toda a aventura. O 
Graal retorna aos céus pelas mãos de seu guardião original, 
concluindo a saga.

Finalmente, o primeiro ciclo prosificado termina com A Morte 
do Rei Arthur, o romance mais “realista”, no sentido de ser o que 
contém menos elementos fantásticos, sejam eles de origem celta ou 
cristã. É o apocalipse do mundo arturiano, desencadeado pela 
revelação do adultério de Guineverre com Lancelot. A rainha é 
condenada à morte e salva por Lancelot no último momento, mas os 
dois tem de se separar após a perseguição ao casal movida por Arthur, 

Percival chega ao Castelo do Graal e é recebido pelo Rei Pescador 
(manuscrito de 1330)
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que os cerca no castelo da Joiosa Guarda, e obriga Lancelot a devolver 
a rainha e exilar-se no reino de seu pai, o rei Ban, em Benoic, na 
Bretanha Menor. Entretanto, o caso não termina com o exílio de 
Lancelot, pois incitado por Galvão, Arthur atravessa o Canal da 
Mancha e declara guerra ao rei Ban e a todos os seus aliados, 
destruindo toda a estrutura vassálica em que seu reino se apoiava. A 
estória termina com o retorno de Arthur à Logres, para enfrentar o 
usurpador de seu trono, seu filho incestuoso com Morgause, Mordred, 
e com a aparente morte de ambos na batalha de Salisbury (ou 
Camlann), encerrando definitivamente as estórias da “matéria da 
Bretanha”. É importante lembrar que assim como Merlin, Arthur 
perpetua o mito do retorno do herói, pois seu corpo agonizante não é 
deixado no campo de batalha, mas levado por Morgana para a ilha de 
Avalon, onde desaparece sem deixar vestígios.

Além deste primeiro conjunto de novelas, os primeiros textos 
em prosa sobre a “matéria da Bretanha”, existem evidentemente uma 
infinidade de pequenas peças literárias, mais ou menos encadeadas 
entre si e com as novelas acima citadas, e uma segunda prosificação, 
com somente três obras, O Livro de José de Arimatéia, Merlin (com 
algumas continuações) e a Demanda do Santo Graal, que encerra este 
ciclo, também com a morte de Artur. É justamente neste segundo 
ciclo, denominado de Pós-Vulgata ou Pseudo-Boron, que está contida 
a obra utilizada como fonte nesta dissertação. A Demanda do santo 
Graal, cuja versão mais completa conhecida é a portuguesa, foi escrita 
em finais do século XIII, e chegou até nossos dias através de uma 
cópia manuscrita do século XV. A versão utilizada é uma edição de 
Irene Freire Nunes, baseada em uma transcrição realizada na década 
de 1930 por Joseph-Maria Piel, do manuscrito 2594 da Biblioteca 



 17

Nacional de Viena. Esta transcrição  de  quatrocentas e trinta e duas 
páginas, que compreendia aproximadamente noventa por cento do 
material do manuscrito, foi revista e acrescida de uma nova 
transcrição realizada por Irene Freira Nunes, com base nas normas 
originais de Piel, que dá conta do material restante. O manuscrito de 
Viena é reconhecido com a única versão completa da Pós-Vulgata, 
contendo inclusive a indicação do autor/tradutor, o frei Joam Vivas, 
cujo nome ocorre em lugares reservados, no texto francês, à menção 
do suposto autor, Robert de Boron. A autoria/tradução de Vivas é 
confirmada por Rodrigues Lapa e Ivo de Castro, assim como o fato do 
manuscrito da Biblioteca de Viena, datado do século XV, ser cópia de 
um original do último quartel do século XIII.  12

Esta Demanda, começa na véspera do domingo de 
pentecostes, na corte real de Artur, em Camalote, a capital do reino de 
Logres, numa expectativa da chegada do bom cavaleiro para a 
primeira revelação do Graal. Pouco antes da aparição do cálice chega 
Tristão, sobrinho do rei  Mars da Cornualha, que se ajoelha diante de 
Galaaz e o honra, bendizendo o dia em que nasceu. Este sinal, que 
confirma sua condição de escolhido para redimir o Graal, fora 
antecipado por sua investidura na cavalaria realizada por Lancelot, 
sem que o mesmo soubesse que Galaaz era seu filho e pela retirada da 
espada fincada em um mármore que descera boiando o rio e aportara 
no paço do rei. Todos diziam que a espada só poderia ser retirada pelo 
melhor cavaleiro do mundo, e somente Galaaz realizou o feito, após as 
tentativas frustradas do próprio Lancelot, de Galvão e de outros. É 

 Saraiva observa a existência de uma profunda clivagem entre esta Demanda e a anterior. Para 12

ele, a obra “tem intenção religiosa e representa, relativamente à moral cortês que inspira os poemas de 
amor, uma completa inversão de valores”. Ver SARAIVA, Antônio José; Lopes, Oscar. História da 
Literatura Portuguesa. 17. ed. Porto : Porto Editora, 1999, p. 95-96.
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interessante notar o paralelo simbólico com a retirada de Excalibur da 
pedra por Artur, nos romances anteriores. Após este feito, Galaaz entra 
no salão da távola redonda, onde seu nome aparece gravado em um 
assento da mesa, mas não em um qualquer, e sim no chamado 
“assento perigoso”, destinado por Merlin ao “melhor cavaleiro do 
mundo” o único capaz de encontrar o Graal.

A aparição do Graal, 
inédita e única, se dá 
sobre o centro da 
távola redonda, diante 
dos cento e cinquenta 
cavaleiros em torno 
dela reunidos. A luz do 
cálice ofusca todos os 
cavaleiros, e os incita 
a partir na sua busca. A 
partir daí as aventuras 
s e s u c e d e m , e m 
imenso número, até 
Galaaz, em companhia 
de Percival e Boors, 
encontrar o cálice. 

Durante a celebração de Pentecostes, o Rei Arthur e seus 
cavaleiros tem uma visão do Graal, que aparece como um cibório 

feito de ouro e decorado com jóias (manuscrito do séc. XV)
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5. O ROMANCE DE CAVALARIA - CARACTERÍSTICAS E 
PERSONAGENS

Já vimos, que os romances arturianos tratam da “Matéria da 
Bretanha”, que consiste num conjunto de estórias passadas na grande 
e na pequena Bretanhas, todas elas ligadas, em maior ou menor grau, à 
estória do reinado de Artur. Esse corpo literário faz parte do que se 
convencionou chamar “Romance de Cavalaria”, cujas obras podem ou 
não serem ambientadas no reino de Logres.

O romance de cavalaria 
trata sempre da vida e das 
aventuras de cavaleiros, 
ou seja, de homens que 
vivem para o combate, a 
guerra. Estes cavaleiros 
são sempre de origem 
nobre, seja da alta ou da 
baixa nobreza, adestrados 
no uso das armas: a espada 
a lança e o escudo, e 
polidos pelo convívio com 
seus pares e com as damas 
e donzelas da corte de seu 
r e i o u s e n h o r . O s 
romances s empre o s 
descrevem através de 
s u p e r l a t i v o s . C a d a 

cavaleiro é o mais bravo, o mais forte, nobre e cortês, quando não é 
descrito como “o melhor cavaleiro do mundo”, epíteto frequentemente 

“God Speed!” (Edmund Leighton, 1900)



 20

aplicado a Lancelot, Galvão, Galaaz e Percival. É importante observar 
que as virtudes mais enaltecidas nos romances não são a coragem, a 
ousadia ou a habilidade em combate, mas a probidade, a lealdade, a 
fidelidade e a cortesia. Numa Europa em que o poder real começava a 
se afirmar de modo mais visível, esta característica reflete a 
importância das obrigações feudais entre vassalo e suserano, 
principalmente o rei. Outra virtude importante é a piedade e o respeito 
à Igreja. Este fato também é explicado pelo contexto histórico, 
conforme veremos mais adiante, numa época em que a importância da 
Igreja cresce cada vez mais, par a par com o poder real, que a mesma 
estimula e legitima. Nenhum bom cavaleiro entra numa justa ou lança-
se à aventura sem orar e persignar-se, invocando a proteção de Deus. 
Assim como Merlin, que abençoado com o dom da profecia, é apenas 
um instrumento de Deus, sem possuir nenhum poder real sobre o 
destino dos homens e o seu próprio.

É importante lembrar que o romance de cavalaria desempenha 
uma função social, ao expandir o conceito de nobilitas, que se no 
início do século XI ainda era pensado como uma aptidão hereditária, a 
partir de meados desse século passa a ser visto sob um molde 
“cultural”, sendo estendido a qualquer um definido como “cavaleiro”. 
Georges Duby afirma que essa transição não se dá por uma fusão 
material, mas pela propagação de uma ideologia, calcada na idéia da 
paz de Deus e no enfraquecimento do poder real. Essa nova ideologia, 
propagada pelo romance de cavalaria, “transforma a maneira pela qual 
a sociedade aristocrática concebe a si mesma” , alterando as 13

representações mentais coletivas. Essa transformação se daria em 
quatro planos:

 DUBY, Georges. A sociedade cavaleiresca. São Paulo : Martins Fontes, 1989, p. 143.13
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1. Definindo o termo “cavaleiro” como o homem que porta 
armas, criando assim um corpo social homogêneo 
baseado na especialização militar desse grupo de 
indivíduos;

2. Criando uma justificativa ética para a atividade militar, 
através da espiritualização do cavaleiro. Essa atitude 
valoriza ainda mais essa atividade, gerando a figura do 
miles Christi como modelo perfeito de cavaleiro, dando 
ensejo à idéia de “cruzada”  e da busca da perfeição 
espiritual como ideal para a “sociedade cavaleiresca”. 
Conforme afirma Duby, a fusão entre a idéia de 
aristocracia e cavalaria torna-se mais completa, pois “os 
valores próprios da nobreza assumem naturalmente o seu 
lugar nessa ética comum, notadamente a noção 
especificamente nobiliária de uma ‘virtude’ hereditária 
transmitida pelo sangue, pela raça” ;14

3. Fortalecendo o que Duby denomina de “solidariedades 
familiares no âmbito da linhagem”, ou seja, vulgarizando 
o conceito de transmissão patrilinear ao nível do grupo 
social definido como “cavalaria”, à medida que estes 
homens, a princípio oriundos de camadas sociais mais 
pobres, passam a ser proprietários de terras e constroem 
uma consciência de linhagem, percebida na adoção de 
toponímicos e no esforço para limitar a proliferação do 
nascimento de herdeiros (através do controle estrito dos 
casamentos) , com o intuito de evitar a degradação e a 
divisão de seu patrimônio;

 ibid. p. 143.14
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4. Finalmente, há que se falar sobre o surgimento de um 
estrato social específico, fruto das atitudes comentadas 
no item anterior. São os celibatários ou “moços”, como 
define Duby. Jovens cavaleiros, secundogênitos ou 
inferiores na escala hereditária, que impossibilitados de 
se estabelecerem adquirem um comportamento 
específico, marcado pela “mobilidade, a turbulência e a 
agressividade” . São justamente essas características 15

desse grupo social, cada vez mais expressivo, que irão 
compor o perfil típico da persona do cavaleiro nos 
romances corteses. É para esse público, assim como para 
uma parcela específica de um restrito círculo de leitoras 
cultas, que esses romances são direcionados.

A maior parte desses romances é dedicada à descrição de 
batalhas, sejam elas verdadeiras, no caso das guerras e embates 
singulares entre cavaleiros rivais, ou simuladas, como nos torneios. As 
descrições são vívidas, por vezes extremamente realistas. Os 
cavaleiros são feridos e mortos, seus ossos são quebrados e sua carne 
dilacerada. Observem esta descrição do combate entre Lancelot e o 
cavaleiro Mador da Porta, que participam de uma justa pela honra da 
rainha Guineverre, acusada por Mador de ter matado seu irmão à 
traição com uma fruta envenenada:

Então lançaram-se os cavaleiros um sobre o outro, deixaram correr 
os cavalos e se entrechocaram a grande velocidade, como puderam 
os cavalos levar, e se feriram tão violentamente que nem escudo 
nem loriga lhes serviram que não fizessem grandes chagas e 
profundas. Mador voou do cavalo a terra, ficou todo quebrado ao 
cair, porque era grande e pesado, mas levantou-se logo, como 

 ibid. p. 144.15
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quem não estava nada seguro, porque tinha encontrado para justar 
um inimigo forte e duro. Quando Lancelote o viu a pé pareceu-lhe 
que, se o atingisse sem cavalo, seria censurado, então apeou e 
deixou seu cavalo ir aonde quisesse. Depois puxou a espada, 
protegeu a cabeça com o escudo e quis atingir Mador onde 
pudesse deu-lhe sobre o elmo tão grande golpe, que ficou 
atordoado, mas defendeu-se o melhor que pôde e deu em 
Lancelote grandes e seguidos golpes, mas tudo isto não o abateu, 
porque, logo que passou do meio-dia, Lancelote o trouxe de tal 
modo, que lhe fez jorrar o sangue do corpo em mais de dez 
lugares. De tal modo o levou e o golpeou de um lado e de outro, 
que todos na praça viam que Mador estava por baixo e com a 
morte chegando, se seu adversário quisesse.16

Como podemos ver, não há nada de idealizado nas descrições 
dos combates. Entretanto, pouco a pouco o espaço dedicado à batalha 
dá lugar à exaltação da cortesia e do amor cortês, destacando um outro 
tipo de personagem, as damas e donzelas.

Nos romances de cavalaria, as damas e donzelas são o objeto 
da devoção dos cavaleiros. Sempre de origem nobre, elas vivem 
enclausuradas nos castelos e nas cortes, sem ocupação definida, 
armando intrigas ou amando e sendo amadas por seus cavaleiros e 
maridos. Praticamente desprezada nas canções de gesta, a figura 
feminina ascende a um papel mais destacado na literatura arturiana, 
principalmente a partir da obra de Maria de França. Entretanto, 
continuam a serem olhadas com desconfiança. A mulher, como um ser 
inferior ao homem, é a presa preferida do Demônio, por sua fraqueza 
moral e espiritual. Ela é incapaz de agir por si mesma, a não ser 
através da astúcia, geralmente empregada na intriga e na vingança. 

 A MORTE do rei Artur. São Paulo : Martins Fontes, 1992, p. 108.16
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Sendo assim, além da beleza, aparentemente o único atributo a que 
todas as personagens femininas importantes tem direito, a virtude mais 
valorizadas nas mulheres é a nobreza, consubstanciada na fidelidade 
ao marido sobre todas coisas. A mulher mais virtuosa da literatura 
arturiana é Igraine, mãe de Arthur, comparada inclusive com a Virgem 
Maria. Fiel ao marido, o duque da Cornualha, ela só se deita com 
Uther por obra da transformação operada por Merlin, que o faz 
semelhante ao primeiro:

Na festa de Natal seguinte vieram então as esposas, as senhoras e 
as jovens solteiras com seus cavaleiros e barões. Quem não trazia 
a esposa não era bem visto; assim, os que não eram casados 
traziam a amante. No dia da festa chegaram tantos casais, que não 
se podia dizer quantos eram. Aqui falaremos apenas dos que mais 
se destacaram. Era o caso, por exemplo, do Duque de Tintagel e de 
sua esposa Igraine. Depois da Imaculada Virgem Maria, nenhuma 
outra cristã era mais bela e mais encantadora do que Igraine. 
Quando o rei a viu pela primeira vez, ficou tão arrebatado por sua 
beleza que perdeu a fala. A dama percebeu-o muito bem, mas 
fingiu não ter entendido nada. Notando, porém, que o rei sempre a 
olhava  e que seus olhos não se desviavam dela, Igraine retraiu-se 
e passou a evitar a presença do rei, pois era uma dama muito 
virtuosa e honrada, que cuidava para não macular a honra do 
marido, e lhe era muito fiel. 17

A virtude, para uma mulher, era mais importante que a própria 
vida, pois era seu bem mais precioso, o único além da beleza. Igraine 
preferia morrer a desonrar o marido:

Quando o duque voltou à companhia da esposa, depois de ter 
ceado com o rei, encontrou-a chorando e entregue ao desespero. 

 SCHLEGEL, Friedrich. A história do mago Merlin. São Paulo : Martins Fontes, 1989, p. 17

101.
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Assustou-se, tomou-a nos braços e, carinhosamente, perguntou-lhe 
o que estava acontecendo. “Eu preferia estar morta”, disse Igraine 
chorando. “E por que isso, minha adorada esposa?” – “Porque o 
rei, por amor a mim, não pára de me armar ciladas com a ajuda de 
Ulsius (seu senescal). Ele disse que todas essas festas e reuniões 
da corte para as quais mandou convidar as damas do reino, foram 
organizadas só por minha causa, só para que eu viesse até ele e ele 
me pudesse ter sob seu poder. Mas prefiro morrer a ser-lhe infiel, 
meu esposo: pois amo-o, embora o senhor me tenha irritado ao 
obrigar-me a aceitar o cálice de ouro do rei. Até hoje eu tinha 
conseguido recusar todos os seus presentes; mas obedecendo a 
uma ordem sua, meu esposo, fui obrigada a aceitar o cálice, e isso 
tem amargurado minha vida. Isso não pode continuar assim, pois 
na certa vai acabar em desgraça. Por isso suplico-lhe meu senhor e 
esposo, que me permita voltar a Tintagel, pois não consigo 
continuar aqui suportando tudo isso”.18

Um caso particular diz respeito às donzelas das florestas e aos 
eremitas. Tanto um como outro tem uma função curiosa. As donzelas, 
presentes em praticamente todos os romances arturianos (há mais de 
cem delas na estória de Lancelote) aparecem sempre nas 
encruzilhadas das estradas, o que poderia pressupor uma origem 
sobrenatural. Entretanto, elas são bem humanas em sua descrição e 
comportamento. Nestas encruzilhadas elas fornecem ao herói a 
indicação do caminho a seguir, fazem pequenas profecias sobre o 
destino próximo, hospedam os cavaleiros e se envolvem 
romanticamente com os mesmos, às vezes durante um longo tempo. 
Há também as fadas, que no contexto medieval não são seres 
fantásticos, mas mulheres com conhecimentos extraordinários. A fada 
é contrapartida feminina do mago. O melhor exemplo é Morgana, a 
meia-irmã de Arthur. 

 id., p. 106.18
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Há ainda os eremitas, religiosos que não pertencem a nenhuma 
ordem particular, estando portanto fora da estrutura hierárquica formal 
da Igreja. Eles vivem na floresta, e desse modo fazem parte do “outro 
mundo”: apesar de humanos, tem um pé no fantástico. Os eremitas 
dos romances arturianos vivem sempre sozinhos, ou no máximo com 
um discípulo, e são sempre possuidores de conhecimentos e sabedoria 
acima das do homem comum. Se observarmos com atenção, 
perceberemos uma ligação com os antigos druidas celtas, seja por seus 
hábitos solitários, mas principalmente por residirem na floresta, onde 
obtém o material para cumprir sua principal função nestes romances, a 
da cura dos feridos. Além disso, os eremitas são sempre retratados 
como homens piedosos, tementes à Deus e dedicados a ajudar os 
pobres e necessitados, eles próprios levando uma vida extremamente 
simples e despojada. Orientam os viajantes e os colocam “no caminho 
certo”, seja no sentido literal ou espiritual. Vários autores levantam a 
possibilidade deste perfil ser uma crítica dos autores medievais à 
realidade suntuosa da maioria do clero da época. É preciso relativizar 
essa posição. Bastante explícita  nos fabliaux franceses do final do 
século XIII e início do XIV, onde a figura do padre, assim como a do 
vilão, é o alvo preferencial da sátira e do escárnio , ela não se revela 19

tão claramente na maioria da literatura arturiana. Na tradição literária 
medieval, o eremita personifica o homem santo, principalmente por 
seu isolamento social. Num mundo em que o conceito de “solidão” era 
algo inimaginável para a maioria das pessoas, a vida solitária e 
ascética, voltada para a oração e o estudo, denotava um imenso 
sacrifício, “santificando” o indivíduo que optava por este tipo de vida. 

 O padre, neste caso, é quase sempre o responsável por induzir a mulher ao pecado do 19

adultério. Ver PEQUENAS, fábulas medievais : fabliaux dos séculos XIII e XIV. São Paulo : Martins 
Fontes, 1995.
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Esta construção em torno do eremitismo pode ser notada pelo menos 
desde o século VII, como por exemplo, nos escritos de Valério do 
Bierzo . O eremita é o vir sanctus por excelência. Seu modelo é 20

baseado no dos padres do deserto, e tem por preceitos fundamentais a 
privação e a mortificação, vividas  preferencialmente em ambiente 
inóspito (no caso do ocidente europeu, a floresta ou a montanha), 
como meio de atingir a santidade. Além disso, o eremita dos romances 
arturianos aproxima-se, como já afirmei, dos druidas da antiga 
tradição céltica, resgatando um conhecimento que na época estava se 
perdendo. Mestre Blasius, o eremita que salvou a vida da mãe de 
Merlin, e posteriormente associa-se ao mago para escrever sua 
história, é um dos melhores exemplos: 

Não muito longe do lugar onde moravam as virgens, vivia um 
eremita que levava uma vida extremamente piedosa. Ao ficar 
sabendo do terrível fato de que uma das virgens havia sido 
enterrada viva, foi ter com as outras irmãs, a fim de assisti-las com 
seus conselhos. Primeiramente perguntou-lhes de que forma 
haviam perdido pai, mãe e todos os seus bens. “O destino quis 
assim”, responderam elas. “Deus nos odeia e nos conduziu a essa 
desgraça.”

“Deus não odeia ninguém”, disse o devoto eremita. “Ao contrário, 
Deus sente muito por todo o mal que se abateu sobre vocês. Foi 
por obra do Demônio que a irmã de vocês foi seduzida e 
desonrada. Mas, como vocês não sabiam disso e até agora 
conseguiram manter-se livres da tentação, é melhor que fiquem 
longe das más companhias e afastem de si os maus pensamentos.”

O piedoso homem ensinou-lhes ainda muitas outras coisas 
edificantes. Iniciou-as na fé, ensinou-lhes os Dez Mandamentos e 
as virtudes do Salvador. Todos esses ensinamentos agradaram 

 Para maiores detalhes sobre esta questão ver o artigo: FRIGHETTO, Renan. O modelo de 20

vir sanctus segundo o pensamento de Valério do Bierzo. Helmantica, Universidad Pontificia de Salamanca, 
v. XLVIII, n. 145-146, p. 59-79, 1997.
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muito a filha mais velha. Ela levou tudo muito a sério, esforçou-se 
muito por aprender tudo e fazer todos os dias tudo o que o devoto 
eremita lhe aconselhou que fizesse. “Minha filha, se você seguir 
direitinho meus conselhos, e fizer tudo o que estou lhe dizendo, 
você se tornará uma pessoa honrada e alcançará muitas graças. 
Portanto, siga meus conselhos. Procure-me todas as vezes em que 
estiver em dúvida ou cair em tentação, para que com a ajuda de 
Deus eu possa reconduzi-la ao bom caminho. Não permita que 
nada a aflija. Confie em Deus!”. Depois de ter dito às jovens essas 
palavras de apoio e de ter dado a elas vários conselhos, o piedoso 
homem retornou à sua ermida, não sem antes enfatizar uma vez 
mais que elas deveriam procurá-lo em busca de conselho, toda a 
vez que algo as ameaçasse.21

Não podemos esquecer dos vassalos e vavassalos, em cujas 
casas hospedam-se os cavaleiros quando fora da corte, lembrando o 
hábito universal da hospitalidade durante a Idade Média europeia. 
Lembremos que uma das obrigações fundamentais do contrato feudal 
era o abrigo ao senhor, principalmente ao rei, quando de seus 
deslocamentos por seus domínios. Um trecho de Perceval mostra a 
importância da hospitalidade. Nele,  Gawain, hospedado na casa de 
Garin, um vavassalo, é acusado de ser um mercador disfarçado de 
cavaleiro para não pagar os pedágios nas pontes e vilas por onde 
passa. Garin, que desconhece tal acusação, sai de casa a cavalo com o 
filho:

Eis que vão ambos à corte, como de hábito quando querem falar à 
seu senhor. Deparam com ele no caminho; o vavassalo saúda e 
pergunta para onde vai. Responde o senhor que está indo folgar 
justamente em casa do outro. - Por minha fé – diz Garin -, isso não 
me deixa agastado nem descontente. A propósito, lá podereis ver o 
mais belo cavaleiro do mundo. 

 id.,  p. 5.21
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- Entretanto, em vez de o abraçar mandarei que o prendam – diz o 
sire. – É um mercador que traz cavalos para vender e se diz 
cavaleiro.

- Sire, esta é uma fala mui feia! Sou homem vosso e sois meu 
senhor, mas prefiro devolver vossa homenagem, por mim e por 
minha linhagem, e vos desafiar desde já, a deixar que um dissabor 
atinja o hóspede em minha casa.

- Ora, ora! Não desejo tal cousa – diz o senhor – e que Deus me 
ajude! Nem vosso hóspede nem vossa morada terão desonra por 
feito meu; mas não por falta de ter sido admoestado e aconselhado, 
podeis crer!

- Agradeço muito – diz o vavassalo. – Fazeis-me grande honra 
vindo visitar meu hóspede.  22

Para encerrar o quadro dos personagens, falemos um pouco 
sobre o “inimigo”, aqueles que agem como adversários dos cavaleiros 
e dos reis nas estórias. Existem algumas características que lhe são 
comuns, e podemos dividi-los em dois grandes grupos, os cristãos e os 
pagãos. O cristão que se comporta como inimigo geralmente o faz por 
ambição, excesso de orgulho ou por estar no cumprimento de uma 
missão, como guardar uma ponte ou um castelo. Ele distingue-se do 
pagão pelo fato de sua condição de “adversário” ser transitória, fruto 
da ignorância, de maus costumes ou de um destino desfavorável, mas 
sua condição pode, quase sempre, ser revertida. Quando derrotado, 
muitas vezes o inimigo reconhece a superioridade dos cavaleiros de 
Artur, tanto em habilidade quanto em nobreza, e submete-se de bom 
grado, “civilizando-se” ao entregar suas armas e agregar-se à corte do 
rei. Foi o caso do Orgulhoso da Charneca, um cavaleiro que passava 

 TROYES, Chrétien. Perceval ou o romance do Graal. São Paulo : Martins Fontes, 1992, 22

p. 94.
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seus dias a humilhar uma donzela que amava, apenas por ela ter dado 
um beijo em um cavaleiro que por ela um dia passou. Derrotado por 
Perceval, o Orgulhoso, submete-se, perdoa a dama e rende-se ao rei 
Artur:

Sem mais palavras, eles avançam um sobre o outro. E tão 
furiosamente se chocam que as lanças voam em pedaços e ambos 
esvaziam as selas. Caídos, prontamente tornam a levantar e 
combatem a golpes de espadas. Dura batalha, e sem falha! Por que 
a deveria eu descrever? Finalmente, o Orgulhoso da Charneca leva 
a pior e clama por misericórdia. O jovem cavaleiro não esquece o 
que ordenara o homem probo: nunca matar homem à mercê. Diz 
então: 

- Cavaleiro, por minha fé, não te perdoarei antes que aqui perante 
mim perdoes tua amiga. Posso jurar, ela não mereceu ser tratada 
como fazes.

O Orgulhoso amava a donzela mais que a menina dos olhos. E 
responde:

- Caro sire, estou pronto a reparar. Será como quiserdes. Ordenai e 
obedecerei. Trago o coração triste e dorido de a ter atormentado 
assim.

Diz o vencedor:

- Irás então ao mais próximo de teus solares. Farás que ela tome 
banho e repouse até recobrar a saúde. Quando estiver preparada, 
trajando belas roupas, tu a conduzirás até o rei Arthur. Se ele 
perguntar quem te envia, responderás: “O rapaz que fizestes 
Cavaleiro Vermelho”. Narrarás ao rei Arthur a penitência que 
impuseste a tua amiga e a miséria em que viveu. Contarás em voz 
alta perante a corte, que todos e todas possam ouvir, a rainha mais 
suas aias.23

Quanto ao pagão, é o inimigo a ser simplesmente destruído, 

 id. p. 75.23
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ele raramente tem nome próprio, é apenas mencionado, en passant, 
para logo desaparecer, após sua derrota no campo de batalha. Mas o 
pior de todos é o camponês ou o vilão. Sempre perverso e traiçoeiro, 
ele nunca tem nome, e vive de armar ciladas para damas e cavaleiros 
nas estradas solitárias. 

6. A CORTESIA

A questão da cortesia é 
expl icada por ser o  
p ú b l i c o l e i t o r d o s 
romances do século XII 
formado em sua maioria 
pelas damas e donzelas 
das cortes da França e 
Inglaterra. No mundo da 
época, o comportamento 
cortês era algo raro, e 
p o r t a n t o m u i t o 
valor izado. Podemos 
perceber sua importância 
neste trecho da História 
do Mago Merlin:

Certo dia, já bastante melancólico e pensativo, Gawain cavalgava 
por uma floresta quando encontrou uma jovem montando um 
belíssimo palafrém negro. A sela era feita de marfim, e os estribos, 
de ouro; a capa, vermelho-escarlate, ornamentada de franjas 
douradas, chegava quase a tocar a terra, e as rédeas e os arções 
eram feitos de fino ouro, maravilhosamente lavrado. A jovem 
vestia roupas de cetim branco e um cinto de seda ricamente 
bordado; tinha a cabeça envolta por denso véu, a fim de proteger-

Pedidos ao deus do amor 
(manuscrito do séc XV
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se contra os raios de sol. O cavaleiro Gawain estava tão absorto 
em pensamentos que não percebeu a presença da jovem e não a 
cumprimentou quando passou por ela. Depois de cruzar com ele, a 
jovem parou, deu meia-volta e disse: “Gawain, Gawain, nem tudo 
o que dizem é verdade. Em todo o reino de Logres corre o boato 
de que você é o cavaleiro mais bem-educado e mais cortês, e aí 
está o lado mentiroso do boato. Você é o cavaleiro mais descortês 
que eu já vi, desde que vivo por estas florestas, pois sua rudeza e 
falta de polidez o fizeram passar por mim sem me cumprimentar 
ou me dirigir alguma palavra de cordialidade. Saiba porém que 
você vai se dar mal; e em seu arrependimento desejará dar a 
metade do reino do rei Arthur para ter-se comportado melhor.24

Na continuação da estória acima, a donzela não se comove 
com as desculpas de Gawain, e roga-lhe a praga de assumir a forma da 
primeira pessoa que encontrasse pela frente, que evidentemente é um 
“anão horrendo, montado num muar” . A punição é proporcional à 25

beleza e à riqueza da donzela e Gawain só recupera sua  forma normal 
depois de quase um ano e de muitas aventuras ao reencontrá-la e 
cumprimentá-la adequadamente. 

Este trecho de Perceval ou o Romance do Graal em que a mãe 
do cavaleiro o orienta antes de sua partida para a corte de Arthur, 
sintetiza de forma excelente o que se esperava de um cavaleiro:

- Caro filho, que grã dor tenho de vos ver partir! Ireis à corte do rei 
e lhe direis que vos dê armas. Sei que não as recusará; mas, 
quando as tiverdes de usar, como fareis? Arma nunca manejastes, 
nem vistes manejar por outros. Temo que não sereis hábil. 
Ninguém pode fazer bem algo que não aprendeu. Mas é espantoso 

 SCHLEGEL. op. cit., p. 175.24
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que homem aprenda o que não viu fazer amiúde! Caro filho, quero 
vos dar um conselho que é muito bom conhecer, e, se quiserdes 
ouvir, grande bem vos poderá advir. Em breve sereis cavaleiro, se 
aprouver a Deus, e penso que sim. Se encontrardes, perto ou longe, 
dama que tenha precisão de ajuda ou damizela em desgraça, sede 
pronto a socorrê-las assim que vos solicitarem. Quem às damas 
não presta honra é porque não tem honra no coração. Deveis servir 
damas e damizelas. Por toda parte sereis louvado. E, se 
requestardes alguma, evitai importuná-la. Nada façais que lhe 
desagrade. Se ela vos consentir um beijo, proíbo-vos o restante. 
Donzela dá muito quando concede um beijo. Se ela trouxer anel no 
dedo ou esmoleira na cintura, e por amor ou por rogo vos 
presentear, usareis então seu anel, assim quero. Em caminho ou 
em pousada, não tenhais longamente companheiro de que não 
pergunteis o nome, pois pelo nome conhecemos o homem. Caro 
filho, falai com os homens probos, ide ter com eles. Homem probo 
nunca dá mau conselho. Na igreja como no mosteiro, orai a Nosso 
Senhor! Que neste mundo Ele vos conceda honra, consentindo em 
vos conservar para bom fim alcançar!26

Como podemos observar, as virtudes mais importantes são 
realmente a cortesia e a piedade. A probidade é uma soma das duas, 
acrescida da lealdade para com o suserano e a Igreja. A habilidade e o 
treinamento, obviamente necessários ao exercício da cavalaria, são 
colocadas num plano inferior, subordinadas ao talento pessoal, inato, 
pois conforme disse a mãe de Perceval, “é espantoso que homem 
aprenda o que não viu fazer amiúde”, e o jovem cavaleiro confirma a 
observação da mãe, tornando-se um dos mais hábeis homens de 
Arthur.

 TROYES. op. cit., p. 32.26
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7. O SÉCULO XIX E 
DEPOIS

Com o fim da Idade 
M é d i a , o t e m a 
arturiano “saiu de 
moda” e só se fez 
presente de forma rara 
e e s p o r á d i c a n a 
literatura. Então, com o 
advento do romantismo 
na l i tera tura e na 
m ú s i c a , e 
poster iormente em 
outras artes, o tema 
arturiano ressurgiu 
com grande força. Na 
Alemanha, o casal 
Dorothea e Friedrich 
Schlegel publica em 
1804 a obra Geschichte 
des Zauberers Merlin 
(A História do Mago 
Merlin), a partir de 
fontes francesas dos 

séculos XII e XIII, da Biblioteca de Paris. Em 1865 estreia em 
Munique a ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner. 

Na Inglaterra, a primeira obra de destaque neste nova onda 
literária foi o conjunto de 12 poemas narrativos Os Idílios do Rei de 

Geraint e Enid (Gustav Doré para uma edição 
de 1868 de The Idylls of The King)

A Sedução de Merlin 
(Edward Burne-Jones, 1872-1877)
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Alfred Tennyson. Publicados entre 1859 e 1885, contam a lenda do 
Rei Arthur, dos seus cavaleiros, do amor dele por Guinevere, da 
trágica traição desta, e da ascensão e queda do rei e do seu reino. São 
dedicados poemas individualmente a Lancelote, Erec (Geraint), 
Galahad, aos irmãos Balin e Balan, e também a Merlin e à Senhora do 
Lago. 

D u r a n t e a e r a 
Vitoriana os temas 
arturianos tornaram-se 
c a d a v e z m a i s 
presentes, aparecendo 
na poesia, na música e 
nas artes plásticas. As 
estórias de Arthur e 
seus cavaleiros foram 
destaque na produção 
dos pintores Pré-
rafaelitas. Artistas 
como Dante Gabriel 
R o s s e t i , E d w a r d 
B u r n e - J o n e s e 
W i l l i a m M o r r i s 
c r i a ram inúmeros 
t r a b a l h o s q u e 
p o s t e r i o r m e n t e 
inspirariam o cinema 
e a literatura do século 
XX. 

Poster de Excalibur, de John Boorman
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Com as duas guerras mundiais, o tema arturiano é novamente 
esquecido, mas retorna de forma cada vez mais frequente a partir da 
década de 1950 com os romances de T. H. White, começando com A 
Espada na Pedra que foi a inspiração para o desenho animado da 
Disney A Espada era a Lei e para o musical da Broadway Camelot, de 
1960. Nas décadas seguintes as releituras aparecem com frequência 
cada vez maior, tanto na literatura como no  cinema e no teatro. Na 
década de 1930, J. R. R. Tolkien começa a escrever o poema A Queda 
de Arthur, que só foi publicado, inacabado, em 2013 pelo seu filho 
Christopher Tolkien. Livros como As Brumas de Avalon de Marion 
Zimmer Bradley e A Caverna de Cristal de Mary Stewart fizeram 
enorme sucesso. Já no cinema e na televisão, a lista é interminável. 
Desde obras primas como Excalibur de John Boorman e sátiras 
brilhantes como O Cálice Sagrado do grupo inglês Monty Python, até 

p r o d u ç õ e s d e p é s s i m a 
qualidade (que não param de 
aparecer) na forma de filmes 
e séries de TV mais ou 
menos relacionadas ao tema 
arturiano, o filão parece 
inesgotável. Na música o 
tema também se fez presente, 
com  compositores como 
Rick Wakeman e seu álbum 
Mitos e Lendas do Rei Arthur 
e dos Cavaleiros da Távola 
Redonda. 

Álbum de Rick Wakeman
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Na verdade, se levarmos em consideração que os temas 
arturianos  e os ligados à cavalaria também serviram de inspiração 
para toda a produção classificada sob a designação de “Fantasia”, o 
que inclui também jogos, tanto de tabuleiro como eletrônicos, 
histórias em quadrinhos como O Príncipe Valente e incontáveis 
desenhos animados, a lista de derivados é absurdamente grande. Nem 
sempre essas referências são explícitas, a não ser para um estudioso do 
tema. Na ficção científica, seriados como Star Trek e Babylon 5 e 
filmes como Guerra nas Estrelas são um exemplo de citações e 
alegorias relacionadas à Arthur e ao romance de cavalaria. A 
permanência e a influência das lendas arturianas na cultura de massa  
contemporânea é extraordinária, a cada dia surgem novos produtos 
culturais que nos lembram suas personagens de alguma forma. O mito 
de Arthur, nascido há mais de mil anos e profundamente enraizado em 
nossa cultura, continua a nos influenciar nas mais diversas formas e, 
longe de enfraquecer, torna-se cada vez mais forte. Longa vida ao Rei 
Arthur e aos cavaleiros da Távola Redonda!     
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