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A Sexualidade Feminina na Idade Média Portuguesa- Norma e Transgressão 

 Cristina Patrícia Costa Constantino Correia 

 

RESUMO 

Esta dissertação, intitulada A sexualidade feminina na Idade Média- norma e 
transgressão, visa entender alguns aspetos da sexualidade feminina e a forma como a 
mesma é preconizada pela sociedade e pelas normas legislativas patentes, 
nomeadamente no Livro das Leis e Posturas, n’As Ordenações de D. Duarte e n’As 
Ordenações Afonsinas. 

Com o objetivo de contextualizar o objeto em estudo, começa-se por fazer um 
enquadramento da temática, tentando-se entender a relação que a mulher tinha com 
o seu corpo e com a sua própria sexualidade. No capítulo inicial exploram-se também 
as diferentes conceções acerca desta temática. Assim, é analisada a doutrina da Igreja; 
a legislação sobre questões de cariz sexual e por fim a sexualidade na poesia 
trovadoresca. 

No capítulo II é observada a norma dos comportamentos sexuais; ou seja, a 
sexualidade no casamento. Neste capítulo é investigado o conceito de casamento, os 
diferentes tipos de casamento e de que forma a Igreja influenciava e tentava 
regulamentar o mesmo. 

Por fim, no capítulo III é tratada a transgressão, nomeadamente a prostituição, o 
adultério e a barregania. Neste último capítulo são analisadas diversas peças 
legislativas da época, de forma a entender-se qual a posição socialmente adotada 
perante os comportamentos considerados transgressores e ainda como os mesmos 
eram tratados a nível legal designadamente nas fontes legislativas já referidas. 

 

ABSTRACT 

This dissertation, titled A sexualidade feminina na Idade Média- norma e transgressão, 
sets out to understand some specific aspects of the feminine sexuality and the way it is 
perceived by society as well as in the ruling body of laws enacted at the time, namely 
in the Livro das Leis e Posturas, n’As Ordenações de D. Duarte and n’As Ordenações 
Afonsinas. 

With the purpose of contextualising the study, the starting point is an outline of the 
topic to try to understand the tripartite relationship held between woman, body and 
sexuality. The first chapter also explores the different approaches to the topic. Thus, a 
thorough analysis of the Church’s doctrine and the legislation of sexual affairs is made. 
In a similar fashion, insights on how sexuality was displayed in medieval Portuguese 
lyrics is offered.  

The second chapter discusses the norm of sexual behaviour, i.e. how sexuality is 
appraised within marriage. This section has its focus on marriage – how is marriage 



 
 

defined, what type of marriages existed during the Middle Ages and how did Church 
try to influence and regulate marriage.  

Finally, chapter three examines transgression, specifically cases of prostitution, 
adultery and barregania. This last section surveys in-depth the aforementioned ruling 
body of laws enacted at the time, aiming at understanding which was the socially held 
stance towards acts of transgression as well as highlighting the legal framework of 
such acts.   
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Introdução 

A dissertação que a seguir se apresenta integra-se no âmbito do Curso de 

Mestrado em História, na área de especialização em História Medieval, da Faculdade 

de Ciências Socais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa. 

Esta dissertação visa investigar a questão da sexualidade feminina, no contexto 

português, no período medieval, visto ser um tema ainda pouco explorado no meio 

académico da especialidade.  Reconhece-se a existência de publicações sobre a 

história das mulheres na Idade Média, porém, no que respeita ao campo da 

sexualidade a abordagem é diminuta. 

Esta é a razão que levou à escolha deste tema, procurando responder à 

pergunta de partida: como era entendida a sexualidade feminina, em Portugal, nos 

séculos XIII, XIV e XV? 

Trata-se de um tópico problemático pela falta de fontes disponíveis, 

acrescendo o facto de que as que existem, sejam elas escritas ou iconográficas, terem 

sido realizadas no masculino, o que não é irrelevante para a imagem que é construída 

e transmitida. 

Seria contraproducente tentar caracterizar, mesmo que sumariamente, do 

ponto de vista social, uma vasta diacronia temporal como é a Idade Média. Assim, tal 

como já foi referido, dar-se-á primazia aos séculos XIII, XIV e XV, no contexto 

Português. 

Esta dissertação tem como fontes fundamentais a legislação e demais 

documentos normativos inseridos em coleções como o Livro das Leis e Posturas1, as 

Ordenações do Senhor Rey D. Affonso V2, comummente designadas como “Ordenações 

                                                           
1 Livro das Leis e Posturas, prefácio de Nuno Espinosa Gomes da Silva e leitura paleográfica de Maria 
Teresa Campos Rodrigues, Lisboa, Faculdade de Direito, 1971 
2 Ordenações Afonsinas, 5 livros, Nota de Apresentação de Mário Júlio de Almeida Costa, Nota 
Textológica de Eduardo Borges Nunes, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian (edição fac-similada da 
edição da Real Imprensa da Universidade de Coimbra de 1792), 1984 
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Afonsinas” e as Ordenações de d’El-Rei Dom Duarte3, ou seja, apenas fontes jurídicas e 

não tratados canónicos ou outro tipo de fontes. 

As razões desta opção prendem-se com o facto de estas serem documentos 

orientadores/legislativos da sociedade Medieval Portuguesa, de estes conterem mais 

informação sobre o tema abordado quando comparado com outras fontes e 

principalmente por encerrarem um maior grau de normatividade, ainda que tenham 

sido igualmente redigidos por figuras masculinas. 

Pretende-se analisar a configuração da norma, mas também de que modo eram 

comtemplados os comportamentos sexuais considerados transgressores, dando 

especial atenção ao tratamento e às penalizações aplicadas às mulheres envolvidas em 

tais atos.  

Salienta-se a limitação das fontes, que abordam sobretudo a transgressão e 

respetiva punição, sem estipularem direta e taxativamente a norma. 

A norma dos comportamentos sexuais estava, geralmente, enquadrada no 

casamento, enquanto a transgressão incluía situações como a prostituição e a 

barregania. No entanto, esta última, devido à relativa tolerância social que se 

verificava, tornou-se numa “zona cinzenta”, entre a norma e a transgressão. 

O estudo da realidade portuguesa não pode ser feito, nesta como em outras 

matérias, sem atender ao contexto civilizacional, social, cultural e religioso do 

Ocidente Medieval em que Portugal se inseria. Neste âmbito, merece lugar de 

destaque a influência da religião e da moral que dele emanava. De facto, “O 

cristianismo ocupava um papel mais abrangente que a religião, pregava uma 

ideologia”4 pela qual o homem medievo se regia. A imagem que o homem medieval 

tinha de si mesmo estava assim muito balizada pela visão da Igreja que, se por um lado 

exaltava a componente positiva do ser humano, criado por Deus à sua semelhança, por 

outro insistia na vertente negativa dos seres humanos pecadores, prontos a sucumbir 

à tentação, perdendo para sempre o seu lugar no Paraíso primordial. 

                                                           
3 Ordenações del-Rei Dom Duarte, ed. de Martim de Albuquerque e Eduardo Borges Nunes, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1988 
4 LE GOFF, 1989, pág.10 
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Neste período, a sexualidade era entendida, de uma maneira geral, como 

perniciosa, tendo apenas como real objetivo a procriação. “Consente-se o acto sexual 

desde que se respeite a ordem, isto é, o matrimónio cristão, controlado pelo clero que 

lhe incute diversas limitações, mas por ele encarado como um mal necessário.”5 

Nesta perspetiva, a intimidade feminina acaba por ser ainda mais escrutinada 

pelo crivo clerical. Assim, a História mostra-nos, factualmente, que a mulher foi, desde 

sempre, discriminada em relação ao homem, e no campo da sexualidade não houve 

exceção, sendo aceitáveis e até admitidos alguns comportamentos masculinos que 

eram inadmissíveis no feminino. A mulher devia” … renunciar a qualquer tipo de 

prazer, pois se não o fizer, ao recorrer a ela para ter prazer, o marido faz dela uma 

prostituta”.6 

Neste estudo pretende-se analisar a relação que era aceitável que a mulher 

portuguesa tivesse com o seu corpo e com a sua sexualidade, no quadro da norma 

estabelecida, bem como a condenação e a repressão dos comportamentos sexuais 

considerados transgressores.  

Esta dissertação encontra-se dividida em três capítulos, todos eles relacionados 

com a sexualidade medieval feminina e com a forma como a mesma é preconizada 

pela sociedade e pelas normas legislativas patentes nomeadamente no Livro das Leis e 

Posturas, n’As Ordenações Afonsinas e nas Ordenações de D. Duarte. 

O capítulo I é dedicado ao corpo feminino, procurando-se entender a relação 

que a mulher tinha com o corpo e com a sua própria sexualidade. Pretende-se ainda 

explorar as diferentes conceções que existem em torno desta temática. A conceção da 

Igreja, a da cultura cortesã e ainda a da legislação da época. O capítulo II concentra-se 

na norma, ou seja, a sexualidade no casamento. Neste capítulo pretende perceber-se o 

conceito de casamento da época em estudo, os diferentes tipos de casamento, de que 

forma a Igreja influenciava e tentava regulamentar o casamento e o quotidiano intimo 

de um casal, e ainda o que não era considerado pernicioso em termos sexuais. Tentar-

se-á também esclarecer a questão da viuvez e o controlo da mesma no que respeita a 

questões sexuais. Por fim, no capítulo III, aborda-se a transgressão face à norma 

                                                           
5 PILOSU, 1995, pág.13 
6 DUBY, 1988, pág.24  
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conjugal designadamente a questão da barregania e da prostituição. Neste ponto 

analisa-se qual a posição adotada perante a transgressão e ainda como a mesma é 

tratada a nível penal, nomeadamente na legislação referida. 
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Capítulo I: A sexualidade na Idade Média 

I. 1.    Enquadramento e conceitos 

Na sociedade atual, a sexualidade é um tema comum, amplamente discutido e 

analisado pelos diversos campos do saber; porém, na Idade Média este tema pertencia 

em exclusivo ao domínio privado e como tal existem apenas escassos registos que nos 

permitem perceber como era entendido, no referido período. Esta temática só passava 

para domínio público quando ocorria, ou pelo menos quando se cria que tivesse 

ocorrido, uma transgressão como um adultério ou uma violação, por exemplo. 

O discurso acerca da sexualidade era feito essencialmente por homens 

eclesiásticos que, supostamente, não detinham um prático conhecimento de causa e 

defendiam uma moral extremamente rígida que muito provavelmente não era 

praticada pela maioria dos indivíduos. 

Para além dos textos da doutrina cristã, surgem ainda referências relevantes 

acerca da sexualidade na poesia trovadoresca e nos textos normativos da época. Este 

tópico denota um caráter problemático ao apresentar nas fontes citadas uma grande 

dose de ficção (poesia trovadoresca) e de ocultação (textos clericais, assim como na 

legislação da época). Para além disso, existe também uma grande distância entre o 

individual e o coletivo. 

Neste capítulo, iremos tentar perceber o conceito de sexualidade, bem como o 

conceito de corpo, em particular o corpo feminino. Em seguida, abordaremos as 

diferentes visões sobre a sexualidade – a doutrina da Igreja e a legislação sobre 

questões de cariz sexual bem como o discurso existente sobre esta temática na poesia 

trovadoresca. A escolha da poesia trovadoresca, em detrimento de outro tipo de 

fontes, nomeadamente, tratados de medicina ou tratados canónicos, prende-se com o 

facto deste género de documentos ser realizado por leigos, ao contrário das outras 

fontes referidas e pela especificidade deste tipo de poesia. Adicionalmente, 

considerando o carácter não normativo da poesia trovadoresca, esta imprime uma 

outra perspetiva à realidade analisada, descrevendo com relativa verosimilhança o 

quotidiano mundano da sociedade medieval através do uso da sátira. Eventualmente, 

esta fonte será até um reflexo mais fidedigno das práticas sexuais vigentes da época 
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dado o seu objetivo não ser a regulamentação sexual, mas sim a sua descrição ou 

exposição. 

Segundo Jacques Rossiaud “La sexualité est ici comme une fonction de 

structure complexe associant : 1) des pratiques comportementales visant à la 

satisfaction du désir et/ou à la reproduction ; 2) des discours multiples (religieux, 

médicaux, juridiques, etc.) connotant ces pratiques de valeurs positives ou négatives ; 

3) d’un imaginaire érotique qui procède directement ou indirectement de ces deux 

ensembles et, à son tour les influence”.7 

Em termos gerais, podemos afirmar que a sexualidade, na Idade Média, tinha 

como objetivos a satisfação do desejo sexual e a procriação, o que não difere 

demasiado do conceito atual. A grande diferença reside na tentativa de 

regulamentação de tal atividade conotado, negativamente pela Igreja e em parte pela 

legislação da época. 

Inicialmente, a Igreja repudiava totalmente a sexualidade estabelecendo como 

perfeição a virgindade e o celibato. Aceitou o casamento como forma de controlar a 

sexualidade; todavia, impondo uma série de restrições relativas ao ato sexual entre os 

cônjuges, descritas no capítulo II deste trabalho, e no século XIII limitou-se a 

prescrever punições para as situações de adultério, sodomia e incesto. 

Os textos normativos da época tinham o propósito de tentar regulamentar 

questões de cariz sexual no sentido de erradicar, por vezes em vão, a transgressão, não 

se envolvendo diretamente na definição positiva da norma. Um dos exemplos desta 

tentativa, por vezes inglória, é a questão da barregania, que fez parte do quotidiano 

português durante vários séculos. 

Já no que respeita à poesia trovadoresca, da autoria de leigos, a sexualidade e o 

amor refletem quer a norma, nas cantigas de amor e de amigo, quer a transgressão, 

nas cantigas de escárnio e mal dizer. 

                                                           
7 ROSSIAUD,2002, pág.1329 
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Relativamente à sexualidade entre os cônjuges, existem algumas posições que 

defendem uma relação mais equitativa entre o casal; no entanto, uma das razões para 

duvidar dessa paridade é a diferença etária conjugal, que era desfavorável à mulher8. 

Segundo Rossiaud, há um domínio do masculino onde a relação carnal é um 

ritual que está no centro da masculinidade. Daí a existência de práticas sexuais 

marcadas pela brutalidade que se tornam muito difíceis de comprovar, como é o caso 

das violações. De acordo com o mesmo autor, o ato sexual resume-se desta forma : “… 

pas de préparation, une position de supériorité masculine, une éjaculation rapide dans 

l’indifférence à peu près totale au plaisir de la partenaire”.9 

Como parte indissociável da sexualidade, surge o corpo com toda a sua volúpia. 

Importa então entendermos o conceito de corpo na Idade Média. 

Ao compararmos documentos iconográficos da Antiguidade Clássica com o 

mesmo tipo de documento do período medieval, parece-nos existir um retrocesso na 

conceção do corpo humano veiculada pela Igreja cristã. No período em estudo, o 

corpo nunca surge representado nu, pois a nudez estava associada ao “pecado da 

carne”. O corpo pertencia ao foro privado e como tal era sempre representado 

vestido, “…para a mentalidade medieval, não havia nada mais íntimo que o corpo. 

Despi-lo (…) associa-se ao exercício sexual”.10 

Num período marcadamente religioso existia uma clara associação entre o 

corpo, a alma e o próprio gesto, sendo que qualquer uma das partes poderia 

“corromper” as restantes. Deste modo, deveria imperar a modéstia e a sobriedade do 

corpo, o que se evidenciava no vestuário e nos gestos, de forma a serem portadores de 

uma alma pura. 

O corpo era visto como sagrado pois, segundo a doutrina cristã, o homem foi 

feito à imagem de Deus e a mulher a partir do homem – através da costela de Adão. 

Simultaneamente, também era considerado profano, pois o corpo é também associado 

ao prazer da carne e à tentação. A associação inegável entre corpo e sexualidade 

conotou-o com uma carga negativa, causador do pecado original. Concomitantemente, 

                                                           
8 ROSSIAUD,1999, pág.1077 
9 ROSSIAUD,1999, pág.1078 
10 MATTOSO, 2010, pág.348 
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a indumentária deveria servir para cobri-lo na íntegra, contribuindo até para que 

determinados gestos não fossem visíveis. 

É evidente que foi o corpo feminino o que mais sofreu com esta conotação 

negativa, pois o mesmo estava no cerne do pecado da luxúria com toda a sua volúpia e 

sensualidade. De forma a mitigar uma possível exposição, o vestuário da mulher 

honesta e honrada devia revelar modéstia e moderação, devendo ainda ser bem 

distinto da indumentária das prostitutas que estavam, por exemplo, proibidas de usar 

um véu sobre a cabeça, símbolo de pureza. A propósito do vestuário foi emanada uma 

“Lei sobre o vestuário das prostitutas”11que restringia às mesmas a ostentação de luxo, 

bem como a compra de tecidos de forma a não suscitar o interesse financeiro pela 

“profissão”, por parte das mulheres honestas. 

Esta carga negativa atribuída ao corpo encontra-se bem documentada, por 

exemplo, na obra O Orto do Esposo, onde são enumerados os seus defeitos como a 

menstruação, as lêndeas, os piolhos e a urina. O autor desta obra considera que a 

união do corpo e da alma conduz à mácula da última. “Ao associar o pecado original 

com a sexualidade, e esta com o corpo, vai até ao ponto de dizer que a alma fica 

«suja» pela união entre eles”.12 

O corpo era inferiorizado em favor do espírito e devia ser modelado segundo as 

normas eclesiásticas. No caso de ser corrompido pelo pecado poderia ser restaurado 

através de jejuns, peregrinações e abstinência sexual. 

Esta dicotomia corpo/alma, com o sentido negativo que é atribuído ao 

primeiro, contribuiu para que existisse uma depreciação do corpo, ainda que os 

moralistas mais fervorosos continuassem a procurar a origem do pecado no desejo e 

não no corpo físico.  

Na Idade Média, há efetivamente uma conceção do corpo sexuado e uma clara 

associação do mesmo à sexualidade. Por essa razão é incutida a ideia de ocultação 

corporal através do vestuário, de forma a controlar os impulsos sexuais. 

                                                           
11 Livro das Leis e Posturas, Pág.396 
12 MATTOSO, 2010, pág.355 
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Esta objetivação do corpo está bastante presente nas cantigas de escárnio, “… 

onde se encontram, em toda a sua crueza, os vocábulos que designam os órgãos 

genitais e o seu uso, com um realismo que desafia não só as normas clericais, mas 

também o simples pudor”.13 

Tal como já mencionado, em relação ao corpo, em especial ao feminino, não 

existem muitas fontes que nos revelem como o mesmo era entendido, quer em 

termos estéticos, quer em termos sexuais. Algumas cantigas de amigo permitem-nos 

observar algumas descrições físicas femininas bastante genéricas, através dos 

vocábulos “fremosa” e “bem-talhada”, denotando-se uma preferência pela descrição 

psicológica em detrimento da física. 

Em termos sexuais também podemos depreender que existia a noção do que 

era aprazível e de que forma se poderia obter mais prazer, daí a condenação por parte 

da Igreja da masturbação e de certas posições sexuais. A existência dessas atitudes 

sancionatórias implicava o conhecimento acerca da prática das mesmas. 

O erotismo, bastante presente na poesia trovadoresca, fazia parte do 

quotidiano da sociedade medieval portuguesa, sendo que a proliferação da produção 

deste tipo de testemunhos comprova esta afirmação. 

Os comportamentos sexuais reprovados pela Igreja eram, por vezes, o tema das 

cantigas trovadorescas. Não raramente, estes estavam envolvidos numa dose de 

erotismo que era de certo modo tolerado. A moral oficial não podia admiti-lo, mas 

tolerava-o em zonas restritas; porém, condenava-o publicamente para não colidir com 

os pressupostos teóricos e normativos defendidos. 

Importa salientar que, como género poético, as composições trovadorescas 

estavam envolvidas numa grande dose de ficção, na qual o erotismo poderia ser 

igualmente entendido como mera manifestação psicológica, não sendo assim 

considerado transgressão grave. 

Sobre este ponto, podemos, pois, sintetizar que existia uma clara consciência 

do corpo humano e de como o mesmo podia provocar reações sexuais; no entanto, 

                                                           
13 MATTOSO, 2010, pág.362 
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imperava o pudor e a contenção reservando-se o corpo, o erotismo e a sexualidade 

para o domínio privado. 

 

I. 2.    A doutrina da Igreja sobre a sexualidade 

Inicialmente, a doutrina cristã defendeu a virgindade como o estado sexual 

perfeito, sem qualquer mácula. Nas situações em que não era possível manter esse 

estado, a única solução era o casamento como forma de combater a luxúria. 

De acordo com o sistema moral cristão, a atividade sexual em excesso poderia 

conduzir à falta de saúde, o esperma não deveria ser desperdiçado e, mesmo que o 

homem tivesse uma boa condição fisica, não devia exceder os dois dias semanais de 

prática sexual. A estes fatores acrescia ainda a necessidade do homem controlar a 

mulher, que era mais suscetível de ceder aos desejos sexuais.Assim, “La sexualisation a 

donc été présentée comme une conséquence de la chute et les corps sexués comme 

une marque de la déchéance.”14 

A Igreja tentou argumentar contra a sexualidade, apresentando a mesma como 

uma consequência da decadência humana e o sexo como como pecado fortemente 

oposto ao sagrado; contudo, não obteve o efeito desejado, sendo obrigada a tolerá-la 

no casamento. Admitem assim o sexo dentro do casamento, mas apenas com uma 

finalidade – a procriação – restringindo com veemência o ato sexual de forma a que os 

elementos do casal não incorressem no pecado da luxúria. Neste sentido, é elaborada 

uma vasta lista de interdições a respeitar pelos cônjuges, como o evitar as relações 

sexuais noturnas e a nudez, não estimular o parceiro com gestos e atitudes maliciosas 

e evitar o consumo de vinho que desinibe e estimula o desejo sexual. Para além deste 

manancial de regras, acresce ainda o papel passivo da mulher, que deveria ser 

submissa, cabendo a iniciativa em exclusivo ao homem. 

Também as posições sexuais foram alvo do crivo clerical que não permitia as 

posições consideradas contranatura e aconselhava a longos períodos de abstinência. A 

única forma admitida de controlar a conceção era a abstinência, sendo que as práticas 

contracetivas e abortivas e a sodomia eram repudiadas pela Igreja. 

                                                           
14 ROSSIAUD,2002, pág.1330 
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O casamento era, então, a única forma de união sexual admitida e assentava 

nos princípios de exogamia, indissolubilidade e consensualidade, como se pode 

verificar no capítulo II deste trabalho. 

A sexualidade só era permitida no casamento e, mesmo assim, tinha de 

obedecer às regras definidas pela Igreja como a discrição, moderação, posição e 

tempo15. Todo o resto pertence ao domínio da luxúria, um pecado capital. 

Do que precede resulta que na Idade Média existiu uma reprovação geral da 

sexualidade e uma rígida tentativa de regulamentação da sua prática, quer por parte 

da Igreja, quer por parte dos monarcas que, em termos jurídicos, davam concretização 

aos preceitos eclesiásticos. 

Toda esta teoria perdurou até ao final do século XII, momento em que os 

clérigos foram obrigados a reformular as suas visões sobre o casamento e a 

sexualidade, permitindo uma maior liberdade sexual no casamento, uma vez que essas 

restrições poderiam produzir o efeito contrário ao expectável e conduzir a uma maior 

libertinagem sexual. Naturalmente, surge a ideia que o ato sexual no casamento era 

indispensável, mas o prazer obtido devia ser anulado ou, pelo menos, moderado. 

Continua-se a reprovar todos os atos sexuais considerados contranatura e, embora se 

reconheça a existência do prazer, a principal e exclusiva finalidade sexual continua a 

ser a reprodução. Observam-se, então, as primeiras inflexões da moral cristã ao 

começar a legitimar o prazer conjugal e a entender a naturalidade sexual, sempre no 

contexto matrimonial. Esta relativa liberalização produziu efeitos positivos para a 

fidelidade conjugal, mas não conduziu ao desaparecimento de práticas como a 

concubinagem, as violações e a prostituição. Todos os comportamentos considerados 

desviantes, como a homossexualidade e a masturbação, continuaram a ser 

combatidos. 

A concubinagem e a prostituição eram consideradas comportamentos 

transgressores. No entanto isto não invalida a sua existência, bem como uma relativa 

tolerância perante os mesmos. Uma das faces mais visíveis da disseminação destas 

práticas é a existência de filhos bastardos, fruto das relações pré ou extraconjugais, e 

                                                           
15 ROSSIAUD,2002, pág.1330 
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da proliferação das casas de prostituição. A prostituição era tida como um mal 

necessário, quer para combater a homossexualidade, quer para evitar as violações 

coletivas a que estavam sujeitas as mulheres honestas16. Estas violações coletivas 

faziam parte de um ritual de integração de jovens rapazes que se juntavam com o 

objetivo de perpetrar esse delito. 

No sentido de eliminar este tipo de prática que, perante a lei, era complicada 

de distinguir entre a mulher que consente e a mulher que efetivamente é forçada, os 

legistas- sempre homens- começam a relativizar a questão da prostituição, pois esta 

poderia ser a solução para diversas situações. Assim, “C’est pourquoi, la crainte aidant, 

les notables laissent la prostitution publique et/ou privée se développer et, au XV s., la 

conçoivent bientôt comme une thérapeutique sociale et une préparation à la bonne 

conjugalité. “ 17 

Na Sociedade Ocidental Medieval, a moral sexual encerra algumas dualidades 

gritantes: em primeiro lugar permite aos homens todas as liberdades e obriga a mulher 

à contenção, depois proíbe a concubinagem, mas os elementos do clero são muitas 

vezes promotores desta prática. Deste modo, o modelo conjugal monogâmico estava 

em conflito com a própria sociedade onde práticas poligâmicas se encontravam 

bastante generalizadas. 

A moral sexual cristã, pois, sofreu algumas mudanças, ao longo da Idade Média. 

Inicialmente eram repudiados todos e quaisquer atos sexuais, defendendo-se a ideia 

de virgindade e/ou castidade. Havia uma condenação da “carne” e a mulher era 

considerada o elemento catalisador do pecado da luxúria, pelo que deveria ser 

controlada pelo marido. Progressivamente, os clérigos começaram a aceitar o 

casamento como a solução para combater o pecado da carne, mas impuseram um 

número bastante elevado de restrições que retiravam a autonomia conjugal. 

Simultaneamente, houve sempre a tentativa de erradicação de todos os 

comportamentos considerados desviantes, como a homossexualidade, a sodomia, a 

masturbação e o adultério.  

                                                           
16 PILOSU, 1995, pág.97 
17 ROSSIAUD,2002, pág.1331 
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Podemos afirmar que efetivamente se verificou um grande controlo da 

sexualidade por parte da Igreja, mesmo nas questões de cariz mais privado como o 

casamento. Salienta-se ainda assim, que era no contexto matrimonial que existia 

alguma margem para a atividade sexual. 

Tal como já mencionado, a Igreja tentou limitar as práticas sexuais 

consideradas transgressoras, sendo os manuais de confissões um dos exemplos da 

tentativa de contenção do pecado da luxúria, com uma enumeração, algo exaustiva, 

acerca destes comportamentos. Daí que se possa afirmar que “A existência deste tipo 

de obras (…) é um indicador seguro da distância dos comportamentos e práticas 

quotidianos em relação às expetativas normalizadoras da legislação e do discurso 

clerical.”18 

A doutrina da Igreja foi paulatinamente sofrendo mutações, de forma a não 

colidir diretamente, quer com os hábitos sociais, quer com a própria prática dos 

indivíduos, conceitos que não podem ser confundidos. A Igreja procurou regular a 

norma, entenda-se, a sexualidade no casamento, mas também a transgressão, ou, 

melhor dizendo a sua punição, envolvendo-se em questões relativas ao adultério, à 

prostituição ou à homossexualidade. 

Apenas no final do século XII é concedida alguma liberdade sexual conjugal, 

cabendo aos cônjuges fazer a administração desse ato. No entanto todos os 

comportamentos considerados transgressores e/ou desviantes continuaram a ser 

fortemente combatidos pela doutrina eclesiástica, ainda por muitos séculos. O conflito 

entre teoria e prática, nesta temática, pode ser melhor compreendido“ Parce que la 

théologie est un produit de l´histoire (…) leurs paroles ont toujours été diversement 

reçues, interprétées, déformées ou combattues par des milieux culturels au sein 

desquels la norme ne procédait pas seulement de l’enseignement des prêtres, mais de 

la puissance du réel et de la force des pratiques. “19 

 

 

                                                           
18 OLIVEIRA, 2010, pág. 336 
19 ROSSIAUD, 1999, pág. 1073 
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I. 3.    Legislação sobre questões de cariz sexual 

No que respeita à sexualidade, também os monarcas tentaram regulamentar 

esse tema através de textos legislativos. Enquanto a Igreja procurou regular quer a 

norma, quer a transgressão, a legislação régia emanada no período medieval 

contemplava apenas os comportamentos transgressores, deixando assim transparecer 

a norma, por exemplo através de leis que se referiam ao casamento e que em geral 

derivavam diretamente da doutrina eclesiástica. 

Esta tentativa de legislar sobre os comportamentos desviantes começou, em 

Portugal, com D. Afonso II, prosseguiu com D. Afonso III e D. Dinis, mantendo-se e 

manteve-se com D. Afonso IV, o monarca que promulgou a primeira lei contra a 

barregania, dado o seu inerente conflito com o matrimónio. 

No sentido de zelar pelos bons costumes e pela moral cristã, é publicado um 

conjunto de leis por forma a erradicar e/ou regulamentar as atividades sexuais 

consideradas transgressoras. Surge assim nos séculos XIII, XIV e XV em Portugal, 

legislação sobre a sexualidade, particularmente sobre a sexualidade feminina. 

A legislação medieval sobre este tema pode ser subdividida em duas 

perspetivas: a primeira vem no sentido de proteger a mulher, como é o caso das leis 

sobre as violações e sobre a viuvez; e a segunda surge como disciplinadora dos 

comportamentos desviantes atribuídos, quase em exclusivo, às mulheres, como é o 

caso do adultério, da prostituição e da barregania. 

Neste subcapítulo abordar-se-á apenas a legislação promulgada no sentido de 

proteger a honra feminina, deixando-se a tentativa disciplinadora da conduta sexual da 

mulher para o capítulo III deste trabalho. 

Tendo como fontes a legislação contida no Livro das Leis e Posturas, nas 

Ordenações Afonsinas e nas Ordenações de D. Duarte, podemos realçar as poucas 

referências existentes sobre a mulher em qualquer uma destas coletâneas, exceto 

quando os temas são o casamento, a sexualidade, a viuvez e a transmissão de 

património. Esta realidade sugere a existência de campos de exclusão das mulheres. 
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De forma a preservar a honra da mulher, é emanada por D. Dinis a lei, “Como 

se entende a mulher forçada pelo costume”20 , posteriormente, reforçada por D. 

Afonso IV na lei “Da mulher forçada, e como se deve provar a força”21. Ambas as leis, 

não datadas, demonstram alguma preocupação, por parte dos monarcas, em proteger 

os direitos femininos. No entanto, como se pode verificar ao analisarmos o conteúdo 

das mesmas, este crime era bastante difícil de comprovar publicamente, pois a mulher 

alvo do ataque tinha de cumprir determinados procedimentos para que o crime fosse 

efetivamente considerado como tal. 

Assim, de acordo com a lei de D. Afonso IV, se uma mulher fosse violada num 

povoado devia queixar-se com grandes gritos e ir pelas ruas a nomear o seu agressor 

pelo nome. No caso deste crime ocorrer num local ermo, a mulher deveria cumprir os 

cinco sinais que em seguida serão enumerados e, caso não fizesse algum, a queixa não 

era tida em consideração. O procedimento indicado consistia em fazer um grande 

alarido, logo após a violação, e dizer: «Vê o que me fez fulano», nomeando-o pelo 

nome; devia vir a chorar e pelo caminho gritar a todas as pessoas que encontrasse o 

sucedido; devia ir logo para a vila e dirigir-se à justiça sem entrar noutro lugar. 

Nesta lei, bastante pormenorizada acerca dos sinais que a mulher deveria fazer, 

encontramos uma tentativa de proteção da honra da mulher; todavia, é certo afirmar 

que dificilmente, segundo estas normas, se validava este crime. O simples 

esquecimento de um sinal, perfeitamente aceitável perante um ato de violência 

acabado de ocorrer, conduzia à invalidação do referido delito. Será que efetivamente 

esta lei serviu para proteger as mulheres? Talvez não, uma vez que embora existisse o 

texto normativo, a validade do crime era difícil de obter, sendo mais uma vez a culpa 

imputada à mulher por não cumprir os requisitos estabelecidos. 

Esta lei é sugestiva de uma maior preocupação com a afirmação régia da moral 

e dos bons costumes do que propriamente com a mulher. 

No sentido de preservar a honra das mulheres viúvas foi elaborada, por D. 

Afonso IV, uma lei que previa as penas aplicadas à mulher que depois de viúva 

mantinha relações sexuais. De acordo com esta lei, que é omissa no que respeita à 

                                                           
20 Ordenações de D. Duarte, pág.215 
21 Ordenações Afonsinas, Livro V, Título VI, pág.29 
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duração do período do luto, as mulheres que mantivessem uma relação depois da 

morte do marido deviam ser punidas com a pena de morte, sendo que qualquer 

pessoa as podia denunciar. A única atenuante existente consistia no facto de as 

mulheres poderem terminar esse relacionamento, no período de dois meses, sem 

serem punidas. Esta lei conduziu a práticas de extorsão monetária às mulheres viúvas 

e perante esta situação surge a lei, não datada, de D. Pedro “Da viúva que casa antes 

do ano e dia”22. Importa referir que nesta lei já há uma definição temporal do período 

de luto – um ano – que deveria ser respeitado. Mesmo no caso de não o ser, as viúvas 

não deveriam ser alvo de extorsão por parte de ninguém. O rei estabeleceu também 

que fosse permitido o casamento a estas mulheres e aos respetivos companheiros e 

que os mesmos não deviam ser alvo de difamações. 

Denota-se nesta lei uma efetiva proteção das mulheres, se bem que esta 

preocupação régia poderá estar relacionada com a considerável crise demográfica 

sentida no século XIV e ainda com a necessidade de controlo da sexualidade feminina 

– o estado ideal para a mulher que não professasse uma ordem religiosa era o de 

casada. 

Ainda com o propósito de preservar a moral, foi elaborada uma lei que 

estabelecia o prazo de trinta dias para uma mulher se queixar do homem que lhe 

retirou a virgindade23 e a lei “Que não possam reclamar virgindade depois de passarem 

três anos”24, ambas as leis sem data; ou seja, de acordo com o monarca D. João I, as 

mulheres por vezes faziam o que queriam com o seu corpo e depois passados dez, 

quinze ou vinte anos, vinham reclamar de alguns homens, dizendo que lhes tinham 

retirado a virgindade e exigiam o casamento no seguimento da lei. Desta forma, D. 

João I estabelece o prazo de três anos para tal demanda. 

Surgem ainda leis que equiparam a rapariga virgem e a viúva em termos de 

direitos legais, como é o caso das leis “Do que dorme com moça virgem, ou viúva, por 

sua vontade”25, não datada, e “Do que casa com mulher virgem, ou viúva, que está em 

                                                           
22 Ordenações Afonsinas, Livro IV, Título XVII, pág.86 
23 Livro das Leis e Posturas, pág. 257 
24 Ordenações Afonsinas, Livro V, Título X, pág.40 
25 Ordenações Afonsinas, Livro V, Título VIIII, pág. 37 
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poder do seu pai…”26, emanada a vinte e um de setembro de 1340, de D. Afonso IV. 

Em ambas as leis as punições são aplicadas ao homem e são idênticas, quer para as 

virgens, quer para as viúvas. 

Esta tentativa da Coroa de regulamentar a sexualidade passou também por 

considerar válidos os casamentos por juras e por pública fama e assim delegar o 

controlo da sexualidade feminina para o cônjuge, conforme se pode verificar no 

capítulo II desta dissertação. Este tipo de casamentos, bastante comuns na época, que 

consistiam na coabitação de duas pessoas por um determinado período de tempo, 

mas que não tinham sido sujeitos à bênção eclesiástica como seria expectável, não 

foram imediatamente aceites pela Igreja uma vez que a doutrina eclesiástica defendia 

que o ritual do casamento deveria ser sacramentado.  

Portanto, podemos verificar que foram promulgadas leis que procuraram de 

alguma forma proteger a mulher, constatando-se, todavia, a existência de um 

repertório bastante mais extenso no que respeita a puni-la. 

A legislação medieval não interferiu na sexualidade enquanto ato privado, não 

existindo referências legais ao ato conjugal, mas sim às manifestações públicas da 

sexualidade; ou seja, foi tratada apenas a transgressão, ficando a norma subentendida. 

Em suma, podemos concluir que houve uma maior preocupação em 

regulamentar os atos sexuais transgressores e tentou-se, de forma mais ou menos 

explícita, proteger a pessoa da mulher. 

Com D. Afonso V ocorrerá a revisão e atualização do conjunto legislativo sobre 

comportamentos sexuais que vinham já sido iniciados no século XIII, tendo vindo a 

integrar o Livro V das Ordenações Afonsinas.”27 

 

I. 4.    O caso da poesia trovadoresca – entre a norma e a transgressão 

O tema da sexualidade encontra-se bastante presente na poesia trovadoresca. 

Através deste tipo de fonte conseguimos perceber o que se dizia da sexualidade, mas 

não exatamente o que se praticava. 

                                                           
26 Ordenações Afonsinas, Livro V, Título XIII, pág.45 
27 OLIVEIRA, 2010, pág. 339 
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Acerca deste tipo de fontes salienta-se a grande dose de ficção característica da 

mesma, daí a dificuldade em distinguir a veracidade (ou não) entre as palavras 

transcritas e os atos praticados.  

A poesia trovadoresca, da autoria de leigos, trata o tema da sexualidade e do 

amor nos “extremos”. Por um lado, surgem-nos as cantigas de amor onde são 

exaltados os dotes da mulher que é vista como um ser perfeito, mas inalcançável em 

termos carnais; por outro lado temos as cantigas de escárnio e mal dizer que tratam a 

temática com descrições sexuais e vocábulos que por vezes roçam o escandaloso.   

Nas cantigas de amor há um predomínio do erotismo e do desejo 

individualizado que é reservado para as pessoas especiais. Este erotismo não pode ser 

considerado como uma prática dissidente da norma cristã, uma vez que o mesmo está 

presente apenas nas palavras e não nos atos. “Por isso, as autoridades oficiais, civis e 

eclesiásticas, podem tolerá-lo em meios restritos, embora o condenem 

publicamente.”28 

No que respeita às cantigas de escárnio e mal dizer, a faceta principal dentro 

desta temática é o ato sexual transgressor, como a prostituição, o adultério, a 

homossexualidade e a masturbação. Os comportamentos banidos pela Igreja e pela 

sociedade eram aqueles que mereciam a atenção dos trovadores no âmbito da sátira. 

Esta situação é possível de explicar pelo facto de os trovadores evocarem situações 

próximas da realidade, como as descrições da barregania, tão comum na época. De 

certa forma este tipo de poesia permitia ao homem a crítica pessoal corrosiva, o que 

não era permitido às mulheres. “Estas só podiam viver a infração sob a forma de 

desejo…”.29 

Verificamos que a temática da sexualidade surge quer nas cantigas de amor, 

quer nas cantigas de escárnio. No entanto a sua abordagem é significativamente 

diferente. Nas primeiras há uma descrição de um amor inatingível misturado com o 

erotismo e sem muitos detalhes acerca do corpo feminino, enquanto nas segundas são 

salientados sobretudo pormenores descritivos de relacionamentos sexuais 

                                                           
28 MATTOSO, 2000c, pág.19 
29 MATTOSO, 2000c, pág.22 
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transgressores. Estas visões extremadas refletem, no fundo, a oposição entre a norma, 

ou melhor o ideal de amor cortês, e a transgressão. 

Ao analisarmos este tipo de fontes, podemos concluir que existia uma grande 

distância entre a norma eclesiástica, a moral social e as práticas individuais. Contudo, 

não podemos afirmar com total garantia que a poesia trovadoresca satírica tivesse 

uma visão sobre o tema dissidente da Igreja e da legislação da época, até porque 

através das situações descritas, destinadas a provocar o riso e a chacota, se poderia 

estar a “educar” o público ouvinte por forma a não incorrer em tais atos. 

Com este capítulo pretendeu-se, em linhas gerais, entender o conceito de 

sexualidade e de corpo na Idade Média. Observou-se a doutrina da Igreja, a qual 

tentou centrar-se quer na norma, quer na transgressão, e destacou-se a legislação 

régia sobre o tema, cujo foco estava direcionado apenas para a transgressão e sua 

punição. 

Por fim, verificámos que o tema da sexualidade estava também presente na 

poesia trovadoresca e que o mesmo era abordado sob duas perspetivas diferentes; 

uma mais platónica e a outra mais carnal. Neste tipo de fonte é possível detetar a 

norma do amor cortês, nas cantigas de amor, e a transgressão, nas cantigas de 

escárnio e mal dizer. 

As diferentes visões sobre esta temática refletem a distância que existia entre 

as normas da Igreja, os preceitos legais e os próprios comportamentos vividos 

individualmente na sociedade medieval portuguesa. 
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Capítulo II: A norma- conjugalidade e sexualidade 

II. 1.    O casamento 

No período medieval, os conceitos conjugalidade e sexualidade estão 

estreitamente ligados, sendo que a Igreja, tal como a restante sociedade, repudiava a 

sexualidade num contexto extramatrimonial; ou seja, existia uma reprovação geral da 

sexualidade e uma estrita regulamentação do seu exercício. Neste sentido, importa 

esclarecer o conceito de casamento medievo – “O casamento Medieval era uma 

junção de noções e costumes judaicos, da Igreja Romana e dos bárbaros. Era um 

costume secular…”30 

O casamento era entendido como uma forma de assegurar o futuro de uma 

linhagem, logo podemos concluir que este sacramento não estava relacionado com 

sentimentos de amor e afeto, mas que era visto como uma aliança política, económica 

e social. 

O objetivo primordial atribuído ao casamento, pelos elementos da nobreza, era 

a criação e a conservação do poder, de alianças e da linhagem, e como tal não se podia 

permitir que a escolha dos cônjuges condicionasse esse propósito, até porque o 

casamento no seio aristocrático era precedido por determinados procedimentos como 

os esponsais, a constituição do dote ou das arras e a fixação da data do casamento31, o 

que revela todo o formalismo existente em torno deste ato. “Apenas nas camadas 

sociais mais baixas, na cidade ou no campo se encontravam maiores liberdades, 

decisões autónomas e um recuo na tutela exercida pelos pais”.32 

A Igreja considerava o matrimónio como um dos sete sacramentos, ainda que 

associado a uma certa mácula, pois revestia-se de um cariz sexual. Na ótica dos 

teólogos, o casamento deveria ser entendido como um mal menor; ou seja, as pessoas 

contraíam matrimónio no sentido de não incorrerem no pecado da luxúria e de forma 

a disciplinar a sexualidade. 

Assim, podemos entender que o conceito de casamento, na idade Média, é 

bastante díspar do conceito que existe nos nossos dias. A sociedade medieva 
                                                           
30 BROOKE, 1989, pág.45 
31 Ver, MARQUES, 2009, Capítulo V 
32 DUBY e PERROT, 1993, pág.362 
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procurava que os casamentos permitissem criar uma linhagem de filhos legítimos e 

estreitar alianças entre as famílias envolvidas e a Igreja, a qual considerava que o 

casamento servia para, de alguma forma, cessar a libertinagem sexual. 

A Igreja tendo que se resignar ao casamento, e consequentemente à 

sexualidade, procurou regulamentá-lo instituindo o livre consentimento entre os 

esposos e as limitações de consanguinidade. “O lugar dado ao consentimento tinha 

como consequência que não era o padre que fazia o casamento. Mesmo que ele não 

fosse chamado para abençoar, a união, que a Igreja reputava de clandestina e 

reprovava, era, contudo, válida. A presença do padre não é uma condição sine qua non 

da validade do vínculo senão depois de 1513”.33 

Embora haja a referência ao livre consentimento entre os esposos, isso na 

prática dificilmente deveria acontecer pois os noivos tinham uma idade ainda pueril 

para se imporem contra a vontade expressa dos seus pais, com as implicações 

inerentes a essa opção como o serem deserdados. Assim, e de acordo com os 

documentos tratados, podemos afirmar que apenas nas classes sociais mais baixas 

poderia existir a escolha dos cônjuges por parte deles próprios. 

No que respeita às limitações por consanguinidade, a Igreja não permitia o 

casamento entre parentes até ao quarto grau do direito romano, no século VI; do 

século VI ao VIII, a proibição estende-se até ao sétimo grau; porém mais tarde, no 

século XIII, com o Concílio de Latrão de 1215 teria de recuar nas limitações por 

consanguinidade uma vez que se tornava bastante complicado perceber até onde se 

estendiam os laços familiares interditos. 

 “Quando os Papas do século XII se depararam com uma série de causas 

matrimoniais nos seus tribunais, aperceberam-se nitidamente de que a estabilidade do 

casamento cristão era ameaçada pelas regras da consanguinidade…”34, pois alguns reis 

e nobres europeus solicitaram a anulação dos seus casamentos com base na limitação 

por parentesco. Para a nobreza, o casamento permitia obter filhos varões (legítimos) e 

satisfação pessoal, no caso de a esposa não servir um desses propósitos, trocavam-na, 

solicitando a anulação do casamento junto das autoridades eclesiásticas. 

                                                           
33 DUBY e PERROT, 1993, pág.287 
34 BROOKE, 1989, Pág. 114 
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Segundo a doutrina da Igreja, o casamento ficava em segundo lugar 

relativamente à virgindade e tinha sido instruído por Deus para a procriação e como 

cura para a luxúria. Defendia-se que um homem só podia ter uma esposa de cada vez, 

rejeitando-se o papel da amante. Verificamos que a Igreja defendia a monogamia 

assim como a própria sociedade medieval, como se pode atestar em algumas leis 

inscritas nas Ordenações Afonsinas; «Do que dorme com mulher casada por sua 

vontade»35, lei de D. Afonso IV, que ordenou que o adúltero, se fosse fidalgo, deveria 

perder os seus bens em abono daquele que tinha sido traído, e se fosse de outra 

condição social deveria, o infrator, ser punido com pena de morte. Também a «Lei 

sobre a bigamia…»36, inscrita no Livro de Leis e Posturas, de D. Dinis, datada de onze de 

agosto de 1303, condenava com a pena de morte este crime. E tomemos estas apenas 

a título de exemplo, uma vez que a análise mais pormenorizada será feita no capítulo 

III desta dissertação. “As duas Leis, da Igreja e dos Reinos, mantiveram-se lado a lado, 

durante séculos…”37, na questão da monogamia. 

Muito embora a Igreja tenha tentado, desde sempre, intervir diretamente no 

matrimónio, apenas se pode falar de um completo modelo conjugal cristão no século 

XII: um casamento eterno, monogâmico e indissolúvel assente no princípio do livre 

consentimento. Neste mesmo sentido, surge uma lei no século XIII, mais 

concretamente, em 1211, inscrita no Livro das Leis e Posturas, «Lei pela qual se 

estabelece o principio da liberdade na conclusão dos matrimónios».38 

O casamento foi, durante muito tempo, considerado uma cerimónia privada 

que envolvia apenas os noivos; no entanto, no século XII, foi transformado numa 

cerimónia pública que obedecia a alguns rituais como a entrega da filha, por parte do 

pai, ao padre que, por sua vez, a entregava ao noivo. Talvez possamos considerar que 

o ato simbolizava uma entrega a Deus e que seria Ele a entregá-la ao futuro marido, 

segundo a célebre frase eclesiástica «O que Deus uniu, o Homem não pode separar».  

                                                           
35Ordenações Afonsinas, Livro V, título VIII, pág.32 
36 Livro das Leis e Posturas, Pág.200 
37 BROOKE, 1989, Pág. 115 
38 Livro das Leis e Posturas, Pág. 17 
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Assim, podemos afirmar que o reconhecimento do casamento, por parte da 

Igreja, era feito através da intervenção de um sacerdote, revestindo-se de um carácter 

público, e implicava o livre consentimento entre os cônjuges.  

Em finais do século XI e inícios do século XII, este sacramento começou a ter os 

seus próprios rituais como a troca de ofertas, a troca de votos, a bênção do sacerdote, 

a missa nupcial e a bênção do quarto nupcial. “Estes rituais estenderam-se lentamente 

a toda a Igreja Ocidental, e faziam-se constantes esforços, no sentido de levar os 

parceiros a celebrar o seu casamento in facie ecclesiae, publicamente, diante da 

Igreja.”39 

Durante o longo período que foi a Idade Média, a alternativa para escapar a um 

matrimónio não desejado era o rapto; isto é, o «casamento por rapto», procedimento 

comum em que a culpa era atribuída ao homem, mas que, provavelmente, muitas 

vezes tinha o aval da mulher. “Do ponto de vista da época, as mulheres eram 

sobretudo vítimas da «vontade de raptar» sentida pelos homens e da agressão, mais 

do que sujeito das suas próprias decisões. Por consequência, as suas acções foram 

consideradas como «rapto de noivas», isto é, como actividades de responsabilidade 

unicamente masculina; mas na maioria dos casos os raptores não teriam conseguido 

realizar os seus intentos sem a cumplicidade da mulher.”40 Aqui, mais uma vez se 

verifica o papel secundário e passivo atribuído à mulher no período medievo, também 

em matéria de casamento. 

Podemos considerar que existiam diferentes tipos de casamento, no período 

em estudo, e que uns eram mais bem aceites do que outros, quer pela Igreja, quer 

pela própria sociedade. 

Segundo Mattoso41, o casamento tinha três funções que correspondiam aos 

três tipos de matrimónio romano. Assim, apresenta-se a função real-sacerdotal, que 

corresponde à confarreatio; a função guerreira, que corresponde à usus (livre união ou 

coabitação) e a função produtiva que se equipara à coemptio. 

                                                           
39 BROOKE, 1989, pág. 125 
40 DUBY e PERROT, 1993, pág.366 
41 MATTOSO, 2000a 
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A confarreatio era o casamento solene e normativo, idealizado pela Igreja, com 

a bênção de um sacerdote. Como é evidente, este tipo de casamento acontecia quase 

que em exclusivo entre elementos da aristocracia e como tal era necessário, quer a 

nível institucional quer a nível eclesiástico, estabelecer outros padrões que 

vinculassem este compromisso, como iremos verificar mais adiante. 

O casamento per usus, por pública fama ou casamento de juras, era o tipo de 

união mais comum nas classes sociais média e baixa. Consistia na coabitação de duas 

pessoas por um determinado período de tempo, sem a bênção eclesiástica, mas que 

era considerado legítimo, primeiro pela sociedade legal e posteriormente pela Igreja. 

Por ser um tipo de casamento muito frequente, no período histórico em estudo, foi 

lavrada, por D. Dinis, uma lei, que não se encontra datada, sobre “… como se prova um 

casamento por fama”42 onde se afirma que se um homem e uma mulher vivessem 

juntos durante sete anos e os vizinhos conseguissem atestar essa vivência em comum, 

eram considerados, perante a lei, marido e mulher. 

Ainda sobre esta matéria, podemos encontrar, na mesma coletânea de leis, 

uma lei, de D. Afonso III, também ela não datada, que expõe “Como devem valer os 

casamentos que os homens e as mulheres fazem…”43, a qual refere que todos os 

casamentos podem ser válidos “… por aquelas palavras que a Santa Igreja manda (…). E 

todo o casamento que possa ser provado quer seja a furto quer conhecidamente 

valerá se os que assim casarem forem de idade cumprida como é costume…”44. 

Os casamentos a furto e os casamentos de pública fama eram considerados 

clandestinos, porém eram válidos a nível legal. A diferença existente entre estes dois 

tipos de casamento reside no secretismo ou não da relação, sendo que os casamentos 

de pública fama podiam ser atestados e comprovados pelas pessoas que conviviam 

com o casal. 

Verificamos, então, que a sociedade medieva aceita este tipo de casamento e a 

Igreja, por sua vez, acaba também por tolerá-lo. Porém impunha algumas condições de 

modo a formalizá-lo de acordo com a doutrina eclesiástica, nomeadamente a 

                                                           
42 Ordenações de D. Duarte, pág. 216 
43 Ordenações de D. Duarte, pág. 88 e 89 
44 Ordenações de D. Duarte, pág. 88 e 89 
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necessidade de assumir um caráter público, na presença de testemunhas que possam 

atestar o consentimento entre os cônjuges. “O costume medieval respeitou o uso 

romano do casamento: simples acordo entre duas partes, solenizado ou não por rituais 

religiosos”.45 

No que respeita ao casamento por rapto, a Igreja tentou sempre combatê-lo 

alegando a necessidade do consentimento dos pais dos cônjuges e da própria noiva. 

Este tipo de casamento poderia ser apenas uma estratégia para escapar a um 

matrimónio indesejado e aí, tal como já foi referido, teria de contar com a conivência 

da mulher. O rapto era fictício aproximando-se assim do casamento por fama pública 

ou per usus romano. 

Uma vez que este rito se tornou frequente, a Igreja propõe-se negociar o 

consentimento dos pais dos noivos em fuga, desde que estes noivos procurassem 

refúgio numa igreja. Mais uma vez, é notória a tentativa clerical de regulamentação 

deste sacramento. 

Por fim, surge a coemptio – casamento que era realizado mediante a entrega 

de um dote, pelo pai da noiva, ao marido. Este tipo de casamento estava 

estreitamente relacionado com a confarreatio. Assim, o casamento idealizado pela 

doutrina cristã era a junção da confarreatio com a coemptio, caracterizando-se por ser 

um casamento solene, mediado pela Igreja, obedecendo a uma série de rituais, com o 

consentimento entre os nubentes e as respetivas famílias, mediante a entrega de um 

dote por parte do pai da noiva.  

Atualmente, associamos o casamento ao amor e ao afeto, porém, no período 

medieval este não era o paradigma vigente, particularmente nos casamentos 

vinculados por alianças familiares, políticas e sociais. “Nem a falta de amor conjugal 

era reconhecida como razão para um divórcio, nem o amor por si só bastava para 

fundar um casamento válido…”46. Poderemos, talvez, mais facilmente falar de amor 

nos casamentos por pública fama ou nos casamentos por raptos, uma vez que nestes 

últimos a escolha era feita pelos cônjuges e não pelos seus progenitores. 

                                                           
45 MARQUES, 2009, pág. 115 
46 DUBY e PERROT, 1993, pág.374 
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Considerando que o objetivo desta dissertação é estudar a sexualidade 

feminina, torna-se imperativo evidenciar o papel do casamento neste contexto. É 

importante salientar que o estado civil desejável para a mulher é o de casada, 

passando a mesma da dependência parental para a dependência matrimonial. Se o 

matrimónio lhe trazia alguns direitos, como a posse e a transmissão de bens, 

acarretava também bastantes restrições e castigos, principalmente no que respeita a 

casos de adultério, bigamia e incesto, mais punitivos para a mulher do que para o 

homem. 

Ainda em relação ao casamento, verificamos que era bastante difícil escapar a 

um matrimónio indesejado, planeado pelos progenitores ou tutores dos noivos e que 

as únicas formas de evitar essas situações eram o «casamento por rapto», já 

explanado anteriormente, ou o ingresso numa ordem religiosa47, pois assim servia-se a 

Deus acima de tudo, tal como fez Inês da Boémia, em meados do século XIII. 

No que respeita a anulações de casamentos, estas dependiam em exclusivo da 

Igreja e assentavam, inicialmente, apenas na proximidade de parentesco e não na 

consumação do matrimónio. A doutrina eclesiástica era clara a este respeito: 

“Trabalhando em bases antigas e tradicionais, os papas e os canonistas elaboraram 

uma decisão que dizia mais ou menos isto. Quando um homem e uma mulher 

prometiam, livre e legitimamente, casar-se – quando não punham condições, 

declarando-se, na presença de testemunhas, que se aceitavam um ao outro como 

marido e mulher – não se poderia voltar atrás, apenas a anulação poderia separá-

los”.48 

Tal como já foi referido anteriormente, o casamento tinha como principal 

objetivo a procriação; logo, a consumação do mesmo e as relações sexuais eram partes 

integrantes e naturais do mesmo. Deste modo, um dos motivos que legitimava a 

anulação de um casamento era a não consumação do mesmo. Porém, esta ideia só se 

tornou efetiva em meados do período histórico em estudo, uma vez que existiam duas 

correntes doutrinais distintas sobre o tema. Por um lado, a Igreja lembrava o 

casamento da Virgem Maria com José, que não tinha sido consumado e que, no 

                                                           
47 DUBY e PERROT, 1993, pág.417 
48 BROOKE, 1989, pág.124 
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entanto, era considerado um casamento perfeito e, por inerência, completo. Por outro 

lado, surge a opinião dos homens casados que refere “… que marido e mulher tinham 

uma dívida um para com o outro – que a dádiva mútua implicava tanto a união sexual 

como qualquer outro tipo de companheirismo, que isto era uma obrigação do 

casamento; que marido e mulher tinham direitos à partilha do leito matrimonial”.49 

A anulação de um casamento por não consumação era um processo bastante 

complexo por ser difícil de comprovar, visto tratar-se de uma questão do foro privado 

e apenas os cônjuges poderem saber se, efetivamente, o casamento fora ou não 

consumado, o que conduzia a algumas fraudes. Por vezes, a questão da ausência de 

descendência legitimava esta situação, conduzindo à anulação do matrimónio. No 

entanto, este indicador poderá não ser totalmente fidedigno, pois a ausência de 

descentes não invalida a existência de um relacionamento íntimo entre os cônjuges. 

Outra das razões que poderia conduzir à anulação de um casamento era o 

parentesco. Também neste campo, a Igreja foi alterando, progressivamente, as suas 

proibições a fim de evitar o incesto. “Até ao século VI, a interdição ia até ao quarto 

grau, do Direito Romano. Do século VI ao VIII, até ao sétimo grau. Posteriormente, a 

Igreja alargou a contagem até ao décimo terceiro e décimo quarto grau.”50 Para além 

das interdições por parentesco biológico ou por afinidade, havia também os 

impedimentos por parentesco espiritual, como entre padrinhos e afilhados. 

Esta extensão tornou-se quase impraticável, tendo em consideração que se 

tornava bastante complicado comprovar esses graus de parentesco. Além disso, 

principalmente entre os membros da nobreza, limitava substancialmente as escolhas 

possíveis. Além disso, “A interdição dos casamentos incestuosos levava tão longe o 

imperativo exogâmico que era tentador fazer valer que havia uma ligação de 

parentesco com o cônjuge, quando se queria separar dele”51  

Portanto, e para evitar este tipo de recurso, nos finais do século XI a interdição 

sofreu um recuo em relação aos séculos anteriores, e estendeu-se até aos primos em 

                                                           
49 BROOKE, 1989, pág.119 
50 SOT,1992, pág.221 
51 DUBY e PERROT, 1993, pág.287 
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sexto grau. Em 1215, com o IV Concílio de Latrão, a Igreja encurtou as interdições até 

ao quarto grau de parentesco. 

À exceção das anulações papais, nada poderia invalidar um casamento, apenas 

a morte de um dos cônjuges lhe punha fim. 

A viuvez era muito frequente na Idade Média devido à diferença de idade dos 

cônjuges e aos riscos inerentes ao parto. Esta condição poderia conduzir a uma maior 

liberdade feminina na escolha do próximo parceiro, no caso de a mulher enviuvar, 

todavia não era isso que se verificava na vasta maioria dos casos, pois os familiares 

masculinos tentavam sempre manter essa escolha sob controlo. 

Em primeiro lugar, importa referir o empobrecimento económico em que a 

maioria das viúvas vivia, dado um largo número não dispor de meios para se sustentar 

nem a si nem aos seus filhos. Em segundo lugar, havia também o fator social. Numa 

sociedade marcadamente masculina, uma mulher sozinha não era bem aceite, pois 

poderia incorrer no pecado da luxúria ou enveredar pelos caminhos da prostituição.  

Por conseguinte, e passado o tempo de luto, idealmente a viúva devia voltar a 

casar-se, de forma a manter-se regrada, no que respeita à sexualidade, e manter uma 

situação económica e social estável. 

Também nesta matéria o estatuto social faz salientar as diferenças no feminino, 

ainda que esta falta de liberdade tivesse atingido todas as camadas sociais da época. 

Nas classes sociais mais baixas, as jovens são impelidas a casar novamente com um 

homem escolhido pela família, não lhes restando outra opção. No caso das jovens 

viúvas das classes sociais mais elevadas, a escolha do cônjuge poderia ser feita pela 

viúva, de um conjunto de dois ou três homens pré-selecionados pelos seus parentes 

masculinos. 

A entrada num convento era também uma forma de evitar outro casamento e 

escapar ao jugo familiar e marital. Contudo, sublinha-se o facto deste ingresso não ser 

acessível a todas as jovens viúvas, pois nem todas tinham a possibilidade de conseguir 

dotar a sua a entrada para uma ordem religiosa. “Essa liberdade não era acessível às 

jovens viúvas sem recursos e a todas as mulheres sós e pobres das cidades e do 
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campo, que no melhor dos casos conseguiam acesso a essas comunidades como 

criadas ou «irmãs laicas».52 

Segundo a Igreja, a mulher deveria manter uma viuvez casta mais direcionada 

para a religião, situação esta contestada pela família, a qual alegava perda de 

património, por falta de herdeiros ou por doações excessivas, a favor da comunidade 

monástica de ingresso. 

Ao nível da legislação portuguesa da época, surgem algumas leis que 

pretendem regular as ações das mulheres viúvas no plano económico através da 

regulamentação da gestão dos bens patrimoniais da mulher, como é o caso da “Lei 

pela qual se determina que as justiças tomem conta dos bens das viúvas e lhos 

administrem quando conste que estas os malbaratam”53, sem data. Também se tentou 

regular a ação das viúvas ao nível sexual, salientando-se a este respeito a “Lei sobre as 

penas aplicadas à mulher que depois de viúva mantenha relações”54e ainda da lei que 

fala “Da viúva, que casa antes do ano e dia”55, ambas sem data. 

As leis referidas conduzem a um maior controlo público, por parte da 

sociedade, no que concerne a algo do foro privado, nomeadamente a sexualidade. É 

de ressaltar que, em termos da legislação portuguesa da época, a viúva e a mulher 

virgem estavam equiparadas em termos de direitos e deveres. Vejamos, a título de 

exemplo as seguintes leis: “Do que dorme com moça virgem ou viúva por sua 

vontade”56, sem data;” Do que casa com mulher virgem, ou viúva, que está em poder 

do seu pai, mãe, avô ou tutor sem sua vontade”57, de vinte e um de setembro de 1340, 

ou também a “Lei pela qual se determinam as penas aplicáveis ao crime de adultério e 

bem assim aos que têm relações com mulheres de religião e com mulheres virgens e 

viúvas”58(1325-1357),tendo sido estas duas últimas leis emanadas por D. Afonso IV. 
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53 Livro das Leis e Posturas, Pág. 423 
54 Livro das Leis e Posturas, Pág.422 
55 Ordenações Afonsinas, Livro IV, titulo XVII, pág. 86 
56 Ordenações Afonsinas, Livro V, titulo VIIII, pág. 37 
57 Ordenações Afonsinas, Livro V, titulo XIII, pág. 45 
58 Livro das Leis e Posturas, Pág.319 
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Apenas as viúvas que já estavam na fase da menopausa ou aquelas que 

detinham uma fortuna e bens consideráveis poderiam prolongar a sua condição de 

viúva, até ao final dos seus dias. 

Através da análise da referida legislação conseguimos entender que se 

procurou limitar mais a sexualidade feminina do que a masculina, uma questão do foro 

privado, mas que, de acordo com as conceções da época, necessitava de 

regulamentação pública. Inevitavelmente, esta regulamentação era realizada quer pela 

Igreja, com a questão da viuvez casta, quer pelos legisladores, também eles 

influenciados pela doutrina eclesiástica. 

Mais uma vez, conseguimos depreender que na sociedade medieval o ideal 

feminino era a mulher casada e submissa, porque nessa condição a sexualidade 

feminina pertenceria ao domínio do marido, ao domínio privado e masculino. 

Pretende-se com este subcapítulo delimitar o conceito de casamento na Idade 

Média, fazendo a distinção entre os diferentes tipos de casamento e perceber qual o 

papel da Igreja na mediação deste sacramento. Verificámos em que situações era 

possível proceder à anulação de um casamento e a posição delicada em que se 

encontravam as jovens viúvas. Concluímos que a Igreja e a legislação da época em 

estudo caminhavam lado a lado no sentido de regular os comportamentos sexuais 

vigentes, principalmente no caso feminino, em nome da moral e dos bons costumes 

vigentes. 

 

II. 2.    Sexualidade e procriação 

Neste subcapítulo abordar-se-á apenas a questão da norma sexual e não a 

transgressão. Esse tópico será tratado no capítulo III desta dissertação. 

É pertinente salientar que os textos existentes sobre o tema são diminutos e 

foram escritos por homens e principalmente do meio eclesiástico. 

Para além desses documentos doutrinais, é possível extrair algumas ilações 

acerca da sexualidade feminina, no período medievo, a partir da poesia trovadoresca, 

a qual não é objeto de estudo nesta dissertação, mas não deixa de ser importante e 

necessária para melhor se poder perfilar a norma sexual da época. Importa, ainda, 
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acrescentar que este tipo de fontes, mais lúdico, nem sempre nos permite distinguir a 

realidade factual da realidade ficcionada. 

Na Idade Média, existia uma reprovação geral da sexualidade. Neste âmbito, e 

como vimos, a Igreja tentava regular estritamente a sua prática através do casamento. 

Tal como mencionado anteriormente, a Igreja aceitou o casamento como forma de 

disciplinar a sexualidade que, segundo a norma, tinha como principal propósito a 

procriação. 

Embora a sexualidade só fosse, legitimamente, permitida no casamento, era 

dada uma maior liberdade sexual ao homem em detrimento da mulher, como se pode 

verificar nas fontes legislativas da época, nomeadamente nas inseridas nas Ordenações 

Afonsinas. No livro V da referida coletânea surgem as seguintes leis promulgadas por 

D. Dinis:” Da mulher casada que saiu de casa do seu marido para fazer adultério”59, de 

1302, e “Do que matou a sua mulher por achá-la em adultério”60, também do mesmo 

ano. 

De acordo com a primeira lei supramencionada, toda a mulher que cometesse 

o crime de adultério deveria ser punida com a pena de morte, assim como o respetivo 

amante. Nesta lei, apenas é feita a referência à mulher; logo, não podemos afirmar 

com toda a certeza se a pena aplicada seria a mesma no caso de o transgressor ser do 

sexo masculino, mas a diferença é significativa desta desigualdade entre os géneros.  

No que respeita à segunda lei supramencionada, a mesma demonstra 

claramente a diferente conceção acerca da sexualidade feminina e masculina. Segundo 

a lei de D. Dinis, posteriormente acrescentada por D. Afonso IV e D. Afonso V, quando 

um homem matasse a sua mulher devido a uma traição, não precisaria temer a justiça, 

mesmo que não a tivesse encontrado em flagrante, e não deveria ser punido. D. 

Afonso V fez uma adenda a esta lei acrescentando que se um homem matasse a sua 

esposa por este crime, licitamente, ele deveria herdar todos os bens da falecida, em 

jeito de indemnização, salvo se, na altura da morte, houvesse filhos ou netos legítimos 

em comum. De novo, a lei concebida é omissa nos casos de a transgressão ser 

praticada no masculino. “Como o casamento devia servir para a procriação de 
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herdeiros legítimos, o corpo feminino devia ser controlado de forma especial; ele devia 

permanecer reservado unicamente para a «fecundação» pelo marido”61, e daí a 

infidelidade conjugal ser punida com mais rigor em relação às mulheres. 

Atendendo ao facto de este subcapítulo tratar apenas a norma, torna-se 

premente realçar o papel fulcral assumido pela Igreja na definição das regras sexuais a 

serem praticadas pelo casal. Repudiando-se as práticas interditas como a sodomia, o 

incesto, a nudez, a homossexualidade e as relações sexuais durante a menstruação, 

não se podia confundir a sexualidade inerente ao casamento com o pecado da luxúria. 

Estes comportamentos sexuais, reprovados pela Igreja, são o tema de algumas 

cantigas de escárnio e mal dizer, como já foi referido. 

Para além destas interdições, foram também definidos os dias litúrgicos 

proibitivos para as práticas sexuais. Estes deveriam ser especialmente respeitados 

pelos casais, sob pena de terem de cumprir punições, quer corporais quer espirituais.  

Desta forma, eram proibidas as relações sexuais antes do Natal, da Páscoa e do 

Pentecostes, assim como nos dias em que a mulher estava menstruada, durante a 

gravidez e no período pós-parto. A este propósito surgem, ainda no século XI, o texto 

de Burchard de Worms62que expõe as interdições impostas pela Igreja e as respetivas 

punições, em caso de incumprimento. As restrições eram de tal ordem que “No século 

VIII, as interdições teriam levado os «casais devotos» a não se unirem mais do que 

noventa e um a noventa e três dias por ano…”63 

Este controlo, tão rigoroso, por parte da Igreja, poderia ter trazido graves 

consequências no espetro demográfico, com um consequente decréscimo da taxa de 

natalidade, o que não aconteceu conforme se pode verificar no Quadro 1 abaixo. O 

mesmo foi elaborado a partir da fundação de novas igrejas, nas cidades de Lisboa e 

Santarém, e que pode indicar a evolução demográfica da época. Sem se poderem fazer 

afirmações perentórias, o paradoxo entre o aumento da população e as proibições 

eclesiásticas sugere que embora a norma existisse nem sempre era posta em prática 

pelos casais. 

                                                           
61 DUBY e PERROT, 1993, pág.369 
62 FLANDRIN, L., Un Temps pour embrasser…, Le Seuil, Paris, 1983, pág.8-9 
63 LE GOFF, 1992, pág. 202 
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                Quadro 1- Aumento da população em Lisboa e Santarém (1150-1260)64. 

Por outro lado, a relação entre os casais também deveria ser afetada por essas 

interdições eclesiásticas, tendo em vista que os momentos íntimos conjugais 

permitidos eram poucos, levando os homens a procurar refrear os seus ímpetos 

sexuais junto de prostitutas, «profissão» bastante comum na época, com um elevado 

número de profissionais dos prazeres carnais. Só assim se compreende e justifica o 

aparecimento de mancebias em várias cidades medievais portuguesas como é o caso 

de Lisboa, Santarém e Évora65 por exemplo. 

A Igreja não se limitou a restringir os dias em que os casais podiam ter relações 

sexuais como também as limitou nas suas posições, conforme se pode verificar na obra 

já referenciada Un Temps pour Embrasser66. Aqui pode ler-se que a posição por trás, 

«à maneira dos cães», era entendida como contranatura, tal como a sodomização da 

mulher ou a mulher em cima do homem. 

No que respeita ao ato sexual em si, a posição ideal, entre os cônjuges, era a 

mulher deitada de costas e o homem sobre ela. Também aqui, de novo, encontramos 
                                                           
64 Ver, MATTOSO, 1993, pág.249 
65 BEIRANTE, 1986, pág.231-232 
66 FLANDRIN, L., Un Temps pour embrasser…, Le Seuil, Paris, 1983, pág.8-9 
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o já recorrente domínio masculino sobre o feminino. Além da posição que impossibilita 

o movimento da mulher também a mesma limita a visualização por parte do feminino. 

Todas as outras posições deviam ser evitadas. 

A doutrina cristã tentou, desde sempre, regular a sexualidade. No caso dos 

elementos do clero, impondo-lhes a castidade e, no caso da sociedade dos leigos, 

definindo os padrões considerados corretos no sentido de clarificar os limites entre a 

união conjugal e a luxúria. São Tomás de Aquino, no século XIII, definiu 

verdadeiramente a doutrina eclesiástica sobre a sexualidade, fazendo a distinção entre 

ato sexual, relacionado com o pecado da luxúria, e união conjugal, que tendo por 

finalidade a procriação não era manchada pelo pecado. 

A elaboração e difusão da doutrina clerical sobre a sexualidade foi em 

crescendo, de tal modo que “A partir do século XIII, de autoria portuguesa ou por 

intermédio de cópias ou traduções, os meios monástico e clerical portugueses 

acederam a algumas obras que refletiam as novas tendências no controlo da 

sexualidade”67, como é o caso do Tractatus de Poenitentia, de Graciano ou Liber 

Poenitentiarius, de João de Deus. Ainda neste contexto, em 1316, é redigida o Livro 

das Confissões, concluído por um clérigo castelhano de nome Martín Pérez, e nele são 

contemplados dois capítulos acerca da luxúria, assim como os comportamentos 

considerados desviantes ou transgressores. Estes surgem elencados como se segue: 

 “1. A fornicação e o incesto; 2. O aliciamento à prostituição;3. O desrespeito 

por interditos quanto ao lugar e tempo das relações; 4. A masturbação, 5. Os estímulos 

sexuais; 6. As posições contranatura ;7. As tentações, cobiça ou maus pensamentos;8. 

A polução noturna; 9. O aborto”68.. 

Portanto, podemos depreender que se a Igreja teve necessidade de enumerar 

tantos comportamentos sexuais desviantes era porque tinha, efetivamente, 

conhecimento da sua existência. 

Acerca do papel da mulher, neste campo, pouco se sabe, toda a manifestação 

da sexualidade feminina era entendida como impura, daí as proibições de entrada na 

                                                           
67 OLIVEIRA, 2010, pág.334 
68 Idem, ibidem, pág.335 
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Igreja durante o período menstrual e até quarenta dias depois do parto. Tudo aquilo 

que se encontrava fora do controlo eclesiástico era banido. 

Mas podemos inferir que os casais se relacionavam intimamente até nos dias 

interditos. Talvez por isso não se verifique uma quebra demográfica como seria 

expectável, a julgar por tantas interdições. Esta ausência de quebra demográfica 

poder-se-ia também justificar pelo facto dos casamentos se realizarem numa idade 

muito tenra, aumentando assim o número de anos de convivência conjugal em 

período fértil da mulher. No entanto, há outro relevante dado que contraria o 

precedente – a existência de uma taxa de mortalidade infantil bastante elevada. Da 

oposição destas duas forças e do seu desfecho, poder-se-á avançar que, no período em 

estudo, a taxa de natalidade não só contrabalançava a taxa de mortalidade infantil 

como a superava, em termos de “longa duração” e não obstante as conjunturas da 

crise demográfica que os séculos finais, da Idade Média conheceram. 

Podemos concluir também que, embora fossem interditas pela Igreja e pela 

sociedade, as práticas consideradas desviantes, como a masturbação e a 

homossexualidade, eram uma realidade efetiva no decorrer deste período. A cantiga 

trovadoresca de Fernando Esquio69 “A Vós, Dona abadessa “corrobora esta visão. São 

descritos objetos sexuais que serviam as “mulheres que não queriam ou não podiam 

achegar-se aos homens, mas não resistiam a satisfazer os seus desejos”70. Ainda 

seguindo esta linha de raciocínio, em algumas cantigas de escárnio fazem-se 

referências à homossexualidade, quer feminina quer masculina. De acordo com estas 

fontes, o tempo propício para a prática sexual é a noite; porém, e tal como já foi 

mencionado, a poesia trovadoresca não nos permite uma perceção rigorosa acerca do 

tema, mas apenas conjeturar sobre este tipo de práticas geralmente ignoradas ou 

tratadas numa perspetiva diferente por outros tipos de fontes.  

Efetivamente existem poucas fontes, fidedignas, que nos permitam 

compreender a norma sexual neste período histórico, para além dos textos doutrinais. 

Para mais, muitas vezes apenas se torna possível aferir a norma através da condenação 

                                                           
69 Citado por Mattoso a partir da edição de Manuel Rodrigues Lapa, Cantigas d’Escarnho e de Maldizer 
dos Cancioneiros Medievais Portugueses, 3ª ed., Lisboa, Edições João Sá da Costa, 1995 
70 MATTOSO, 2000c, pág.30 
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da transgressão. É possível afirmar que existia a regra; todavia, a mesma nem sempre 

foi posta em prática e o interdito podia ser mais comum do que seria suposto. 

Com este subcapítulo, pretendeu-se explicitar em que consistia a norma sexual 

vigente na época, bem como que a sexualidade só era aceite no matrimónio, sendo 

bastante controlada pelo domínio da Igreja. Este controlo reflete-se na restrição do ato 

sexual para apenas alguns dias por ano com um único propósito – a procriação. 

Verificou-se também que, embora pertencendo à esfera privada, a Igreja 

procurou controlar a sexualidade, impondo o voto de castidade aos clérigos e 

religiosos, e definindo o que era promíscuo ou não. No que respeita aos normativos 

legais, poucas referências há sobre o tema, exceto quando deixa de pertencer ao 

domínio privado e se torna público, como é o caso do adultério. 

Por fim, importa referir a importância de não se confundir os ideais 

eclesiásticos com a norma. Embora não seja abordada explicitamente, a norma está 

subentendida quer ao nível da legislação quer ao nível dos costumes. Por seu turno, a 

norma social não deve ser confundida com a prática pessoal, pois uma não equivale à 

outra. 
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Capítulo III: A transgressão 

III. 1. Comportamentos transgressores – o “prazer da carne”, as relações contra 
natura e a prostituição   

Num período marcadamente masculino, como é a época medieval, seria pouco 

expectável encontrar um grande número de peças legislativas sobre a mulher, o que se 

veio a confirmar no decurso desta investigação. Nas fontes alvo de estudo – Livro das 

Leis e Posturas, Ordenações de D. Duarte e Ordenações Afonsinas – existem poucas 

referências à figura da mulher, exceto quando o assunto é a transmissão de 

património; a viuvez; o casamento ou a sexualidade, acentuando o papel social 

subalterno atribuído à mulher nesta época. Sobre as questões relacionadas com a 

sexualidade, nestas mesmas fontes, encontramos várias referências ao universo 

feminino o que não acontece com outras temáticas. Isto porque a mulher era muitas 

vezes associada ao sexo, não como ato natural, mas sim como fonte de pecado. 

No capítulo III desta dissertação ir-se-ão analisar apenas as normas legais de 

cariz sexual presentes nas fontes supramencionadas, excluindo-se as leis sobre 

doações e transmissão de património. Pretende-se com este capítulo aprofundar o 

conteúdo das leis emanadas nos séculos XIII, XIV e XV, acerca desta temática. 

Acerca das fontes em estudo é importante referir que o Livro das Leis e 

Posturas não apresenta uma organização cronológica, sendo uma compilação de leis 

dispersas, ao contrário de As Ordenações de D. Duarte que, por obedecerem a um 

critério cronológico, serão a base para a elaboração das Ordenações Afonsinas.71 

A partir do reinado de D. Afonso II, sucedem-se leis gerais cujo objetivo era 

limitar a imunidade do clero e da nobreza, numa tentativa de centralizar a 

administração e a justiça na figura do rei. 

Era necessário zelar pelo que se considerava serem os bons costumes, e como 

tal foram elaboradas várias disposições legais sobre crimes de comportamentos 

sexuais considerados desviantes durante os séculos em estudo, denotando-se uma 

tentativa, nem sempre conseguida, de afirmação do poder real, nomeadamente face 

ao poder eclesiástico. A utilização do termo “pecado” é frequente nas peças 

                                                           
71 Ordenações de D. Duarte, pág. XV 
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legislativas medievais, denotando ainda uma forte ligação, entre a doutrina clerical e o 

poder monárquico. 

“Além da acção dos clérigos e dos reflexos da doutrina eclesiástica, é provável 

que os legistas (…) tivessem sido diretamente influenciados pelas Partidas de Afonso X, 

rei de Castela (1252- 1284), uma compilação legislativa de grande sucesso na Península 

Ibérica e onde se encontram muitas das situações e, até, das formulações que 

surgiram depois nas leis portuguesas”.72 

A analogia existente entre as Partidas, de Afonso X, e a legislação medieval 

portuguesa prende-se com o facto de em ambos os casos estarmos perante o objetivo 

de uniformizar as leis territoriais e regulamentar os comportamentos vigentes. 

No sentido de preservar a moral e os bons costumes, durante os séculos XIII, 

XIV e XV, foram promulgadas diversas leis que contemplavam todos os 

comportamentos sexuais entendidos como transgressores. Assim, é possível 

observarmos leis sobre a violação, o adultério, a homossexualidade, a prostituição e a 

barregania.  

Neste período, surgem também documentos legais a considerar válidos os 

casamentos de pública fama e a proteger a mulher virgem e a viúva. Salienta-se a este 

propósito que as mulheres virgens e as viúvas usufruíam dos mesmos direitos e 

deveres, em termos legais. 

Parece-nos sugestivo considerar que são estas as áreas particulares – 

casamento e viuvez – onde existe uma efetiva proteção da mulher e uma maior 

autonomia em relação ao pensamento eclesiástico. Neste seguimento, vejamos a «Lei 

sobre os casamentos de pública fama»73e «Como se prova o casamento por fama»74, 

esta última de D. Dinis, ambas não datadas. Com estas leis ficou definido que se um 

homem e uma mulher vivessem juntos durante sete anos e os vizinhos pudessem 

atestar esse relacionamento, seriam considerados marido e esposa, ainda que perante 

a Igreja não fossem considerados como tal. 

                                                           
72 SOUSA, 2005, pág.94 
73 Livro das Leis e Posturas, pág. 225 
74 Ordenações de D. Duarte, pág. 216 
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No título de D. Afonso III, não datado, «Como devem valer os casamentos que 

os homens e as mulheres fazem…»75,podemos verificar que eram considerados válidos 

todos os casamentos, quer os a furto, quer os de pública fama, desde que os cônjuges 

fossem maiores de idade. 

Importa salientar que os casamentos de pública fama eram bastante comuns, 

no período em análise, e consistiam na coabitação conjugal devidamente comprovada 

e atestada, tal como as uniões de facto atuais.  Por sua vez, os casamentos a furto, ou 

por rapto, eram uniões realizadas à revelia dos familiares dos noivos e implicavam uma 

situação de fuga, porém como já tivemos oportunidade de verificar no capítulo I, deste 

trabalho, este “rapto” por vezes era fictício e contava com a colaboração da noiva que 

via assim a possibilidade de evitar um casamento orquestrado pelos seus familiares.76 

Ainda a propósito de casamento, particularmente no que respeita ao livre 

consentimento, temos, de D. Afonso II, a «Lei pela qual se estabelece o princípio da 

liberdade na conclusão dos matrimónios»77, de 1211, e «Que não obriguem alguém a 

casar contra a sua vontade»78 , também de D. Afonso II, sendo posteriormente vista e 

reafirmada por D. Afonso III. Ambas as leis apresentam uma presumível evolução a 

propósito do casamento, estabelecendo que o mesmo devia ser livre e por vontade 

daqueles que iriam casar. Porém, D. Dinis estabelece, em 1295, a «Lei pela qual se 

determina a deserdação da filha menor de vinte e cinco anos que case sem 

consentimento dos pais»79e, em 1340, D. Afonso IV, promulga a «Lei sobre o 

casamento de mulheres “sine consensu parentum”»80. A análise destas últimas leis 

permite-nos verificar que o livre consentimento na prática não acontecia uma vez que 

os noivos estavam sempre dependentes do consentimento parental.  

A primeira lei apresentada revela que a mulher que casasse sem autorização 

dos seus pais poderia ser deserdada, mesmo sem a concordância de ambos os 

progenitores. Na segunda lei, de D. Afonso IV, são apresentadas as diferentes punições 

aplicadas, neste caso apenas ao homem, em caso de transgressão das regras definidas. 

                                                           
75 Ordenações de D. Duarte, pág. 88 
76 Ver MARQUES, 2009, capítulo V 
77 Livro das Leis e Posturas, pág. 17 
78 Ordenações Afonsinas, Livro IV, pág. 71 
79 Livro das Leis e Posturas, pág. 165 
80 Livro das Leis e Posturas, pág. 421 
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Assim, aquele que casasse sem autorização parental com uma mulher virgem, se 

tivesse bens perdê-los-ia em abono da família da rapariga, se não tivesse bens e não 

fosse fidalgo, deveria ser difamado para sempre, açoitado pela vila e expulso da 

mesma. No caso de ser um fidalgo a incorrer neste crime, as penas eram as mesmas à 

exceção da punição corporal. 

Ainda a propósito de autorização parental, apresentamos a lei de D. Afonso IV 

«Do que casa com mulher virgem ou viúva, que está em poder do seu pai, mãe, avô ou 

tutor sem sua vontade»81, de 21 de setembro de 1340. De acordo com este monarca, 

estes casamentos traziam muitos constrangimentos para as mulheres, pressupondo o 

facto de as mesmas poderem estar a casar com quem não as merecia, assim ficando 

difamadas; não conseguiam depois provar o casamento e os filhos oriundos desse 

relacionamento eram considerados ilegítimos, levando a que se cometessem muitos 

homicídios entre as famílias envolvidas, pois não existia pena para tal crime. Assim, 

ficou estabelecido que estes homens perderiam os bens que tinham quando casaram e 

que os referidos bens seriam entregues a quem tivesse a guarda da mulher e, no caso 

de a família ultrajada não os querer, seriam entregues ao rei. Se os infratores não 

fossem fidalgos seriam açoitados pela vila e expulsos da mesma, se fossem fidalgos 

seriam difamados e não aportelados para sempre e expulsos da vila. 

Considerou-se também que a mulher, virgem ou viúva, que casasse sem 

consentimento de quem tinha a sua guarda, deveria ser punida de acordo com a lei de 

D. Dinis, de 129582; ou seja, deveria ser deserdada. 

Através da análise destas leis é possível verificar como que uma contradição. 

Começou a legislar-se no sentido de existir o livre consentimento na conclusão dos 

matrimónios; no entanto, posteriormente são homologadas leis que vão contra esse 

princípio, acrescentando que o consentimento parental era essencial para a honra da 

mulher e para os filhos que derivavam dessa relação. Só desta forma poderiam e 

deveriam ser considerados legítimos. O livre consentimento dos cônjuges não deixava 

de incluir a autorização daqueles de quem a mulher dependia. 

                                                           
81 Ordenações Afonsinas, Livro V, pág. 45 
82 Livro das Leis e Posturas, pág. 165 
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No caso da viuvez, tal como mencionado no capítulo I, parece-nos existir 

realmente uma evolução no sentido da proteção da honra feminina, com a lei de D. 

Pedro «Da viúva que casa antes do ano e dia»83, não datada. Este monarca formalizou 

o período temporal do luto feminino, assim como permitiu a realização de um novo 

casamento a estas mulheres viúvas, as quais eram normalmente muito novas, sem 

serem difamadas, o que não era permitido até então conforme podemos verificar na 

«Lei sobre as penas aplicadas à mulher que depois de viúva mantenha relações»84, 

também sem data, mas que é certamente anterior à lei de D. Pedro. Salienta-se que as 

“relações” referidas na lei supramencionada eram relativas à mulher que não voltava a 

casar, essa era a situação formalmente condenada. 

Ainda no âmbito da aparente proteção da honra feminina são elaboradas peças 
legislativas sobre a violação.  

A 19 de setembro de 1302, D. Dinis manda publicar a «Lei sobre o adultério e 

violação»85que esclarece, na mesma peça, a pena a aplicar à mulher em caso de 

adultério, assunto que será abordado noutro ponto deste estudo, assim como, no caso 

de uma mulher ter sido levada à força e se fizesse certos sinais, que não são indicados, 

apenas o transgressor devia ser punido com a morte. Também de D. Dinis, mas desta 

vez não datada, temos a «Lei sobre o que se deve entender por mulher forçada»86. 

Nesta peça legislativa conseguimos perceber alguns dos “sinais” que a mulher deveria 

cumprir em caso de violação. Assim, nestas situações e se a mulher pretendesse que o 

violador fosse punido, na sua qualidade de vítima devia aparecer a gritar e a fazer 

sinais de violada (não se sabendo quais eram os sinais), chorando e dizendo a todos os 

que encontrasse pelo caminho que tinha sido violada, nomeando o agressor pelo 

nome, se o soubesse. No caso de não saber o nome do atacante deveria apresentar as 

características físicas do mesmo e logo que chegasse a um local onde houvesse juiz 

devia contar-lhe tudo, no mesmo dia, sem entrar noutro lugar. As “testemunhas” eram 

as pessoas que a mulher tinha encontrado pela rua e só assim se poderia provar a 

violação. 

                                                           
83 Ordenações Afonsinas, Livro IV, pág. 86 
84 Livro das Leis e Posturas, pág. 422 
85 Livro das Leis e Posturas, pág. 201 
86 Livro das Leis e Posturas, pág. 329 e Ordenações de D. Duarte, pág. 215 
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Também a propósito de violações encontramos, nas Ordenações de D. Duarte, 

a «Constituição cem da mulher forçada»87, não datada, de D. Afonso III, onde se 

esclarece que não se pode considerar que uma mulher, habitante de uma vila, possa 

ser violada nesse mesmo espaço, exceto se for num local mais escondido onde não 

possa gritar. No caso de ser uma mulher que viesse de fora da vila, após o ataque ela 

devia apresentar-se chorosa e a gritar dizendo:” Vejam o que me fizeram”, devendo de 

imediato dirigir-se à justiça. 

Por fim, D. Afonso IV, promulga a seguinte lei, cuja data desconhecemos: «Da 

mulher forçada, e como se deve provar a força»88. Esta peça estabelece que se uma 

mulher fosse violada num povoado, deveria queixar-se com grandes gritos e dizer o 

que lhe tinham feito indo por três ruas, nomeando quem a forçou pelo seu nome e só 

se seguisse estas indicações é que a sua queixa era considerada válida. No caso de a 

mulher ser forçada num local ermo, deveria cumprir os cinco sinais, agora já definidos 

por lei; a saber: a mulher, após consumado o ato de violação de que fora alvo, devia 

fazer um grande alarido e dizer:” Vejam o que me fez fulano”, nomeando-o pelo nome; 

ela deveria vir a chorar pelo caminho e contar, aos gritos, a todas as pessoas que 

encontrasse o sucedido; deveria ir diretamente para a vila e dirigir-se à justiça, sem 

entrar em qualquer outro local. 

Importa realçar que a não realização de qualquer um dos cinco sinais implicava 

a invalidação da queixa e que não existe referência à pena que seria aplicada ao 

transgressor, em caso de se conseguir provar o ato. Porventura, pensar-se-ia que 

comprovar a transgressão não seria expectável ou até mesmo possível, dada a 

complexidade de todo o processo a desencadear por parte da mulher ofendida. Este 

hiato legislativo só foi alterado com D. Pedro.  

Este monarca reforçou a lei supramencionada de D. Afonso IV, legislando sobre 

as penas a aplicar ao transgressor. Desta forma, ordenou que qualquer homem, de 

qualquer condição, que violasse uma mulher que vivesse honestamente, deveria ser 

punido com pena de morte, não podendo beneficiar de nenhum privilégio pessoal, 

                                                           
87 Ordenações de D. Duarte, pág.106 
88 Ordenações Afonsinas, Livro V, pág. 29 
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mesmo nos casos em que o homem pretendia casar com a mulher, pois o crime tinha 

sido perpetrado antes dessa intenção, não havendo atenuante da pena. 

O estudo das leis referidas acerca da violação permite-nos constatar que este 

crime era muito difícil de comprovar, pois a mulher tinha de obedecer a um conjunto 

de regras definidas por lei e o não cumprimento de um desses procedimentos 

implicava a invalidação do crime. Além disso, na lei de D. Afonso IV é feita referência à 

obrigação de nomear o agressor pelo seu nome; porém, o mais certo era a mulher não 

conseguir identificar o agressor, por não o conhecer ou até por não ter conseguido 

identificar a pessoa naquele momento angustiante, logo não poderia requerer a 

devida justiça. 

Podemos então concluir que estas peças legislativas acerca da violação não 

serviam senão para proteger os homens. 

Ainda neste sentido temos a «Lei pela qual se estabelece o prazo dentro do 

qual a mulher virgem se pode queixar daquele que lhe retirou a virgindade»89e a «Lei 

pela qual se aplica a pena de morte a mulher virgem que tenha estado amancebada 

durante trinta dias, sem acusar, dentro desse período, o homem com quem tenha 

estado e acusando-o só depois»90, ambas não datadas. Nestas situações a punição era 

aplicada à mulher e consistia na pena de morte, “… embora não haja a certeza de que 

tal lei tenha sido efetivamente aplicada, uma vez que na compilação de leis em que 

está inserida se escreveu, a seu propósito, «não guardada», o que pode indiciar que 

não tenha sido cumprida”91.Na verdade, esta lei servia principalmente o homem, pois 

passados trinta dias não poderia ser acusado de violação, tivesse esse crime sido 

cometido ou não. 

Perante o referido, parece-nos correto afirmar que efetivamente existem, em 

teoria, peças legislativas para proteger a honra da mulher. No entanto, na prática 

dificilmente os homens eram punidos em consequência dos seus atos transgressores, 

pois era necessário que a mulher fosse extremamente precisa nos procedimentos 

exigidos, após ter sido vítima de um crime de violação. Estas leis tinham uma função 
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mais moralizante do que prática e poderiam funcionar até como dissuasoras da 

denúncia feminina, dada a dificuldade em comprovar a prática desse delito.  

Após a análise das fontes em estudo, foi feita uma organização temática sobre 

a matéria da sexualidade, em termos legais. Desta forma foi possível identificar seis 

temas distintos: o casamento; a viuvez; a violação; o adultério; a prostituição e a 

barregania. Existem ainda algumas leis sobre comportamentos de cariz sexual que não 

foi possível enquadrar em nenhum dos tópicos referidos e serão essas as primeiras a 

ser alvo da nossa atenção. Verificamos que nas fontes estudadas há algumas 

referências à sexualidade feminina antes do casamento, apresentando uma mulher 

completamente dependente do pai ou dos parentes. Por outro lado, quando casada, 

surge totalmente ligada ao marido e aos filhos.  Por fim, na viuvez acaba por voltar à 

tutela parental. Depois, e porque a sua conduta perturba o equilíbrio familiar, há 

legislação referente à prostituta e à barregã. 

No que respeita ao conjunto de peças legislativas que se decidiu não enquadrar 

em nenhuma das temáticas referidas, mas que se consideram relevantes para esta 

análise, surgem-nos a «Lei sobre a bigamia e sobre aqueles que contra a vontade dos 

seus amos, casem com filha, irmã ou prima destes»92, aprovada por D. Dinis a onze de 

agosto de 1303, e «Do que homem, que casa com duas mulheres, ou com criada 

daquele com que vive»93, do mesmo rei, mas datada de onze de agosto de 1302. 

Embora sejam a mesma lei, surgem nas fontes referidas com um ano de diferença o 

que poderá resultar de um erro de leitura. Ainda sobre a bigamia podemos encontrar 

nas Ordenações de D. Duarte a «Lei que pena deve ter aquele que é casado com uma 

mulher e recebe outra»94, também de D. Dinis que, no entanto, não se encontra 

datada. 

Nestas leis interessa-nos perceber como era considerada a bigamia e as penas 

aplicadas quando se incorria em tal ato. Verificou-se que este comportamento era 

severamente punido por D. Dinis com pena de morte para ambos os géneros e para 

qualquer condição social; porém, na lei presente nas Ordenações Afonsinas, D. Afonso 

V acrescentou que se houvesse alguma pessoa acusada de tal crime, não se devia fazer 
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a execução de imediato. O rei deveria ser informado e conforme as circunstâncias iria 

decidir. 

Num período marcado pela forte influência da Igreja houve necessidade de 

legislar sobre os comportamentos sexuais entre cristãos, mouros e judeus. Assim, 

surge-nos a lei «Do judeu, ou mouro, que dorme com alguma cristã, ou do cristão, que 

dorme com alguma moura ou judia»95, sem data. Neste documento legislativo é 

salientado o poder divino do rei ao fazer-se a referência que o monarca recebeu o seu 

estatuto pelas mãos de Deus e como tal era sua função manter as leis de Deus, 

defendendo que nenhum cristão se poderia relacionar intimamente com alguém de 

outra religião, sob pena de morte. No caso de a mulher ter sido forçada a tal ato era 

ilibada, recaindo a pena unicamente sobre o homem. Em caso de desconhecimento da 

religião do parceiro nenhum dos dois era punido. 

Também a propósito de religião encontramos a lei «Do frade, que é achado 

com alguma mulher, que seja logo entregue a seu superior»96, de D. João I, não 

datada, onde se estabelece que não deveria ser preso, numa prisão civil, um clérigo 

que tivesse barregã ou mulher solteira, assim como os frades que se encontrassem 

com alguma mulher fora dos mosteiros. Nestas situações os transgressores deveriam 

ser apanhados e entregues aos seus superiores para serem castigados por eles. 

Ao contrário de algumas peças legislativas que parecem estar em simbiose com 

a Igreja, esta lei evidencia algum distanciamento entre o poder canónico e o poder 

real, cabendo aos eclesiásticos a aplicação de penas aos seus pares em sede própria. 

A lei «Do oficial do rei, que dorme com mulher, que perante ele requer algum 

desembargo»97parece-nos que surge efetivamente com o intuito de proteger a 

mulher, ao contrário de outras que já foram referidas neste trabalho. Esta lei, 

promulgada por D. Dinis a 29 de junho de 1313, esclarece que não era permitido aos 

homens da justiça, incluindo os clérigos, o envolvimento sexual com uma prisioneira, 

definindo em seguida as penas que seriam aplicadas caso isso acontecesse. No caso de 

ser um clérigo deveria perder o património que tivesse e ser difamado, se não tivesse 
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bens seria expulso com essa difamação e não poderia voltar. Ao tratar-se de um leigo, 

a pena aplicada era a castração. 

 Posteriormente, esta lei sofreu algumas alterações, evitando-se então uma 

pena tão severa como a emasculação. Deste modo, D. Afonso V estabeleceu que a lei 

se manteria nos clérigos no respeitante à perda do património, e no caso dos leigos 

estes perderiam o seu ofício e seriam afastados do Reino por um ano. As outras penas 

seriam excluídas, mas decretou que esta norma servia não só para os oficiais de justiça 

como também para quaisquer outros oficiais do reino, pois estas relações poderiam 

distraí-los dos seus deveres. 

Parece-nos seguro afirmar que esta lei realmente serviu para proteger os 

interesses da mulher, de forma a que esta não pudesse ser coagida a praticar atos 

sexuais indesejados. 

Outras leis que sugerem alguma proteção da honra feminina são «Do que 

dorme com moça virgem, ou viúva por sua vontade»98 e «Que pena deve ter aquele 

que estiver com mulher virgem ou viúva que vivam honestamente»99, de D. Afonso IV, 

não datadas. 

De acordo com o monarca, aqueles que aliciavam mulheres virgens ou viúvas 

para um relacionamento sexual deveriam casar com elas, se elas quisessem e se para o 

homem fosse conveniente. Quando um dos dois intervenientes não desejava o 

casamento, o homem teria de pagar uma “indemnização” à mulher para que ela 

pudesse realizar o casamento com outro. Se houvesse incumprimento ou atraso no 

pagamento, o valor duplicaria. Sendo fidalgos, perderiam o dinheiro que recebiam do 

rei ou do rico homem e eram expulsos da terra, se não fossem fidalgos e não 

possuíssem bens, as penas eram o açoitamento público e a expulsão do local para 

sempre. 

                                                           
98 Ordenações Afonsinas, Livro V, pág.37 
99 Ordenação de D. Duarte, pág. 442 



 

47 
 

D. Afonso IV considerou que na matéria da viúva, ambos deveriam cumprir 

pena, pois já tinha sido estabelecida a pena a aplicar às «mulheres viúvas que fazem 

mal a seus corpos depois da morte do marido»100. 

Esta proteção da honra feminina continua a demonstrar a inferioridade 

atribuída ao feminino na sociedade medieval, evidenciando-se a inaptidão da mulher 

inclusive na escolha de um parceiro sexual, tendo em conta o facto de a lei referir que 

as mulheres eram induzidas para tal ato; ou seja, partia-se do princípio de que não 

eram competentes para fazer essa escolha. 

Numa tentativa de fixar a norma, foi criada por D. Dinis, em 1302, a lei «Do que 

casa, ou dorme com parenta, ou manceba daquele, com que vive»101, ficando 

estabelecido que todo o homem que vivesse sob o domínio de um senhor não poderia 

casar ou ter um relacionamento íntimo com uma parente do mesmo, sem a devida 

autorização, sob pena de morte. Esta interdição estendia-se até à manceba do senhor 

e aplicava-se quer a vilãos, quer a fidalgos. D. Afonso V considerou que a lei se deveria 

manter, mas acrescentou que se houvesse algum condenado por tal crime, não se 

devia fazer a execução, mas apenas informar o rei e era ele quem decidia, consoante 

as circunstâncias, de acordo com o estabelecido pelo seu pai, D. Duarte. 

Ainda neste conjunto de peças legislativas, de impossível enquadramento numa 

subtemática específica, temos a lei, cuja data desconhecemos, «Dos que cometem o 

pecado da sodomia»102, a qual reflete a repulsa em relação a este ato considerado 

contranatura, sendo considerado o pecado mais torpe e mais sujo quer para Deus, 

quer para o mundo. É de tal forma vil que qualquer homem que o cometesse devia ser 

“…feito em pó pelo fogo…”,103 de modo a que nem pudesse existir memória do seu 

nome. 

D. Afonso IV legisla sobre «Que pena deve ter aquele que fizer o pecado de 

luxúria com mulheres de ordem»104, lei não datada, salientando que a pena para este 

crime seria a mesma que se aplicava aos fidalgos em caso de adultério com mulheres 
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casadas; a perda da quantia atribuída pelo rei ou rico homem e a expulsão do reino. 

Quando o infrator era um vilão a punição era a pena de morte, não existindo qualquer 

referência à pena que eventualmente seria aplicada à mulher. Importa evidenciar que 

este crime não era julgado e, consequentemente, punido por um tribunal eclesiástico 

como ficou estipulado na lei «Do frade, que é achado com alguma mulher, que seja 

logo entregue ao seu superior»105 , mas sim por um tribunal civil, o que revela a 

controvérsia e dualidade existente em torno do feminino, incluindo com as próprias 

“esposas de Deus”. 

Ao longo dos três séculos em estudo, as preocupações régias passavam pelo 

zelo dos bons costumes e como tal repetem-se as disposições legais sobre o crime de 

adultério que traziam grandes transtornos para o seio da família. 

Tal como a Igreja, o poder régio defendia um casamento monogâmico 

prevalecendo o conceito comum de fidelidade conjugal, sendo a infidelidade feminina 

punida de forma mais severa, como poderemos verificar através da análise das leis 

elaboradas para a dissuasão e punição desta prática transgressora. 

O adultério era um ato condenado pela Igreja e, como se verificou no capítulo I 

desta dissertação, pela coroa, como veremos em seguida com a análise das peças 

legislativas dela emanadas sobre o tema, e também pela própria sociedade, através de 

ritos de difamação pública como o chavari,106 ou utilizando o termo mais aproximado 

em português, as assuadas. 

As assuadas eram “o protesto ou a represália coletivos e ruidosos contra o 

autor ou autores de um certo acto ou atitudes considerados 

ofensivos…”107,relacionados com o controlo das práticas matrimoniais. O desvio da 

norma que despoleta a assuada é o adultério. Esta prática caracteriza-se por três 

elementos que reunidos a distinguem de outra difamação pública. Desta forma, a 

assuada era realizada por um grupo específico – os homens jovens de uma 

comunidade que agiam em representação da mesma, consistindo na punição de um 
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comportamento que ia contra as normas do casamento – o adultério. Era infligida uma 

estigmatização social aos infratores através do ruído, do riso e de gestos simbólicos.108 

 A assuada apresenta os elementos típicos do chavari, como punição pública de 

comportamentos matrimoniais e/ou sexuais considerados transgressores, com 

algumas variantes, sendo que no caso da assuada a punição era aplicada por homens 

sem se especificar se eram jovens ou não. 

Todo o ritual da assuada estava envolto numa boa dose de dramatização e 

simbolismo:” Os homens casados têm o monopólio da barba e da palavra em 

público;(…); as mulheres cobrem o cabelo e conhecem os segredos da morte e da 

saúde; os padres rapam a cara e falam uma língua sagrada; os guerreiros usam o luxo e 

as armas”.109 Esta descrição permite-nos perceber que toda a sociedade se envolvia 

neste ritual de punição e também a importância do papel do corpo e a forma como o 

mesmo era alvo de dramatização pública. 

O simbolismo implícito nas assuadas envolvia rapar o cabelo da mulher, 

símbolo da feminilidade; devolvê-la ao seu pai, deixando de pertencer à comunidade 

em que estava inserida; vestir-lhe uma pele às avessas, simbolizando a ordem social 

invertida; e montar a mulher ao contrário em cima de um animal de categoria inferior, 

como o burro ou a mula, de forma a que o seu rosto ficasse virado para o traseiro do 

animal. 

Para além destes atos, existiam também assobios que os homens faziam, isto é, 

o já referido ruído tão característico deste rito. 

Este repúdio pela transgressão sexual, representado numa assuada, é mais 

notório nas classes sociais mais elevadas. O adultério aristocrático feminino assume 

um carácter público de desonra masculina, e como tal deve ser punido, como todos os 

outros, pela Igreja, pela justiça, mas também, e aqui distingue-se dos outros 

comportamentos, pela própria sociedade através de ritos como as assuadas. 

A análise da descrição de uma assuada permite-nos verificar mais uma vez a 

parcialidade da legislação vigente – o castigo para uma situação de adultério era 
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aplicado apenas à mulher. Novamente encontramos indícios de que este “crime” só 

era imputado ao feminino muito certamente devido às ideias difundidas pela Igreja 

sobre a mulher pecadora e fonte do pecado. Estas eram, de resto, conotações 

pejorativas femininas muito enraizadas no período medievo. 

Numa situação de adultério, a mulher não era ouvida; “Ela era totalmente 

passiva e silenciosa durante a sedução, como passiva e silenciosa durante o repúdio. 

Vive na mais complexa ausência de autonomia: não tem voz nem vontade em toda a 

história”110. 

A ausência da voz feminina faz-se sentir ao longo de quase toda a história e o 

período medieval não é exceção ao imputar o pecado da luxúria sobretudo à mulher e 

ao considerar que a mesma nem sequer deve ser ouvida numa situação de adultério. A 

este propósito verifica-se nas peças legislativas promulgadas nos séculos XIII, XIV e XV, 

uma maior severidade nas penas previstas para as adúlteras quando comparadas com 

as previstas para os adúlteros.  

Sobre a temática do adultério foram elaboradas várias peças legislativas, como 

a «Lei pela qual se determinam as penas aplicáveis ao crime de adultério»111,de D. 

Afonso IV (1325-1357), e «Que pena devem ter aqueles que fizerem adultério com 

mulheres casadas»112, do mesmo rei, a qual não apresenta data. Importa salientar que 

o texto da primeira lei referida é passível de ser encontrado duas vezes no Livro das 

Leis e Posturas e que a única diferença existente entre ambas é o facto de a primeira 

não nos indicar uma data e a segunda mencionar o dia sete de fevereiro de 1340, no 

reinado de D. Afonso IV, levando-nos assim a crer que ambas pertencem ao mesmo 

monarca. 

Segundo D. Afonso IV, o homem que se envolvesse com uma mulher casada, 

sendo fidalgo com bens perdê-los-ia e seria expulso do local, se fosse fidalgo que não 

recebesse contia do rei ou do rico-homem, deveria perder tudo o que tivesse para o 

traído e ser expulso do senhorio. Sendo um vilão deveria ser morto. 
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Em agosto de 1302, D. Dinis promulgou a «Lei daqueles que matam as 

mulheres sem merecimento dizendo que lhes fazem “torto” e não sabendo antes a 

verdade»113, lei que podemos também encontrar nas Ordenações de D. Duarte114e nas 

Ordenações Afonsinas115. Na peça legislativa presente nas Ordenações Afonsinas é 

possível observar as adendas que foram feitas por D. Afonso IV e D. Afonso V à lei 

original. 

Inicialmente, esta disposição legal estabelecia que qualquer homem que 

matasse a sua mulher devido a uma traição não devia fugir da justiça régia, mas sim 

informar o rei, através de carta selada, de tal ato, apresentando algumas provas, vistas 

ou ouvidas, do adultério. Destaca-se a ausência de informação respeitante às provas 

solicitadas por D. Dinis. 

D. Afonso IV acrescentou que todo o homem que matasse a sua mulher pelo 

crime de adultério, mesmo que não a encontrasse em flagrante, não devia ser punido 

com pena alguma. Posteriormente, D. Afonso V aditou que quando o marido matasse a 

mulher licitamente, o traído deveria ficar com todos os bens dela pelo pecado de 

adultério, tal como se ela tivesse sido acusada e condenada pela justiça. Porém, se na 

altura da morte da esposa existissem filhos em comum ou netos legítimos, seriam eles 

os herdeiros. Acrescenta-se ainda o facto do marido poder matar legitimamente o 

amante da mulher, exceto se este fosse cavaleiro ou fidalgo de solar, os quais não 

podiam ser punidos com pena de morte. Sendo um vassalo, deveria ser expulso por 

um ano, tal como o vilão cuja pena sofria o acréscimo de açoitamento público. Por fim, 

é ainda esclarecido que se o homem traído fosse cavaleiro ou fidalgo de solar, poderia 

matar o amante da esposa, fosse ele de qualquer condição. 

A análise desta lei, e respetivas adendas, torna evidentes as desigualdades 

sociais e de género existentes na sociedade medieval portuguesa. As diferenças sociais 

são notórias, pois consoante a posição social do traído e do traidor, as penas a aplicar 

diferiam ou não existiam. Relativamente às desigualdades de género, o homem era 

alvo de proteção pelo crime de homicídio da mulher, em caso de adultério, fosse 

comprovado ou não, o que implicava a ausência de qualquer defesa feminina e 
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evidenciava o papel secundário atribuído à mesma. Esta lei conduz a uma justiça pelas 

próprias mãos, uma vez que o homicídio não era alvo de punição, mas sim o adultério. 

Podemos afirmar que a peça legislativa de D. Dinis serviu apenas para proteger 

os interesses masculinos, ao considerar lícito matar a esposa por a considerar adúltera. 

Em suma, em situações de adultério os maridos traídos mereciam toda a proteção 

judicial. 

No seguimento destas leis sobre adultério, D. Dinis, em 1302, estabelece ainda 

as penas a aplicar à «… mulher que faz torto a seu marido»116 e «Da mulher casada, 

que saiu de casa de seu marido para fazer adultério»117. Com esta legislação, D. Dinis 

estabeleceu que toda a mulher que cometesse adultério deveria ser morta, assim 

como o respetivo amante. Por conseguinte, a mulher ou era morta, legitimamente, 

pelo marido, ou era mandada executar, pelo monarca. Esta situação confirma-se com a 

lei de 19 de setembro de 1302, «Lei sobre adultério e violação»118, cuja pena definida 

era a morte em caso de adultério. 

Saliente-se que a legislação sobre adultério, promulgada por D. Dinis, era 

bastante punitiva para a mulher, apresentando graves omissões no caso de o adultério 

ser cometido por um elemento do sexo masculino. 

Apenas com D. Afonso V é possível vislumbrar alguma evolução em relação às 

penas a aplicar à mulher em situações de adultério. A este propósito, debrucemo-nos 

sobre a lei «Do que dorme com mulher casada por sua vontade»119. Este monarca 

manteve a pena material para os fidalgos e a pena capital para os outros homens, mas 

acrescentou que o marido poderia perdoar a mulher, conforme o Direito Comum, em 

favor do matrimónio. Em caso de reconciliação, o marido podia pedir que a justiça 

soltasse o amante da esposa ou que o punisse; porém, segundo o direito, o marido só 

poderia perdoar a adúltera a favor do matrimónio, e não o seu amante. Numa 

perspetiva popular, esta situação era escandalosa, pelo facto de a pena recair apenas 

sobre o homem. Então D. Afonso V considerou, tal como o seu pai, D. Duarte, que 

quando o marido perdoava a mulher reconciliando-se e perdoava também o adúltero, 
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este último era poupado à morte, sendo apenas degredado para Ceuta durante sete 

anos. 

A lei «Do que dorme com a mulher, que é casada de feito, e não de direito, por 

causa de alguma dívida ou cunhadia»120, cuja data desconhecemos, permite-nos 

observar que todos os tipos de casamentos, de facto ou de direito, eram considerados 

válidos e como tal dever-se-ia manter a monogamia e a fidelidade. No entanto, ao 

analisarmos pormenorizadamente esta peça legislativa conseguimos detetar ora a 

aproximação, ora o afastamento legal entre estes dois tipos de casamento. Ambos 

eram entendidos como casamento e para obterem a validação legal bastava aos 

cônjuges proferirem as palavras certas, as chamadas “palavras de presente”. Contudo, 

em casos de crime de adultério não eram considerados de forma igual perante a lei. 

Conforme o tipo de casamento variavam os cenários sancionatórios previstos. 

Assim, decretou-se que as situações de adultério, no caso dos casamentos de 

pública fama, seriam punidas com a pena de morte para ambos os infratores, não pelo 

ato em si, pois o casamento era-o de facto, mas sim pela intenção. Portanto, surge-nos 

a punição como medida disciplinadora. Se este delito fosse cometido num casamento 

de facto, em que a mulher ainda tivesse o marido vivo, talvez numa situação de 

separação sem sentença da Igreja, apenas ela seria punida com a morte, pois era a 

única a ter conhecimento real da situação. O ónus recaía todo sobre a mulher por se 

considerar que assim ela tinha dois maridos. O primeiro marido não sofreria qualquer 

pena e o segundo teria uma punição aplicada por um juiz por má conduta e corrupta 

intenção, porque esteve em pecado com uma mulher casada, “… ainda que o 

diretamente não fosse, pois somente era casada de feito, e não de direito”121. Nas 

situações em que ambos os cônjuges eram adúlteros, a pena a aplicar aos dois era 

definida por um juiz pelo crime de intenção corrupta, mas não seria aplicada a pena de 

morte, considerando-se que nenhum tinha sido alvo de injúria, por terem incorrido 

ambos no mesmo comportamento. No caso do adultério num casamento por pública 

fama, a punição recaía apenas no elemento masculino, dado este ter tido a intenção 

de se juntar a uma mulher casada, e não na mulher, pois ela sabia que não era casada 
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à luz dos preceitos formais que se iam consolidando, em função da doutrina 

eclesiástica. 

O estudo desta peça legislativa permite-nos verificar que, embora tenha sido 

publicada legislação que conferia legitimidade aos casamentos de pública fama122, este 

tipo de relacionamento não era integralmente reconhecido como um casamento de 

direito e, como tal, oferecia mais possibilidades de desvios da norma conjugal. Esta lei, 

a qual não foi possível situar no tempo dada a ausência de data, serviu mais uma vez 

para proteger o homem, pois surgiu posteriormente à lei de D. Dinis sobre o adultério 

que estabelecia como pena para este crime a execução de ambos os infratores.  

Nas outras situações de adultério, ou a pena recaía na figura feminina ou então 

em nenhum dos dois elementos, por se considerar que não existia efetivamente um 

casamento. Permitia-se desta maneira salvaguardar o melhor possível os preceitos de 

moral e bons costumes da época. 

O adultério era entendido como um crime em torno da figura feminina, muitas 

vezes desencadeado pela mesma, e como tal, deveria ser a mulher a sofrer penas mais 

severas, como a morte. 

Poucas e mais superficiais são as referências ao adultério masculino. As peças 

legislativas que mais se aproximam desse ato transgressor são as que respeitam à 

barregania, tema que será tratado no último subcapítulo deste trabalho. 

Existia uma evidente preocupação em preservar a moral sexual e a honra, 

particularmente a masculina, daí a existência deste conjunto de leis acerca da prática 

do adultério, entendido como um grave desvio essencialmente cometido por 

mulheres. 

No âmbito dos comportamentos sexuais considerados transgressores, surge 

inevitavelmente a prostituição.  

Este comportamento também foi alvo de regulamentação, no entanto, ao 

contrário do que se possa supor, pouca é a legislação sobre este tema. Nas três fontes 

selecionadas para a elaboração deste estudo podemos encontrar cinco peças 
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legislativa sobre a prostituição, sendo que uma delas se encontra repetida em duas das 

fontes, como iremos verificar. 

Esta fraca presença de legislação não pode ser tida em consideração como 

indicador da inexistência deste tipo de comportamento, mas sim como comprovativo 

da relativa tolerância que existia em torno do mesmo. Numa sociedade em que a 

sexualidade era bastante reprimida a procura da prostituição torna-se um 

comportamento muito comum. 

A prostituta era, segundo Gerolamo, no direito canónico, “…uma mulher que se 

encontra à disposição da luxúria de muitos homens”123, logo não poderia ser aceite 

pela Igreja, porque era a causadora do pecado da luxúria. 

Embora fosse considerado um comportamento desviante, a prostituição era 

entendida como necessária para evitar uma luxúria mais “perigosa”, pois ao canalizar 

os ímpetos sexuais para as “mulheres de segre”, evitavam-se comportamentos sexuais 

menos próprios com mulheres honestas, casadas, solteiras ou viúvas. “… com a 

prostituição lucram todos: as famílias honestas, porque os jovens fogosos e os maridos 

insatisfeitos descarregam nos bordéis os excessos de hormonas, consolidando os 

casamentos, as próprias «mulheres mundanas», porque conseguem um nível de vida e 

um estatuto que de outra forma dificilmente alcançariam”.124 

Tal como acontece na atualidade, nem todas as mulheres enveredavam por 

este caminho por livre decisão, algumas eram alvo de rapto, de violação ou eram 

levadas à força para esse tipo de vida acabando por perder a virgindade, mesmo que 

involuntariamente, o que era imperdoável na época. 

Considerava-se que uma relação com uma prostituta não era tão grave como o 

adultério, daí a diferença no número de peças legislativas emanadas acerca deste 

tema, no período medieval português. Entendia-se que o adultério poderia afetar o 

relacionamento conjugal, ao contrário da prostituição que, em princípio, não envolvia 

mais do que o ato sexual. 
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No período medievo, a prostituição era entendida como um mal necessário, 

mas era fundamental separar as prostitutas das mulheres honestas; daí a existência de 

bairros ou ruas de prostituição, bastante comuns nos centros urbanos da época.125 

Esta separação foi progressiva, sendo que apenas no final do século XIV se 

proíbe essa partilha de espaço. “O arruamento que começa por ser um fenómeno 

espontâneo, comum a qualquer actividade medieval, acaba por se converter, aqui, 

numa necessidade de ordem e segurança sentida pela sociedade e que os poderes 

públicos tomam a cargo”126. 

Para além desta interdição na partilha do espaço com as mulheres honestas, o 

vestuário das «mulheres mundanas» estava também devidamente regulamentado na 

Pragmática de 1340 promulgada por D. Afonso IV sobre o vestuário das prostitutas127. 

Esta lei restringia a ostentação de luxo e a compra de muito vestuário por parte destas 

mulheres, “… proíbe-as de usar ouros e prata nas camisas, nos cintos, nos véus, e 

impõe uma cota máxima de pano de luxo que podem comprar por ano”128. Embora 

toleradas, as prostitutas eram segregadas e tinham de ser bem controladas, daí a 

existência desta lei sobre o seu vestuário, uma vez que estas mulheres por vezes 

ostentavam mais sinais de riqueza quando comparadas com muitas mulheres honestas 

de classes sociais mais elevadas. 

A análise da lei de D. Afonso IV permite-nos concluir que não se proibia a 

prostituição, tentava-se sim regulamentá-la; logo, podemos depreender que a mesma 

era aceite. Portanto, a existência destas mulheres e do seu “ofício” eram tolerados 

desde que as mesmas respeitassem a norma da diferença. 

As denúncias de violação das prostitutas não eram tidas em consideração, uma 

vez que “… não se pode «estuprar» uma prostituta. Em todo o caso, era necessário 

demonstrar que a mulher não só gozava de má reputação, mas também que era uma 

prostituta bem conhecida e disponível para o público”.129 Só se considerava uma 

violação nos casos em que a prostituta tinha razões válidas para não querer o contacto 
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sexual, como situações de parentesco, o que revela a falta de proteção judicial que 

existia em relação à prostituição. Porém, não será de todo surpreendente esta 

ausência de proteção feminina em casos de violação, pois mesmo nos casos de 

mulheres honestas este crime era bastante difícil de comprovar, como já foi possível 

evidenciar quando fizemos a análise das leis sobre a violação. 

Antes de nos debruçarmos sobre a legislação promulgada acerca da 

prostituição, importa fazer a distinção entre a prostituição pública e a prostituição 

ocasional, considerando que as leis existentes dizem respeito apenas à primeira. 

A prostituição pública acontecia em bordéis e pouco devia compensar às 

mulheres que a exerciam, pois tinham de pagar aos proxenetas a alimentação, o 

alojamento, as roupas e as joias que usavam para o exercício das suas funções. 

As prostitutas de ocasião não trabalhavam em mancebias públicas, mas sim na 

própria casa ou deslocavam-se a casa do “cliente”, de uma forma mais discreta e 

clandestina. Talvez pudessem dispor de mais algum tempo para outras atividades, 

dado não terem de se sujeitar às regras de um espaço público unicamente direcionado 

para a luxúria. Estas mulheres não estavam mais protegidas do que aquelas que 

atuavam numa mancebia pública e eram alvo de roubos e agressões. 

Tal como já foi mencionado, os chulos exploravam bastante as prostitutas 

públicas e a este propósito surge-nos a lei, cuja data desconhecemos, «Dos rufiões que 

têm mancebas na mancebia pública e por defendê-las e haverem delas o que ganham 

no pecado da mancebia»130. Esta lei penalizava quer o rufião, quer a prostituta, ele 

porque exerce essa função e ela porque tem um rufião.  

Esta peça legislativa começa por apresentar o comportamento incorreto dos 

rufiões, salientando que estes aliciavam as mulheres para dormirem com homens 

passageiros em estalagens, levando-as depois para as mancebias públicas. Em troca de 

proteção, os rufiões viam-se no direito de extorquir dinheiro a essas mulheres e, de 

acordo com o texto legislativo, elas aproveitavam-se do facto de estarem protegidas 

para provocarem distúrbios. 
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Perante a situação descrita, foi legislado que era proibida a relação entre rufião 

e manceba, sob pena de serem açoitados publicamente, na vila ou na cidade onde 

acontecesse o delito, e degredados do reino. A exceção aplicava-se no caso de o rufião 

ser um escudeiro; nesses casos a pena aplicada ao homem era apenas o degredo e 

para a prostituta mantinha-se a pena supramencionada. 

A leitura introdutória desta peça legislativa conduz-nos para um texto 

elaborado no sentido de proteger a prostituta do proxeneta. Porém, ao analisarmos 

toda a peça verificamos que a mesma procurava apenas solucionar o problema dos 

conflitos que existiam em torno da “profissão”, porque a prostituta, além se ser alvo 

de extorsão por parte do rufião também era punida pelo facto de o ter. Muitas 

mulheres “… estavam tão endividadas que se tornavam autênticas servas dos «donos 

dos bordéis», o que, embora fosse expressamente proibido pelas edilidades, podia, na 

prática quotidiana, conduzir a um verdadeiro comércio de mulheres”.131 

Na lei supramencionada não encontramos referência à interdição do ato de 

prostituição, mas sim à proibição da existência de rufiões que provocavam a desordem 

nas cidades; isto é, proibia-se o proxenetismo, mas não a prostituição.  

Neste sentido, era também proibida a prática de alcovitar e a pena a aplicar, 

estabelecida por D. Afonso IV, às alcoviteiras aparece-nos nas Ordenações de D. Duarte 

com o título: «Que pena devem ter os alcaiotes e as alcaiotas que alcovitem mulheres 

virgens ou viúvas que vivam honestamente»132e nas Ordenações Afonsinas: «Das 

alcoviteiras e alcaiotes»133, não datadas. A análise da lei, presente nas Ordenações de 

D. Duarte, permite-nos verificar que as penas aplicadas a quem praticava a 

alcovitagem eram o açoitamento em praça pública, a expulsão da vila e a perda dos 

bens que detivessem. No caso de o criminoso reincidir, a pena a aplicar seria a de 

morte.  

A mesma lei, quando surge nas Ordenações Afonsinas, apresenta um 

aditamento de D. Afonso V. Este monarca acrescentou que se algum homem ou 

mulher alcovitasse a mulher daquele com quem vivesse deveria ser punido com pena 

                                                           
131 DUBBY, PERROT, 1993, pág.412 
132 Ordenações de D. Duarte, pág.442 
133 Ordenações Afonsinas, Livro V, pág. 52 



 

59 
 

de morte, tal como quem servisse de intermediário numa relação amorosa entre uma 

cristã e um mouro ou um judeu. As penas eram aplicadas só a quem induzia o ato e 

não a quem efetivamente o praticava. 

Agressões, violações, roubos e extorsões faziam parte do quotidiano destas 

mulheres. Embora estas tivessem uma profissão relacionada com um comportamento 

sexual considerado desviante, o mesmo era tolerado pela Igreja e pela própria 

sociedade. A contradição aparente reside no facto de não existir qualquer tipo de 

proteção para estas mulheres. “A posição assumida pela Igreja e pelas instituições 

laicas relativamente à prostituição dá, definitivamente, a impressão imposta pela 

necessidade explícita de manter um statu quo no qual a respeitabilidade das mulheres 

de bem (…) e a tranquilidade e a segurança das pessoas honestas não estivessem 

ameaçadas pelos impulsos sexuais (…) dos homens…”134. 

A peça legislativa de D. Dinis, cuja data desconhecemos, «Como o rei manda 

que não levem o soldo das putas»135 e «Aqui diz que não levem das putas o soldo»136 

torna bem evidente o facto de a prostituição ter sido, de certa forma, aceite e taxada, 

ficando estabelecido que a partir da promulgação desta lei não era permitido levar o 

soldo das prostitutas. Esta situação, de pagamento do soldo, é possível de ser 

confirmada no titulo da açougagem de Évora, do século XIII: “Das mancebas solteiras 

do mundo, um soldo da moeda antiga. Da puta calada, três libras da moeda antiga 

cada ano”137. A leitura deste documento sugere que o soldo era a taxa que as que as 

prostitutas bem como as restantes pessoas que detinham um ofício deveriam pagar. 

Porém a análise da peça legislativa de D. Dinis poderá ser indicadora de que o soldo 

referido seria o ganho das prostitutas.  

Após enveredar pelo caminho da prostituição, era difícil a mulher conseguir 

obter outro tipo de vida. A única hipótese era o casamento, o qual era vantajoso para a 

mulher, podendo deste modo deixar definitivamente essa vida, mas também para o 

homem, principalmente aquele que tinha algum problema com a justiça, visto que ao 

casar com uma “mulher da vida” obtinha o perdão do crime cometido.  
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Aquelas que não conseguiam um casamento, quando queriam deixar essa 

atividade, normalmente em consequência da idade, eram obrigadas a dedicar-se ao 

proxenetismo ou à mendicidade. Estas mulheres não tinham qualquer outra forma de 

se sustentar sendo que algumas conseguiam encontrar refúgio em casas fundadas, 

pela rainha Santa Isabel, com o objetivo de regenerar essas mulheres.138 

Embora se possa evidenciar a relativa tolerância em relação à prostituição, 

parece-nos que houve também tentativas para que as mulheres não enveredassem 

por esse caminho ao criar-se legislação sobre a sexualidade das mulheres virgens e 

viúvas. Relembramos que o estado civil desejado para a mulher medieval era o de 

casada, dessa forma era possível que a mesma fosse devidamente controlada pelo 

marido, a mulher conseguia obter o sustento necessário e assim não se envolveria na 

prática de comportamentos sexuais considerados desviantes. As prostitutas “… 

pagavam impostos, viviam no coração das cidades, podiam ter protetores e amizades 

de prestígio e prestavam serviços que a própria Igreja considerava indispensáveis”.139 

Após tudo aquilo que foi exposto sobre a prostituição, podemos concluir que a 

expressão “vida fácil” utilizada para designar esta atividade é falaciosa. A vida destas 

mulheres era bastante dura e marginal à sociedade. Levam uma vida de limbo entre a 

necessidade e a marginalidade. 

Houve realmente bastante tolerância perante este tipo de comportamento 

considerado desviante por ser entendido como um mal necessário, quer para evitar as 

violações coletivas a que estavam sujeitas as mulheres honestas, quer para evitar 

comportamentos sexuais conjugais excessivos que estavam associados à luxúria. A 

prostituição trouxe de alguma forma uma certa ordem aos comportamentos sexuais 

considerados desviantes. Talvez assim se compreenda a inexistência de leis punitivas 

acerca desta prática, complementada com a relativa tolerância eclesiástica. Também 

alguns clérigos recorriam aos “serviços” das mulheres mancebas para satisfazer os 

seus prazeres carnais e mitigar os seus próprios desejos.  
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III. 2.    A barregania na fronteira entre a norma e a transgressão 

Neste subcapítulo, iremos tratar o tema da barregania, em termos legais. 

Salienta-se, desde já, que não se vai abordar este conceito de forma muito exaustiva, 

uma vez tratar-se de um assunto já bastante estudado. Veja-se o caso dos seguintes 

títulos, do Professor José Mattoso: “A longa persistência da barregania” e 

“Barregão/barregã: notas de semântica”. 

Ao longo deste trabalho, tentámos perceber de que forma se tentou regular os 

comportamentos sexuais na Idade Média, através da análise da legislação emanada na 

época, tendo sido possível verificar que a intervenção da Igreja nesta temática foi 

bastante vincada, acabando por se refletir na legislação civil. 

Neste capítulo, já foram abordados os principais comportamentos sexuais 

considerados transgressores, porém reservámos este último subcapítulo para nos 

debruçarmos sobre a questão da barregania, pela especificidade desta. 

A barregania estava muito relacionada com o conceito de coabitação, o que era 

muito frequente na época e lícito. Considerava-se barregania todas as uniões conjugais 

não matrimoniais. No entanto importa rever o conceito de casamento, pois de acordo 

com a legislação que vigorava na época, eram considerados válidos não só os 

casamentos solenes, como também os casamentos por pública fama; ou seja, por 

coabitação, mesmo que estes últimos não tivessem tido a bênção eclesiástica. 

Esta situação permite-nos verificar o hiato existente em torno da censura deste 

comportamento e a legislação produzida, uma vez que existia um claro paralelismo 

entre a barregania e o casamento considerado legítimo.  

Inicialmente, a barregania não era apontada como uma situação ilegítima, pois 

o matrimónio ainda não tinha sido considerado como a única forma de união conjugal, 

e mesmo o casamento entre os clérigos era permitido desde que a mulher não fosse 

viúva ou prostituta, segundo o IV Concílio de Toledo, de 633.140 “Deve ter sido, 

portanto, a partir do implacável combate gregoriano em favor do celibato clerical que 

a figura da barregã sofreu os primeiros ataques”.141 
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A ideia de barregã, com um sentido negativo, difundiu-se no século XII com o 

enraizamento do direito romano e com a difusão da doutrina cristã marcadamente 

moralista. O casamento por simples coabitação – usus –  era a forma de união conjugal 

mais comum no período medieval e era aceite pela Igreja, mas de forma a não ser 

confundido com o concubinato deveria ter um carácter mais solene e público, devendo 

o ato ser realizado na presença de testemunhas. 

O direito civil, a par da Igreja, acabou por considerar apenas uma forma 

legítima de casamento, aquele que era realizado à face da Igreja, empurrando desta 

forma a barregania para a ilegitimidade, tal como os filhos provenientes dessas 

relações. 

Embora as sociedades laica e eclesiástica tenham tentado impor um modelo 

único de casamento, na prática a coabitação manteve-se, pois o casamento solene era 

pouco praticado entre as camadas sociais mais baixas.  

O caso da coabitação ou a barregania entre pessoas solteiras não foi alvo de 

censura até ao século XIII, mas remetiam-se essas relações para o foro privado. 

O conceito de barregania deve ser compreendido em duas perspetivas: a 

coabitação entre solteiros e a mancebia entre casados e clérigos, sendo esta última 

situação aquela que deve ser considerada um comportamento sexual transgressor, 

pois a primeira estava, inclusive, protegida pela legislação na lei de D. Dinis “Como se 

prova o casamento por fama”142. 

Este conceito de barregania sofreu algumas alterações com a imposição do 

casamento solene, passando a ser entendido como mancebia e tornando-se assim 

mais clandestina e ilegal, principalmente porque não havia normas que definissem 

exatamente a barregania, bem como as respetivas punições para os “barregueiros 

solteiros”. Mas nos séculos finais da Idade Média a palavra barregã começa a ser 

conotada negativamente. Estava-se, pois, perante “Designações de carácter 

classificatório que implicam uma mudança de valores e costumes, mas não 

necessariamente um progresso moral, ao contrário do que pensavam os clérigos, que 
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tentavam impor a toda a sociedade a regra da total ausência de atividade sexual fora 

do casamento perpétuo e monogâmico”143 

De acordo com a doutrina cristã, o matrimónio era a solução para evitar a 

barregania. Porém, os casos mais flagrantes deste tipo de comportamento aconteciam 

com homens casados e, até, com membros do clero. 

Os relacionamentos que foram vigorosamente perseguidos tinham por base as 

relações extramatrimoniais – barregania dos homens casados – e a barregania dos 

clérigos, considerando-se os restantes casos como socialmente tolerados.  

Assim, podemos afirmar que a barregania era aceite entre solteiros, apesar da 

oposição da Igreja, embora se considerasse que “Em termos sociais, só uma mulher de 

condição inferior próxima do estado de prostituta aceita viver maritalmente com 

alguém, sem reivindicar a honra do matrimónio sagrado”144. 

A barregania foi um dos comportamentos sexuais considerados desviantes mais 

penalizados legalmente, mas na prática acabou por ser aceite sendo que a doutrina da 

Igreja não foi suficiente para eliminá-lo, tanto mais que alguns clérigos eram 

protagonistas deste tipo de prática. Efetivamente, era comum sacerdotes viverem com 

mulheres e terem descendência. 

“Nas cortes de 1401 queixavam-se os povos de que muitos clérigos andavam 

amancebados, exibindo as barregãs em público e trazendo-as mais bem vestidas do 

que os leigos as legítimas esposas”145, daí muitas mulheres preferirem viver como 

barregãs de clérigos, pois dessa forma poderiam obter a satisfação dos seus desejos de 

abastança. No entanto, com esta prática acabavam também por infringir as regras 

estabelecidas pela Igreja em matéria de casamento e de sexualidade. 

 A análise das leis emanadas por D. Afonso IV, D. João I, D. Duarte e D. Afonso V 

acerca deste tema permite-nos verificar que houve uma tentativa de corrigir os 

hábitos de barregania bastante enraizados em Portugal. Estabeleceram-se penas mais 

severas para os homens casados e para as barregãs dos clérigos, sendo que com a 

dinastia de Avis se começa verdadeiramente a perseguição aos clérigos que tinham 
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barregã. Assim, “A lei passa a reforçar a moral eclesiástica prevendo penas implacáveis 

em matérias que até ali se consideravam excluídas da alçada dos magistrados 

seculares”146. 

Esta tentativa de regulamentação começou com D. Afonso III, com a lei, não 

datada, «Que não traga nenhum homem barregã na corte»147. Segundo este monarca, 

nenhum homem, de qualquer estado ou condição que fosse, podia trazer barregãs 

para a corte. Não havia qualquer problema em trazerem as suas mulheres legítimas, 

apenas era interdita a entrada de barregãs na corte, sendo que se algum individuo 

procedesse em contrário perderia o mantimento, que era dado pelo rei, enquanto 

tivesse barregã. Se fosse o caso de o infrator não receber nada do rei, seria degredado 

da corte com pregão na audiência e não poderia voltar sem mandato especial. A 

barregã seria degredada da corte, com pregão na audiência ou colocada na mancebia 

que ela quisesse. 

Salienta-se que, embora este monarca tenha promulgado esta lei, era casado e 

mantinha as suas barregãs. Afonso III foi mesmo bígamo, tendo estado casado com 

duas mulheres durante alguns anos: a condessa Matilde da Bolonha(França) e Beatriz, 

filha bastarda de Afonso X de Castela, e mãe de D. Dinis (rei de Portugal). 

A propósito da barregania, surge-nos no Livro das Leis e Posturas o seguinte 

título: «Lei sobre as barregãs dos homens casados»148, cuja data desconhecemos. O 

título aparece duas vezes, em páginas distintas, mas o conteúdo dos textos não é igual.  

A peça legislativa inscrita na página 258 estabelece que o homem casado que 

tivesse barregã tinha trinta dias para se separar da mesma e, caso isso não viesse a 

acontecer, se o homem tivesse ofício, perdê-lo-ia, não se aplicando pena à mulher. Em 

caso de reincidência, o homem era punido com pena de morte e a mulher era açoitada 

e expulsa da vila. Quando esta infração ocorria com homens que não tinham ofício, 

numa primeira situação, seriam açoitados pela vila, e numa reincidência sofreriam 

pena de morte. A mulher era punida com a expulsão da vila após açoitamento. 
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As variáveis só se denotam na figura masculina, dependendo do facto de ter 

ofício, ou não; no entanto as penas aplicadas às mulheres são idênticas, 

independentemente da sua própria condição social ou da do seu parceiro. 

A lei presente na página 282 menciona igualmente a perda do ofício, mas 

estabelece que aqueles que têm estes relacionamentos e que forem descobertos neste 

delito pela primeira vez seriam presos por quarenta dias, obrigando-os, ainda, ao 

pagamento de sessenta soldos. Salienta-se que esta pena era aplicada quer ao homem, 

quer à mulher. Em caso de reincidência, os homens deveriam ser expulsos da vila e, se 

mantivessem esse comportamento, seriam expulsos da comarca. As mulheres seriam 

açoitadas e expulsas da comarca. 

Ainda a este propósito, na página 423, do Livro das Leis e Posturas, surge-nos 

uma lei de D. Afonso IV, datada de 13 de julho de 1343, que estipulava que o homem 

casado que fosse barregueiro tinha o prazo de trinta dias para se separar da sua 

barregã sob pena de morte.149 Destaca-se que D. Afonso IV foi o primeiro monarca a 

legislar sobre “… a incompatibilidade entre o casamento e a barregania…”150. 

D. Afonso III publicou uma lei, sem data, sobre «A proteção dos filhos ilegítimos 

oriundos da barregania»151, estabelecendo que os filhos provenientes de um 

relacionamento de barregania poderiam herdar os bens do pai por ocasião da sua 

morte; porém esses filhos não herdariam os bens de avoenga, se houvesse netos ou 

filhos legítimos.  

Ainda a propósito da barregania dos homens casados, podemos encontrar nas 

Ordenações de D. Duarte os títulos «Que pena deve ter o homem casado que tiver 

barregã teúda»152e «Que pena devem ter os homens casados que tiverem 

barregãs»153,ambos referentes a leis de D. Afonso IV, não datadas.  

Na lei presente na página 349, podemos ler que todo o homem casado que 

tivesse barregã deveria separar-se dela no prazo máximo de trinta dias e, se não 

cumprisse o estipulado, tendo ofício perdê-lo-ia. Em caso de reincidência, a mulher 
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seria açoitada pela vila e o homem seria morto. O homem que não tinha um ofício e 

era pela primeira vez encontrado neste delito seria açoitado pela vila. Quando esta 

situação se repetia, a mulher era açoitada em praça pública e expulsa da vila e o 

homem sofreria pena capital. 

A segunda lei de D. Afonso III, presente na página 372 das Ordenações de D. 

Duarte, estipula que nenhum homem poderia ter barregã e, tendo-a, deveria separar-

se imediatamente, caso contrário perderia o seu ofício e não poderia ter outro. O 

monarca ordenou ainda que se o alcaide os encontrasse juntos deveria prendê-los a 

ambos, pelo período de quarenta dias, e deveriam pagar sessenta soldos cada um. Em 

caso de reincidência, os homens seriam expulsos do local e as mulheres deviam ser 

açoitadas e expulsas da comarca. 

D. João I, a 22 de setembro de 1400, promulgou também uma peça legislativa 

sobre «Os barregueiros casados»154. O monarca iniciou este texto legislativo afirmando 

que os homens casados não deviam ter barregãs, em nome da moral conjugal. 

Esclarece que as penas definidas pelos seus antecessores deviam manter-se, passando 

a enumerar as diferentes quantias que os infratores deveriam pagar consoante o valor 

patrimonial que detinham.  

Assim, qualquer barregão casado que tivesse a quantia de 20 mil libras, ou 

mais, pagaria, em consequência do seu ato transgressor, pela primeira vez quinhentas 

libras e a barregã duzentas e cinquenta; o homem barregão que tivesse entre 15 mil e 

20 mil libras, pagaria pela primeira vez quatrocentas libras e a barregã duzentas. Outro 

que tivesse entre 10 mil e 15 mil libras, desembolsaria pela primeira vez trezentas 

libras e a respetiva barregã cento e cinquenta; entre 5 mil e 10 mil libras, as coimas 

situavam-se nas duzentas libras para o homem e cem para a mulher; entre 2 mil e 5 

mil libras, o homem pagaria cento e cinquenta libras e a mulher setenta e cinco; entre 

mil e duas mil libras, o homem entregaria setenta e cinco libras e a mulher trinta e sete 

e meia; entre quinhentas e mil, o barregão despenderia setenta libras e a barregã 

trinta. O homem que fosse pobre e não tivesse bens que chegassem às trezentas libras 

era obrigado a pagar vinte e cinco libras e a barregã doze e meia. 
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Por fim, aponta para aqueles que tinham ofícios mais honrados, os quais teriam 

de pagar igual quantia à dos barregãos cujo valor patrimonial se cifrava nas 10 mil 

libras e a respetiva barregã metade do valor estabelecido para o homem barregão. Os 

que tinham ofícios como os de tabeliães, escrivães, alfaiates, sapateiros, etc., pagariam 

igual quantia à daqueles que detinham até cinco mil libras, e a barregã metade do 

valor. Por fim, os que tinham ofícios não tão honrados e proveitosos pagariam o 

mesmo do que os que tinham até duas mil libras. 

Depois desta exaustiva enumeração, importa reter que as penas iniciais 

aplicadas aos barregãos consistiam no pagamento de multas e que o valor das mesmas 

estava relacionado com os rendimentos e bens dos infratores. As barregãs pagariam, 

geralmente, metade do valor da coima aplicada ao barregão. Portanto, quando este 

comportamento considerado infrator era cometido pela primeira vez, as punições 

consistiam apenas no pagamento de multas e não eram aplicadas penas corporais ou 

de morte. Quando este delito acontecia pela segunda vez, a pena aplicada era o 

pagamento em dobro do valor estabelecido anteriormente, para ambos os géneros. 

Estabeleceu-se ainda que, à terceira vez, os homens pagariam o triplo e as 

mulheres seriam açoitadas publicamente e degredadas do bispado, onde a situação 

aconteceu, por um ano. Todos os infratores deveriam pagar as coimas na cadeia e não 

poderiam ser soltos até à realização do referido pagamento. Os barregueiros acusados 

deste crime mais de três vezes seriam presos e não podiam ser libertados até ordem 

do rei, que iria proceder à averiguação das condições, riquezas e danos provocados e 

depois decidiria. 

D. João I acrescentou que a primeira vez que acontecesse este delito, as 

barregãs seriam degredadas do local onde viviam; a segunda vez seriam expulsas da 

comarca e à terceira seriam açoitadas publicamente. Para os homens mantinha-se o 

valor definido anteriormente.  

Relativamente à venda e doação de bens a barregãs, foram emanadas três 

peças legislativas com o intuito de limitar esse ato. Assim, nas Ordenações de D. Duarte 

surge-nos a seguinte lei, não datada: «…Que não pode vender a barregã»155, de D. 
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Afonso III, e tal como o título indica, o homem casado não podia vender nada à sua 

barregã. 

A peça legislativa presente no Livro das Leis e Posturas, «Lei sobre o 

arrendamento feito pelo homem casado a barregã»156, cuja data desconhecemos, 

estabelecia que nenhum homem podia arrendar à sua barregã. 

 Com o mesmo objetivo, D. Afonso III promulgou a seguinte lei, não datada: 

«Do homem casado, que dá, ou vende alguma coisa a sua barregã»157. Neste título, D. 

Afonso III estabeleceu que se algum homem casado fizesse alguma doação à sua 

barregã, a mulher legítima poderia revogar essa doação, sendo ainda casada com ele 

ou viúva. Nesta última situação, a mulher tinha quatro anos para reclamar esses bens, 

os quais eram considerados seus por direito. 

Com a peça legislativa, não datada, «Das barregãs, que fogem daqueles, com 

que vivem»158, D. João I pretendeu regulamentar esta situação, pois tinha sido definido 

anteriormente, e de acordo com o costume, que se um homem solteiro tivesse uma 

barregã em sua casa e esta fugisse e o roubasse, o lesado não podia reclamar justiça 

perante o ato de delito, dado a situação em que vivia ser também ela considerada um 

delito por ser clandestina e ilegítima.  

De acordo com o monarca, não era razoável não poder ser punido quem 

roubasse, assim como também não era justo que quem fosse roubado não pudesse 

reclamar justiça. Acrescia ainda o facto de ter sido outorgado em direito que os 

homens solteiros podiam ter barregãs e que os filhos que nascessem dessas relações 

poderiam herdar os bens do pai. Denota-se a existência de alguma incoerência entre a 

lei e o costume, o que reflete a própria evolução que estas questões foram tendo. 

D. João I pretendia, efetivamente, perseguir e condenar os verdadeiros atos de 

barregania, considerando que a união entre duas pessoas solteiras era tolerável. O rei 

quereria que todos os costumes relativos a esta matéria fossem regulados, pois 

considerava que maior dano para a alma era roubarem o alheio e não viver um solteiro 
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com uma solteira em união carnal, acrescentando ter mandado fazer a lei desta forma 

para que os homens não vivessem em pecado. 

A imoralidade vivenciada por elementos do clero foi fortemente combatida por 

D. João I através da promulgação de leis bastante severas, pois considerava-se a 

luxúria em que alguns clérigos viviam um forte pecado/crime, que como tal provocava 

a desordem social ou, pelo menos, contrariava a pretendida ordem. 

 Neste sentido, surge-nos no Livro II das Ordenações Afonsinas a seguinte 

entrada: «Das barregãs dos clérigos, e frades»159, de D. João I, datada de 28 de 

dezembro de 1401. A leitura desta peça legislativa permite-nos entender que esta 

tentativa de erradicação da barregania dos clérigos iniciou-se com a proibição dos 

elementos do clero terem barregãs; porém, os prelados fizeram saber que, por muitos 

castigos que se aplicassem aos clérigos, eles não iriam abandonar essa situação 

transgressora se não houvesse punições também para as mulheres infratoras.  

Perante o referido, foi estabelecido que nenhuma mulher poderia ser barregã 

de um clérigo e a partir de então as penas seriam as seguintes: a primeira vez que 

fosse encontrada em delito seria presa, pagaria quinhentas libras de pena e seria, 

ainda, degredada da cidade, vila ou aldeia, com pregão, pelo período de um ano. Se 

repetisse a transgressão, pagaria quinhentas libras e seria afastada do bispado ou 

arcebispado, também por um ano. Passado o tempo do degredo, se incorresse no 

mesmo crime, a barregã deveria ser açoitada publicamente, com pregão, e afastada do 

bispado até que o rei assim o entendesse. Estas penas deveriam ser aplicadas a todas 

as mulheres, de qualquer condição. 

As barregãs dos clérigos só poderiam obter o perdão régio quando não 

voltavam a incorrer no delito e casavam. A outra opção para serem levantadas as 

punições a estas mulheres era a entrada em alguma ordem religiosa e, desta forma, 

poderiam circular livremente pelo reino. No entanto, o monarca esclarece que se 

incorressem de novo neste crime, deveriam ser mortas. 
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Na mesma coletânea de leis, podemos encontrar um título idêntico ao referido 

anteriormente, também do reinado de D. João I e com a mesma data. Porém, a leitura 

atenta da lei permite-nos verificar algumas diferenças em relação à anterior.  

Na lei «Das barregãs dos clérigos»160, D. João I iniciou o seu discurso legislativo 

esclarecendo que existiam muitos clérigos com barregãs que não tinham qualquer 

pudor em andar com as suas amantes à vista dos prelados e do povo, e que estas 

apresentavam-se tão bem ou melhor vestidas do que as mulheres dos leigos, levando 

as outras mulheres a preferir deixar de ter maridos legítimos para se juntarem com 

elementos do clero, vivendo com eles em barregania. Esta situação provocava, além da 

desordem conjugal, a desordem no seio da Igreja, pois a maioria dos leigos recusava e 

desprezava os sacramentos dos clérigos por estes serem barregueiros públicos. 

Desta forma, decidiu-se que as penas a aplicar aos clérigos seriam decididas de 

acordo com as leis eclesiásticas, em tribunal próprio, e as penas a aplicar às mulheres 

seriam definidas nesta lei e nas mencionadas anteriormente. 

D. João I aditou, à sua própria lei, alterações aos valores das penas monetárias 

aplicadas às mulheres, estabelecendo o valor de mil e quinhentas libras, ao invés de 

quinhentas, para qualquer caso. 

A 13 de abril de 1433, D. Duarte altera o valor das multas a aplicar, passando, 

novamente, para o pagamento de quinhentas libras para a primeira vez que a mulher 

incorresse em tal ato. As restantes penas, definidas inicialmente por D. João I mantêm-

se, exceto as coimas, as quais só se aplicavam à primeira infração. 

Numa tentativa de evitar os subornos dos oficiais de justiça por parte dos 

clérigos e respetivas barregãs, o monarca estabeleceu que em caso de incumprimento 

daquilo que tinha sido definido os oficiais perderiam os seus ofícios, ficando os juízes 

encarregues de informar o rei dessas situações no prazo de um mês. Quando os juízes 

não cumpriam o estipulado tinham de pagar cinquenta coroas para a Arca da Piedade. 

A análise desta lei permite-nos perceber que D. João I procurou eliminar a 

barregania, principalmente no seio da Igreja, através de duras penas para as barregãs 

dos clérigos. Porém não nos parece que a implementação de elevadas penas 
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pecuniárias tenha conduzido à diminuição da prática deste ato. Daí, o monarca ter 

procedido ao aumento das referidas penas; no entanto, este aumento, de acordo com 

a leitura da lei, terá proporcionado aos oficiais de justiça a possibilidade de extorsão de 

dinheiro aos infratores, em troca do seu silêncio. Novamente as penas não surtiram o 

efeito pretendido. 

D. Duarte, em 1433, após a análise deste panorama, manteve as punições para 

as mulheres, mas de certa forma acabou também por obrigar os oficiais de justiça a 

atuarem com zelo no cumprimento dos seus deveres.161 

Por fim, podemos encontrar nas Ordenações Afonsinas o título «Da declaração 

das leis sobre as barregãs dos clérigos»162, de D. Afonso V, com data de 27 de maio de 

1454. Nesta peça encontramos um ponto de situação daquilo que foi estabelecido por 

D. João I e D. Duarte no sentido de erradicar a barregania clerical, sendo enumeradas 

as diferentes penas aplicadas às mulheres pelos referidos monarcas. São também 

feitas referências às situações de incumprimento da lei por parte dos oficiais de justiça 

e a forma, ilegítima, de como os mesmos atuavam, extorquindo dinheiro aos clérigos a 

às suas barregãs. 

D. Afonso V procurou também salvaguardar algumas situações de injustiça que 

ocorriam quando os oficiais régios acusavam, sem provas, quaisquer mulheres que 

prestavam serviços, considerados exclusivamente femininos, a clérigos, como amassar 

o pão, lavar a roupa, etc. Neste sentido, o monarca permitiu que as mulheres com 

mais de cinquenta anos pudessem prestar esses serviços aos clérigos, desde que a 

idade dos mesmos fosse superior a setenta anos, não houvesse indícios da existência 

de alguma relação carnal entre ambos e não existissem filhos em comum. Desta forma, 

o rei tentou eliminar situações de extorsão de dinheiro e difamação injusta destas 

mulheres, considerando fazerem um serviço essencial e digno. Fica bem evidente que 

as reais situações de barregania clericais deveriam continuar a ser punidas, de acordo 

com as leis aprovadas por seu pai, D. Duarte, e por seu avô, D. João I. 

Neste último subcapítulo tentou-se perceber a evolução do conceito de 

barregania. Inicialmente este não era entendido como um comportamento sexual 
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considerado desviante, mas com a imposição do casamento solene por parte da Igreja, 

começou a ser entendido como tal.  

Como vimos a barregania estava relacionada com o conceito de coabitação 

conjugal, o designado casamento de pública fama. Este tipo de relacionamento era 

bastante comum na Idade Média, mas a doutrina eclesiástica, ao promover a 

obrigatoriedade do casamento solene, à face da Igreja, levou a que se confundisse esse 

relacionamento de coabitação com a mancebia, empurrando a barregania para a 

transgressão e clandestinidade. 

Perante isto, surge alguma produção legislativa no sentido de regulamentar e 

eliminar esta situação de transgressão. Inicia-se com D. Afonso III, cujas peças 

legislativas não são mais do que a formulação de prescrições deste tipo de 

comportamento, não se aplicando penas sancionatórias aos infratores, mas sim 

recomendações como a proibição da venda de bens às barregãs; a interdição de 

barregãs na corte e a proteção dos filhos oriundos das relações de barregania, não 

existindo nenhuma lei explicitamente proibitiva da barregania. 

A legislação medieval mais sancionatória acerca da barregania surge pelo 

punho de D. Afonso IV com a promulgação de três peças legislativas sobre este 

comportamento sexual considerado desviante, mas simultaneamente bastante 

praticado por homens casados. Salienta-se o facto de as leis promulgadas por D. 

Afonso IV estarem direcionadas para a barregania dos homens casados e ambos os 

infratores serem punidos.  

Posteriormente, D. João I continuou a demanda da erradicação deste 

comportamento desviante; porém, este monarca tentou combater, principalmente, a 

barregania dos clérigos, estabelecendo a proibição de barregania no meio clerical e 

definindo penas bastante severas para as barregãs dos clérigos.  

Estas proibições levaram a que existissem atos de extorsão por parte dos 

oficiais de justiça do reino, abrindo-se a possibilidade de chantagearem os clérigos e as 

suas barregãs em troca do seu silêncio. Esta situação só foi regulamentada por D. 

Afonso V, para quem era necessário existirem provas de comportamentos de 

barregania para acusar quer as mulheres, quer os sacerdotes. Este monarca 
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estabeleceu igualmente a possibilidade de uma mulher a partir de determinada idade 

– cinquenta anos – poder prestar serviços domésticos a um clérigo de idade mais 

avançada – setenta anos – sem ser difamada ou tida como barregã. 

Apesar do aperto da legislação, podemos considerar que “… a barregania dos 

solteiros se mantinha praticamente sem restrições, apesar de a justiça régia ter 

instruções para não proteger os barregueiros contra os abusos das suas mulheres”163. 

A relativa tolerância que existia em torno da barregania dizia respeito aos solteiros, 

pois a coabitação conjugal e a barregania eram conceitos análogos. Assim, remeteram-

se esses relacionamentos para o foro privado e como tal a legislação é praticamente 

omissa, ao contrário da barregania pública, envolvendo casados ou clérigos, que foi 

alvo de muitas tentativas de lhe pôr fim.  

Em suma, podemos concluir que foram elaboradas várias peças legislativas 

sobre este assunto, no entanto a pretendida erradicação deste comportamento sexual 

considerado transgressor não veio a acontecer nos séculos em estudo: “… chegados 

aos finais da Idade Média, o pecado parecia deixar de ser a barregania para passar a 

ser a sua visibilidade”.164 

Neste capítulo tentámos perceber como era legislado e consequentemente 

como eram condenados os comportamentos sexuais considerados transgressores, 

dando especial atenção às penalizações aplicadas às mulheres envolvidas em tais atos. 

Após a análise pormenorizada das leis que se encontram inscritas nas Ordenações 

Afonsinas, nas Ordenações de D. Duarte e no Livro das Leis e Posturas, acerca daquilo 

que se considerava transgressor a nível sexual, confirmámos que a mulher sofria mais 

penas corporais, em caso de delito, comparativamente com o homem, tornando-se 

evidente o carácter subordinado e de inferiorização atribuído ao elemento feminino. 

Verificou-se também que no campo sexual, como em tantos outros, era 

importante distinguir as diferentes classes sociais, uma vez que a moral sexual, ao nível 

legal, não era igual para todos como podemos constatar, por exemplo, na análise das 

peças legislativas sobre o adultério. 
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Os comportamentos sexuais sobre os quais existe mais legislação, no período 

medieval, são a prostituição, o adultério e a barregania. 

A análise das peças legislativas sobre a prostituição permite-nos afirmar que 

houve alguma tolerância para com este tipo de comportamento considerado 

desviante, mas necessário. Não existe nenhuma lei, nas coletâneas legislativas em 

estudo, que proíba a prostituição, procurou-se sim regulamentar esta atividade 

através de leis, por exemplo, sobre o vestuário permitido às prostitutas e proibindo-se 

o proxenetismo. 

Em relação ao adultério, foi produzida legislação no sentido de o combater, 

aplicando-se punições bastante severas para os praticantes deste crime, como a 

condenação à morte. Este comportamento sexual transgressor era considerado 

inaceitável e intolerável, pois violava um dos princípios fundamentais do casamento – 

a monogamia.  

Por se considerar uma transgressão tão gravosa para a ordem conjugal e social, 

mas também porque punha em causa a virilidade e a honra do homem, a justiça 

poderia ser feita pelo próprio marido traído ou, no caso de isso não suceder, pelo 

sistema jurídico.  

No que respeita à barregania, e como já afirmámos anteriormente, este 

comportamento foi fortemente perseguido a partir de D. Afonso IV, principalmente no 

meio eclesiástico e entre homens casados, através da promulgação de leis bastante 

rigorosas. 

Por seu turno, os indivíduos solteiros com uma relação de coabitação conjugal 

encontram-se numa “zona cinzenta”, cujo enquadramento legal se situa entre a norma 

e a transgressão. Não podemos considerar que viviam fora da norma porque era 

comum e legítimo este tipo de união conjugal, na Idade Média. Os casamentos de 

facto, de juras, de furto e de pública fama eram considerados válidos à luz da 

legislação existente na época, porém a influência da Igreja neste domínio conduziu 

este tipo de casamentos para o que se considerava serem casamentos clandestinos.  

A Igreja, como já foi explicitado no capítulo II deste trabalho, apenas 

considerava válido o casamento por bênção, solene, em face da Igreja. Só o 
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matrimónio, como sacramento era considerado válido e legítimo. Assim, os casais que 

mantinham um casamento distinto daquele que era professado pela doutrina cristã 

foram, de certa forma, empurrados para uma situação transgressora por não terem 

cumprido os rituais estabelecidos pela Igreja.  

Não obstante, este tipo de relacionamento não poderia ser entendido como um 

desvio da norma, pois os intervenientes não estavam a incorrer em nenhum crime 

sexualmente punível, mesmo quando é feita a analogia entre o conceito de barregania 

e mancebia. Estes casais não viviam em infração de cariz sexual, pois detinham um 

determinado tipo de casamento considerado socialmente válido e não uma situação 

de mancebia.  

Para todos os efeitos, tratava-se de um marido e mulher e não um homem e 

respetiva amante. Desta forma, a barregania entre os solteiros passou a pertencer, em 

exclusivo, ao foro privado. Esta situação de limbo é percetível pelo diminuto número 

de peças legislativas emanadas sobre o tema dos barregueiros solteiros. 

Nas coletâneas legislativas que serviram de fonte para este estudo, 

encontramos apenas uma lei sobre este assunto: «Das barregãs, que fogem daqueles, 

com que vivem»165. Esta lei surgiu com o propósito de corrigir situações de roubo que 

ocorriam entre os barregueiros solteiros, uma vez que estes não podiam reclamar 

desses furtos.  

Perante esta situação, D. João I acaba por considerar que este tipo de 

relacionamento estava tão enraizado na sociedade medieval portuguesa que era 

preferível considera-lo legitimo e então poder punir o roubo: “… maior dano é 

roubarem o alheio, e perigo das suas almas, que viver um solteiro com uma solteira 

em ajuntamento carnal.”166 Com esta lei, D. João I como que legitimou os 

relacionamentos de barregania entre solteiros, mas manteve a sua condenação contra 

os barregueiros casados e os clérigos barregueiros. 

Verificámos que ao nível legislativo não houve uma regulamentação da 

sexualidade conjugal, no casamento. As leis civis produzidas na época surgiram no 

sentido de regulamentar os comportamentos sexuais públicos considerados 
                                                           
165 Ordenações Afonsinas, Livro V, pág.93 
166 Ordenações Afonsinas, Livro V, pág.94 
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desviantes, ao contrário da Igreja que tentou sempre envolver-se no controlo da 

sexualidade, fosse ela extraconjugal ou mesmo conjugal.  
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CONCLUSÃO 

Esta dissertação de mestrado assumiu como compromisso responder à 

pergunta de partida: como era entendida a sexualidade feminina, no período 

medieval, em Portugal? 

Tal como tínhamos suposto, trata-se de um tópico problemático pela falta de 

fontes disponíveis, acrescendo o facto das que existem terem sido realizadas no 

masculino, o que não é irrelevante para a imagem que é construída e transmitida. 

O discurso acerca da sexualidade surge-nos em diversos tipos de fontes, porém 

para a realização deste trabalho apoiámo-nos principalmente nas fontes legislativas da 

época, designadamente as contidas n’O Livro das Leis e Posturas nas Ordenações de D. 

Duarte e nas Ordenações Afonsinas. 

Em primeiro lugar, objetivou-se o conceito de sexualidade no período medievo, 

concluindo-se que a mesma tinha como propósitos a satisfação do desejo sexual e a 

procriação. Surpreendentemente, ou não, verifica-se uma similitude entre a 

significação de então e o conceito atual. A grande diferença reside na tentativa de 

regulamentação de tal atividade conotada negativamente pela Igreja e em parte pela 

legislação da época. 

No capítulo I, tratou-se do conceito de sexualidade e de corpo na Idade Média. 

Observou-se a doutrina da Igreja, a qual tentou centrar-se quer na norma, quer na 

transgressão, e destacou-se a legislação régia sobre o tema, cujo foco estava 

direcionado apenas para a transgressão e sua punição. 

Verificámos que havia efetivamente uma conceção do corpo sexuado e uma 

clara associação do mesmo à sexualidade, daí ser incutida a ideia de ocultação corporal 

através do vestuário, de forma a controlar os impulsos sexuais. 

Foi possível depreender que existia a noção do que era aprazível sexualmente e 

de que forma se poderia obter mais prazer, daí a condenação por parte da Igreja da 

masturbação e de determinadas posições sexuais. A existência dessas atitudes 

sancionatórias implicava o conhecimento acerca da prática das mesmas. 
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Por fim, verificámos que o tema da sexualidade estava também presente na 

poesia trovadoresca e que o mesmo era abordado sob duas perspetivas diferentes; 

uma mais platónica e a outra mais carnal, sendo possível detetar a norma do amor 

cortês, nas cantigas de amor, e a transgressão, nas cantigas de escárnio e mal dizer. 

A análise deste tipo de fontes permite-nos concluir que existia uma grande 

distância entre a norma eclesiástica, a moral social e as práticas individuais.  

Em suma, as diferentes visões sobre esta temática refletem a distância que 

existia entre as normas da Igreja, os preceitos legais e os próprios comportamentos 

vividos individualmente na sociedade medieval portuguesa. Contudo, não podemos 

afirmar com total garantia que a poesia trovadoresca satírica tivesse uma visão sobre o 

tema aposta à da Igreja e da legislação da época, até porque através das situações 

descritas, destinadas a provocar o riso e a chacota, se poderia estar a “educar” o 

público ouvinte por forma a não incorrer em tais atos. 

Com o capítulo II, subordinado à norma – conjugalidade e sexualidade, 

evidenciou-se o facto de a Igreja tentar impor um modelo de castidade, defendendo a 

virgindade de modo veemente. Porém, nas situações em que não era possível manter 

esse estado, a única solução era o casamento como forma de combater a luxúria. 

Assim, a Igreja aceitou o casamento, mas impondo várias restrições relativas ao ato 

sexual entre os cônjuges; de facto, de acordo com a doutrina cristã, o sexo dentro do 

casamento tinha apenas uma finalidade – a procriação, restringindo-se com vigor o ato 

sexual de forma a que os elementos do casal não incorressem no pecado da luxúria. 

Distinguiram-se os diferentes tipos de casamento na Idade Média, verificando-

se que a sociedade os considerava válidos a todos. Contudo, a Igreja instituiu o 

casamento solene em face da Igreja – o matrimónio, o que acabou por resultar na 

clandestinidade de outros tipos de casamentos, destacando-se assim o papel da Igreja 

na mediação do que definiu como um sacramento. Os matrimónios eram 

monogâmicos e indissolúveis e a anulação dos mesmos dependia de veredito papal, a 

qual se restringia quase exclusivamente a situações de interdito por proximidade de 

parentesco, tal como definido no Direito Canónico.   
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Neste capítulo foi possível verificar que a norma sexual vigente na época era a 

sexualidade dentro do casamento, remetendo-se para a transgressão todas as outras 

práticas sexuais.  

Sob influência eclesiástica, os monarcas tentaram regulamentar a sexualidade 

através de textos legislativos. No entanto, enquanto a Igreja procurou regular quer a 

norma, quer a transgressão, a legislação régia emanada no período medieval 

contemplava apenas os comportamentos transgressores, deixando assim transparecer 

a norma, por exemplo através de leis que se referiam ao casamento e que em geral 

derivavam diretamente da doutrina eclesiástica. 

Nesta perspetiva, verificou-se que existem poucas referências ao tema da 

sexualidade nos normativos legais da época, exceto quando deixa de pertencer ao 

domínio privado e se torna público, como é o caso do adultério. 

Em síntese, com este capítulo foi possível verificar que a Igreja e a legislação da 

época em estudo caminhavam lado a lado no sentido de regular os comportamentos 

sexuais vigentes, principalmente no caso feminino, em nome da moral e dos bons 

costumes. 

No capítulo III deste trabalho centramo-nos nas normas legais de cariz sexual 

presentes na legislação contida no Livro das Leis e Posturas, nas Ordenações de D. 

Duarte e nas Ordenações Afonsinas. Nos séculos XIII, XIV e XV em Portugal surge uma 

relativamente vasta legislação sobre a sexualidade, particularmente sobre a 

sexualidade feminina, com uma expressa preocupação de zelar pelos bons costumes e 

pela moral cristã. 

Observámos a orientação com que se legislava e consequentemente como 

eram condenados os comportamentos sexuais considerados transgressores, dando 

especial atenção às penalizações aplicadas às mulheres envolvidas em tais atos.  

Observou-se também que no campo sexual, como em tantos outros no período 

medieval, era importante distinguir as diferentes classes sociais, uma vez que a moral 

sexual, ao nível legal, não era igual para todos, como podemos constatar, por exemplo, 

na análise das peças legislativas sobre o adultério. 
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Os comportamentos sexuais que mais atenção e produção legislativa 

mereceram, no período medieval, foram a prostituição, o adultério e a barregania. 

Todos os três comportamentos acima descritos foram alvo de algum tipo de 

legislação; no entanto, a prostituição difere dos demais, pois embora fosse 

considerada uma prática transgressora era considerada um mal necessário. Esta 

tolerância legislativa reflete-se na inexistência de leis que explicitamente proíbam este 

tipo de comportamento desviante. A legislação da época limitava-se a impor condutas 

de vestuário e a impedir o proxenetismo. 

Por seu turno, o adultério era uma prática totalmente inaceitável, dado ir 

contra o princípio da monogamia- um dos pilares basilares do casamento, bem como 

contra normas sociais cujos pressupostos estão assentes no homem e na sua honra. 

Por este motivo, a legislação emanada previa penas muito pesadas para este tipo de 

transgressão, onde se incluía a morte. Este tipo de comportamento é tal forma 

reprovado que era concedido ao traído o poder de fazer justiça pelas próprias mãos. 

Tal como o adultério, também a barregania era um comportamento 

considerado transgressor reprovável. De igual modo, as leis que visavam a prática da 

barregania eram bastante penalizadoras para os infratores. Especialmente no reinado 

de D. Afonso IV a barregania sofreu um forte escrutínio no meio clerical e entre 

homens casados. A exceção é o caso particular da barregania entre pessoas solteiras, a 

qual extrapola o domínio público, cingindo-se ao foro privado. Daí que o número de 

peças legislativas sobre barregueiros solteiros seja muito reduzido. 

Esta é uma época onde a Igreja tem um papel particularmente relevante, o que 

se traduz no elevado número de casamentos tidos como clandestinos por força da 

doutrina cristã e não necessariamente por força da legislação vigente. Para os casos de 

casamento de facto, de juras, de furto e de pública fama criou-se um limbo entre a 

norma legislativa e a transgressão eclesiástica. Para a Igreja apenas o matrimónio 

solene é aceite como válido, desconsiderando qualquer outra forma de união entre 

homem e mulher. 

Torna-se evidente que estes tipos de união entre casais não infringiam 

nenhuma das leis vigentes da época, sendo qualquer um deles perfeitamente 
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reconhecido simultaneamente na legislação e na própria sociedade. Deste modo, estes 

casais não se encontravam igualmente numa potencial situação de mancebia. 

Este estudo permite concluir que a sexualidade enquanto prática conjugal da 

esfera privada não foi sujeita a regulamentação legislativa. Por oposição, as práticas 

sexuais públicas consideradas transgressoras foram fortemente regulamentadas por 

inúmeras leis, cujo propósito era estabelecer os parâmetros e as penalizações de tais 

práticas. Por sua vez, a Igreja também estabelecia orientações sobre as práticas 

sexuais tidas como desviantes, mas não se limitando apenas à transgressão, visando 

igualmente a norma.   

A sexualidade feminina não foi particularmente alvo de normas legais, exceto 

quando envolvia atos transgressores como o adultério, a prostituição ou a barregania.  

Por fim, importa reter que os comportamentos sexuais considerados desviantes 

foram alvo de muita legislação no sentido de os erradicar ou, pelo menos, regular, e 

que foi a figura feminina quem foi mais castigada e/ou punida por esses delitos.  

A análise pormenorizada das leis que se encontram inscritas nas fontes 

supramencionadas permite-nos afirmar que a mulher sofria mais penas corporais, em 

caso de delito, comparativamente com o homem, tornando-se evidente o carácter 

subordinado e de inferiorização atribuído ao elemento feminino. A mulher deveria 

demonstrar um comportamento quase imaculado. Porém, ao homem era permitido 

um comportamento menos sujeito a constrangimentos de caráter normativo ou 

mesmo moral. De facto, a legislação sobre a sexualidade no período analisado foi 

concebida por homens não tendo em consideração o feminino. 
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