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TÍTULO DO TRABALHO: ANTIMATRIMONIALISMO E MISOGINIA EM AUTO DA ÍNDIA DE GIL 

VICENTE 

Autores: Norival Bottos Jr. (PPGLL-UFG/PUC-GO) 

   Pedro Carlos Louzada Fonseca (PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

Esta pesquisa pretende analisar o discurso da misoginia na peça O Auto da Índia de Gil Vicente, 

notadamente a visão do autor sobre a protagonista, Ama. Na peça, além de termos acesso à fala 

dos personagens, também temos acesso aos pensamentos das duas figuras femininas da peça, 

a Ama e a criada, Moça. Elas falam diretamente ao público, sem que seus interlocutores não 

peçam possam ouvi-las. Será a partir da análise dessas duas formas de fala que se tentará 

identificar ou não algum tipo de conteúdo difamatório ou mesmo alguma forma de defesa da 

mulher. O fato de permanecer durante toda a peça como o foco central do auto, pode ajudar a 

compreender a intenção do autor, a saber, a crítica ao comportamento imoral das esposas na 

ausência dos maridos. Um dos topos da misoginia medieval está relacionado à ideia do 

antimatrimonialismo, bastante popular na esfera eclesiástica da qual Gil Vicente fazia parte. O 

celibato seria, nesse caso, o correlato perfeito para evitar as desgraças advindas do casamento. 

Outra questão suscitada seria o jogo ideológico por trás da imagem de que a mulher casada 

deveria ser piedosa e devotada à vida cristã. Nesse sentido, como veremos, o comportamento 

de Ama é um verdadeiro corolário da propaganda antimatrimonial, pois, em nenhum momento 

Ama age conforme as regras e os preceitos da Igreja. A Ama será, portanto, um modelo do tipo 

mailto:marcimelo@gmail.com
mailto:pfonseca@globo.com


  
 

 

de mulher com que o homem cristão não deve se casar, além de modelo de comportamento 

feminino que não deve ser seguido pela mulher que deseja um casamento verdadeiramente 

cristão.  

PALAVRAS-CHAVE: Antimatrimonialismo;Celibato;Casamento; Misoginia. 

TÍTULO DO TRABALHO: A VISÃO MISÓGINA NO AUTO DA ÍNDIA DE GIL VICENTE 

Autoras: Leicina Alves Xavier Pires(PPGLL-UFG) 

             Rosana Patrícia Leal Magalhães de Alcântara(PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

A representação da mulher na literatura da Idade Média apresenta uma tendência à misoginia, 

a qual não foi uma invenção dessa época, mas uma apropriação de ideias e comportamentos 

que já circulavam no mundo antigo. De acordo com os pressupostos desta assertiva, o objetivo 

principal da nossa comunicação é examinar a construção da personagem Constança, do Auto da 

Índia, de Gil Vicente, procurando, por meio de suas características, aspectos misóginos. 

Inicialmente citamos o próprio nome da Ama, revelado por ela própria, no meio da peça: 

Constança, que não condiz com sua personalidade, inconstante e infiel. Em seguida, observam-

se alguns topoi da mulher como perigo: o choro pelo receio de o marido não partir; a Ama 

mantém dois amantes durante a viagem do marido; o desejo pela morte do cônjuge; o joguete 

com os dois amantes, sem que um saiba a existência do outro. As características e atitudes da 

Ama parecem se identificar com as de Eva pecadora, opostas às da Virgem Maria. Conforme 

Fonseca (2013), as origens da misoginia podem estar relacionadas a vários postulados que fazem 

acreditar que a mulher é geradora do mal no mundo, por meio do comportamento de Eva, no 

paraíso. O riso farsesco se torna evidente nesta peça teatral, de forma a demarcar a misoginia 

permeada no Auto. No intuito de atingirmos nossos objetivos, utilizamos como base de nossa 

pesquisa, os teóricos: Bloch (1995); Brilhante (2003), Maleval (1995), Fonseca (2013), Araújo e 

Fonseca (2015), dentre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Gil Vicente; Auto da Índia; Mulher; Misoginia. 

TÍTULO DO TRABALHO: A FIGURA FEMININA NO AUTO DA SIBILA CASSANDRA DE GIL VICENTE 

Autores: Márcia Maria de Melo Araújo (POSLLI-UEG) 

 Pedro Carlos Louzada Fonseca (PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

O Auto da sibila Cassandra, provavelmente de 1513, situa-se no fim do primeiro quartel da 

produção literária de seu autor, período considerado pela crítica de plena ascendência de sua 

expressão dramatúrgica. De acordo com CleoniceBerardinelli (2007), Gil Vicente mistura tempos 

e espaços, seguindo o esquema de muitos de seus autos, em que podem ser reconhecidas 

personagens bíblicas, homéricas e mitológicas. Entre estas, destacamos a própria figura de 

Cassandra, filha do rei Príamo, personagem homérica que previu o fim de Tróia, e Salomão, o 

rei dos judeus e filho de Davi, juntamente com Isaías, Moisés e Abraão. Os três últimos zombam 

de Cassandra, cantando uma canção para amainar a “sanha” da jovem que não quer se casar. 



  
 

 

Em diálogo com Salomão, Cassandra expõe seus motivos contra o casamento em geral. A rigor 

pareceu-nos ser esse o tema principal desse auto. Um dos tópicos por excelência da cultura 

cortesã Ocidental, o serviço amoroso pode contribuir, de modo particular, para a percepção da 

figura feminina transfigurada pelas idealizações enunciadas no discurso masculino. Tal 

percepção, sobre o tema do casamento, traz não somente uma visão sobre os costumes 

matrimoniais da época de Gil Vicente e anteriores a ele, como também mostra o diálogo com 

uma vasta literatura sobre a mulher e a instituição matrimonial. Por mais complexa que seja sua 

origem, é certo que essas idealizações sobre a mulher, muito comum na lírica trovadoresca, se 

transformaram em convenções e ajudaram a definir comportamentos. Com base nesse 

pressuposto e fundamentada teoricamente nos estudos de Leo Spitzer (2007), a proposta desta 

comunicação tem como objetivo investigar a construção da personagem Cassandra no teatro de 

Gil Vicente e sua relação com as raízes culturais e ideológicas que influenciaram os juízos de 

valor sobre a realidade feminina. 

PALAVRAS-CHAVE: Gil Vicente; Literatura; Mulher; Sibila Cassandra. 

TÍTULO DO TRABALHO: O ENTRELUGAR DAS MULHERES EM QUEM TEM FARELOS? DE GIL 

VICENTE 

Autoras: Adriana Sul Santana (PPGLL-UFG) 

   Suemia Rodrigues de Matos (FASUG) 

RESUMO: 

As obras de Gil Vicente se situam na transição da Idade Média para o Renascimento e explicitam 

um contexto social, histórico e político, abordando a questão do casamento e da formação da 

família, num mergulho na vida privada. Suas definições coincidem com as definições canônicas 

de gênero. Quando se trata da figura da mulher, o teatro vicentinistacria situações que a 

aproximam simultaneamente da adoração e da difamação, do bem e do mal, num processo de 

dualidade da imagem da mulher entre a Eva-pecadora, por sua subversão aos padrões da época, 

e a Maria-perfeição. Para interpretar como ideias misóginas são incutidas na peça Quem tem 

farelos? será necessário, primeiramente, compreender o discurso literariamente androcêntrico 

e suas origens no pensamento patriarcal da Idade Média (ARAÚJO; FONSECA, 2015). Com base 

teórica em Marc Auge (1992) será observado o entrelugar ocupado pela mulher medieval, fruto 

dos discursos que jogavam dos dois lados, contra e a favor da mulher, numa retórica de 

discriminação e de recortes ideológicos. A análise final é que no duo feminino de Gil Vicente as 

mulheres eram vítimas de um processo de sujeitação, objeto enquadrado por um jogador 

masculino arrogado em prerrogativas do seu próprio gênero e posicionado em situação de 

controle e de domínio, através de um discurso literariamente androcêntrico, com origens no 

pensamento patriarcal da Idade Média. 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro Vicentinista; Quem tem farelos?; Mulher medieval; Entrelugar. 

 

 



  
 

 

TÍTULO DO TRABALHO: MOFINA MENDES E A RECUSA EM DEIXAR-SE COLONIZAR PELA VIA DA 

RAZÃO 

Autoras: Ninalcira de Lemos Sampaio (PPGLL-UFG) 

   Ludmila Santos Andrade (PPGLL-UFG/IFG/SEDUCE-GO) 

RESUMO: 

Tomamos o Auto de Mofina Mendes, de Gil Vicente, para analisá-lo com base nos estudos de R. 

Howard Bloch (1995) sobre misoginia medieval. Partimos do fato da existência e persistência de 

duas imagens femininas contraditórias na cultura religiosa medieval que enquadram as 

mulheres em um essencialismo objetificante, a saber: a da santa e a da endemoniada, as quais 

são prototipicamente simbolizadas pelo binômio Ave/Eva, respectivamente consideradas a 

Esposa de Cristo e a mulher de Adão. Essas imagens são encontradas no texto vicentino, ao 

lermos as disparidades comportamentais entre a Virgem e Mofina Mendes. Uma vez que, de um 

lado, temos a Virgem primorosa e discreta, e de outro, a pastora Mofina Mendes, o contrário 

disso, entendemos a figura da pastora como a da mulher popular rebelde, apresentada por 

Michelle Perrot (2005). Nesse sentido, percebemos esse tipo de personagem como aquela que 

transita, irrequieta, questionadora, e que se recusa ao controle de seu corpo e de suas ações. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; A Santa; A endemoniada; A razão. 

TÍTULO DO TRABALHO: CENAS DE DESVENTURA AMOROSA E DE MORTE EM A COMÉDIA DA 

RUBENA DE GIL VICENTE 

Autora: Alessandra Fabrícia Conde da Silva (UFPA/PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

A Comédia da Rubena, obra de Gil Vicente de 1521, “de entrecho cavaleiresco ou novelesco” 

(BUESCU, 1993, p. 57), apresenta-se construída ainda sob bases medievais, sobretudo pela 

riqueza de um “lirismo folclórico de características populares, espontâneo e simples” 

(BRAGANÇA, 1981. p. 367). Apesar de o título da peça referir-se à Rubena, é a história de sua 

filha Cismena que é maiormente dramatizada.  Reprodutora de um discurso masculinista, 

Rubena expõe, para efeito didático, as angústias pelas quais mulheres em desventurosos 

enlaces amorosos são lançadas. No texto, sobressai, sobremaneira, o rigoroso discurso religioso 

de condenação à mulher. Além disso, inversamente, há o discurso contra a mulher. Para o 

apaixonado, é maldita quando escraviza o homem, presa do amor, figura que satisfaz ao topos 

“(...) do enfraquecimento e da feminização do homem que se verifica pelo contato amoroso com 

a mulher” (FONSECA, s/d., p. 150), como se vê em diversas obras medievais. Nas imagens 

delineadas sobre o desenho feminino, nesta comédia de Gil Vicente, percebe-se a reprodução 

de discursos e de imagens criadas e utilizadas pela tradição medieval. Não apenas discursos e 

ilustrações de denegação à mulher, mas também de defeso. No ambiente masculinista, a mulher 

amedronta o homem e o torna escravo. Cismena é a cruel senhora. A No caso do texto vicentino, 

vê-se conservadorismo, mas também renovação, isto é, conserva-se a tradição a respeito da 

figura feminina, tão cultivada na Idade Média, ainda que haja uma renovação na feição feminina, 

principalmente, quando o autor é conduzido a construir um locus e discursos, nitidamente, 

femininos, ao contrário do ventriloquismo destinado às mulheres. À propósito deste trabalho, 



  
 

 

utilizaremos as obras de Howard Bloch (1995), Christiane Klapish-Zuber (1990), Georges Duby 

(1989, 2009, 2013); Umberto Eco (2007, 2010), Peter Burke (2000), Mikhail Bakhtin (1999), 

Jacques Le Goff (1994), Maria Leonor CaravalhãoBuescu (1993, 1994), Maria do Amparo Tavares 

Maleval (1995, 2004), Massaud Moisés (1988) e ainda outros autores. 

PALAVRAS-CHAVE: Gil Vicente; Comédia da Rubena; Espaço feminino; Discurso androcêntrico.  

TÍTULO DO TRABALHO: EM BUSCA DA HONRA PERDIDA: O RESGATE DE CISMENA 

Autores: Cloves da Silva Junior (IFG/SEDUCE-GO/PPGLL-UFG) 

   Alessandra Oliveira de Almeida Costa (SEDUCE-GO) 

RESUMO: 

Este trabalho tem como objetivo analisar as representações do trágico e do cômico por meio 

das personagens Rubena e Cismena do auto Comédia de Rubena, de Gil Vicente. Parte da 

constatação de uma unidade de ação que consiste em restaurar o desfecho trágico de Rubena, 

através do resgate, por Cismena, da honra perdida. São mãe e filha que interagem na ação 

dramática do auto, que pode ser analisado na perspectiva crítica aristotélica. Por isso é que a 

personagem Rubena, título do auto, não é somente a figura feminina de destaque, ocupando 

esse papel sua filha Cismena. O trabalho apresenta noções que explicam o conceito de comédia 

como o restabelecimento da ordem trágica por meio da solução harmonizadora do conflito, 

intrínseco sentido do cômico. Na história, Rubena, filha de um abade, apaixona-se por um clérigo 

e, como consequência dessa relação, a personagem engravida. No intuito de esconder a gravidez 

do pai e da sociedade, Rubena é levada por uma parteira e quatro diabos para longe, num 

campo, onde dá à luz e morre. A filha é adotada por uma senhora de muitas posses, que também 

falece, e deixa a herança para ela. No caminho para o desfecho do auto, aparecem vários 

pretendentes de Cismena, que não a convencem. Finalmente, encontra o consorte ideal, que é 

um príncipe, verificando-se assim aquela comentada harmonização dramática. Trata-se de uma 

pesquisa bibliográfica com apoio dos pressupostos teóricos de Amorós (1985, 1997), Bloch 

(1995), Fonseca (2017) e Fonseca e Araújo (2015), Paul Teyssier (1982) dentre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Trágico; Cômico; Comédia de Rubena;Gil Vicente. 

TÍTULO DO TRABALHO: O PRAZER DOS OLHOS: CORTES DE JÚPITER E ALEGORIAS DO FEMININO 

Autora: Ninalcira de Lemos Sampaio (PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

Apresentamos questões sobre como a mulher é usada para compor imagens de prazer estético 

na tragicomédia Cortes de Júpiter, de Gil Vicente. A primeira questão consiste no emprego de 

recursos alegóricos para representar diferentes tipos femininos. Seguidamente, esses tipos 

femininos alegorizados correspondem a representações sociais. Essas representações dão a 

ideia de uma sociedade feminina estratificada nos moldes da pirâmide social medieval. Dessa 

forma, Beatriz representa a nobreza sendo colocada no topo da pirâmide, ao passo que as damas 

dela acompanhantes representam a serventia da corte, e as servas, a base grossa da pirâmide. 

Associado a essa leitura social, os recursos alegóricos exploram também a simbologia das cores. 

Correspondendo a esse tratamento alegórico, será discutida a questão do cenário do olhar que 



  
 

 

se desdobra, também alegoricamente, em dois planos, o da personagem espectadora e o de 

uma visão do dramaturgo que se representa androcentricamente através de Deus e de Júpiter. 

PALAVRAS-CHAVE: Imagem; Mulher; Políticas do olhar; Teatro vicentinista. 

TÍTULO DO TRABALHO: A AMBIGUIDADE NA REPRESENTAÇÃO SATÍRICA DA PROTAGONISTA DA 

PEÇA FARSA DE INÊS PEREIRA DE GIL VICENTE 

Autor: Frédéric Grieco (PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

Este trabalho visa refletir sobre como é representada a protagonista da peça teatral Farsa de 

Inês Pereira, do autor português Gil Vicente, escrita em 1523. A crítica literária aqui proposta é 

perpassada por uma reflexão sobre os posicionamentos ideológicos de Gil Vicente, em relação 

ao matrimônio e aos gêneros feminino e masculino, que podem ser identificados na Farsa de 

Inês Pereira, especialmente a partir da construção da personagem feminina que dá nome à obra. 

A protagonista da peça, Inês Pereira, é retratada como uma moça que não deseja se submeter 

ao enclausuramento doméstico e matrimonial típico do contexto sócio-histórico-cultural 

português da época em que a peça foi escrita. A personagem casa-se duas vezes ao longo da 

obra: na primeira vez, com o Escudeiro Brás da Mata, que a submete a um rígido matrimônio 

patriarcalista, e, na segunda vez, com Pero Marques, que se submete totalmente às vontades 

de Inês. Essa peça de Gil Vicente possui, como o próprio nome “farsa” sugere, um caráter 

satírico, uma vez que a sátira, tal como define Linda Hutcheon (1989) visa ridicularizar e criticar 

determinados comportamentos sociais. Entretanto, esse caráter satírico da Farsa de Inês Pereira 

causa uma significativa ambiguidade em relação aos posicionamentos ideológicos do autor na 

construção da protagonista. Afinal, por um lado, é possível conceber que a comicidade dessa 

peça seja proveniente do equívoco de Inês em casar-se inicialmente com um rígido homem que 

a submete a um casamento opressor; mas, por outro lado, é possível interpretar também que 

ironia satírica da peça esteja na inversão dos papéis matrimoniais patriarcalistas, situação que o 

autor tenta ridicularizar numa perspectiva misógina. 

PALAVRAS-CHAVE:Farsa de Inês Pereira; Gil Vicente; Sátira; Patriarcalismo; Misoginia; 

Matrimônio. 

TÍTULO DO TRABALHO: A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS FEMININAS NA FARSA DE INÊS 

PEREIRA 

Autoras: Graziely Amaral Batista Rosa (PPGLL-UFG) 

 Maísa de Oliveira Mascarenhas (PPGLL-UFG) 

RESUMO: 

A presente comunicação tem como objetivo problematizar a construção das personagens 

femininas no auto Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente, escrito, provavelmente, em 1523. As 

personagens femininas do texto são marcantes e, por meio dos discursos anunciados por elas, 

percebe-se que cada uma reflete um aspecto da sociedade de então. A peça é um retrato da 

educação familiar medieval da classe burguesa, em que as filhas, limitadas aos afazeres 

domésticos, viviam sob a permanente vigilância das mães e eram submetidas a um casamento 



  
 

 

arranjado. Inês Pereira, a protagonista da peça, recusa os tradicionais papéis preestabelecidos 

ao sexo feminino, queixa-se dos afazeres domésticos e do isolamento social e deseja libertar-se 

da submissão imposta à mulher na sociedade quinhentista. Dessa forma, Inês simboliza os 

valores de um mundo em transição. Já a mãe de Inês Pereira representa a típica dona de casa 

pequeno-burguesa, preocupada com a educação e com o futuro da filha em idade de casar. A 

mãe surge, portanto, como reprodutora dos costumes tradicionais, uma vez que, além de 

censurar os desejos da filha, defende as regras e os valores da época, submetendo Inês ao 

aprendizado de um papel social feminino subserviente. O discurso da mãe, marcado pelo 

conservadorismo, impregnado de lugares-comuns e de provérbios populares, representa a 

perpetuação dos valores da época. Sua fala atua como contraponto à fala de sua filha Inês, que 

simboliza a renovação, já que a moça questiona alguns valores vigentes na sociedade em que 

está inserida, como a falta de perspectivas para a mulher da época. Os estudos de Bloch (1995), 

de Araújo (2015), Fonseca (2015) servem, inicialmente, como arcabouço teórico para esta 

pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Medieval; Personagens Femininas; Gil Vicente; Farsa de Inês 

Pereira. 

TÍTULO DO TRABALHO: AUTO DA FEIRA DE GIL VICENTE: ELOGIO OU CRÍTICA? 

Autores: Luã Áquila Ferreira de Freitas (PPGLL-UFG) 

 Nair Fernandes Pereira (UEG-POSLLI) 

RESUMO: 

A nossa análise é focada nos lugares das mulheres na peça. Nesse sentido, procuramos observar 

o que se diz sobre as mulheres e o que as mulheres dizem e fazem na peça. Inicialmente, 

encontramos com muita facilidade uma característica proeminente nos discursos misóginos e 

antifeministas. Trata-se daquilo que Bloch (1995) diz referente ao hábito dos discursos 

misóginos e antifeministas colocarem as mulheres no lugar de objeto e não sujeito da frase e do 

discurso. Além disso, as mulheres escolhem não terem virtudes, dado que as virtudes não 

trazem pão. Dizem comparecer à feira apenas para honrarem A Virgem Nossa Senhora. A 

rejeição da virtude e a preocupação com o pão, que está associado ao saciamento da fome, 

coloca o caráter das mulheres da peça (e, consequentemente, das mulheres de um geral modo) 

em questionamento. Isso demonstra uma fraqueza de caráter. Indo mais adiante, a valorização 

do pão se associa com a ideia de frivolidade, dado que a preocupação dessas mulheres é com 

coisas mais urgentes, óbvias e de lugar comum, como o saciamento da fome. Percebemos que 

o discurso misógino e antifeminista se articula de maneira extremamente efetiva, mais 

especificamente na arte, independentemente de a mulher ser objeto ou sujeito da frase e do 

discurso. A peça não é um elogio às mulheres. É uma severa crítica e uma objetivação do lugar 

que essas mulheres devem e podem ocupar nessa sociedade. Mais ainda, é uma justificativa dos 

supostos motivos dessas mulheres ocuparem apenas determinados lugares e espaços. Afinal, 

quem não possui virtudes está sujeito a ter sua liberdade cerceada. 

PALAVRAS-CHAVE: Gil Vicente; Auto da Feira; Misoginia. 



  
 

 

TÍTULO DO TRABALHO: A HIPOCRISIA DE CONSTANÇA E A HONESTIDADE DA MOÇA: DIFERENTES 

MANEIRAS DE SER NA FARSA AUTO DA ÍNDIA, DE GIL VICENTE 

Autora: Clarice Zamonaro Cortez (PLE – UEM) 

RESUMO: O teatro de Gil Vicente,de um modo geral, é um teatro de tipos. Suas personagens 

representam um grupo ou uma classe, não apresentando individualidades marcadas e muito 

menos uma densidade psicológica ou vida interior. A farsa denominada Auto da Índia (1509) é 

a crítica das condições socioeconômicas provenientes da expansão ultramarina e que levam à 

degradação dos costumes, ao rompimento dos laços familiares e à prática do adultério. Com 

características diferentes, Gil Vicente constrói figuras femininas típicas e individualizadas, como 

a Ama (Constança) e a Moça, a criada. Constança (ironicamente assim nomeada) aproveita a 

viagem do marido, desejoso de enriquecer na Índia, para comportar-se 

levianamente,entregando-se a uma vida de prazeres com os amantes, e a Moça, contrastando-

se com a honestidade e o recato, considera a Ama sem escrúpulos. O Marido (não possui nome 

próprio)representa os homens da época, século XVI, atraídos pelo sonho da riqueza oriental, 

vítima-tipo de desenfreado materialismo resultante das condições criadas pelas descobertas, 

com especial relevo para a rota atlântica para a Índia, volta pobre, acreditando, ingenuamente 

nas mentiras da esposa.  

PALAVRAS-CHAVE: Literatura medieval; teatro português; personagens femininas; Gil Vicente. 

TÍTULO DO TRABALHO: MORALISMO E MISOGINIA EM O AUTO DA ALMA, DE 

GIL VICENTE 

Autora: Maria do Carmo Faustino Borges (UEM) 

RESUMO: O enfoque deste estudo é observar a figura feminina na construção da obra 

literária o Auto da Alma, de Gil Vicente, 1518. No texto, a mulher é representada na forma 

alegórica de uma alma, e o discursoocorre na transposição de um sermão cristão por meio 

de personificações: da Alma, do Diabo, da Igreja, do Anjo, dos Santos e de objetos 

representativos do mundo idealizado pela doutrina da Igreja.Consideradoo criador do 

teatro português, Gil Vicente tem sua obra caracterizada pela religiosidade cristã e pelos 

sinais humanistas de seu tempo.Neste contexto, o auto apresenta uma figuração do 

homem que transita no espaço de experimentação, entre o Bem e o Mal, conflito que 

configura história e cultura, e cujos elementos identificam a mulher como objeto de 

condenação, instigada pelo Diabo ao pecado da vaidade e da ostentação. Fruto de 

interpretações medievais, o livro do Gênesis, acerca da Criação, traz na figura de Eva o 

estigma e a herança de pecadora para a mulher. A narrativa do auto aborda o 

posicionamento e a representação da Alma a caminho da salvação. As referências teóricas 

de apoio deste estudoconstam a partir de Jacques Le Goff, Franco Jr., Georges Duby, 

entre outros. Consideramos que o texto de Gil Vicente destaca a ideologia predominante 

do homem que se sobrepõe e julga a mulher, indicando um movimento de marginalização 

e perfil moralizante ao auto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Idade Média, Mulher, Misoginia, Gil Vicente. 

 



  
 

 

 

 


