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Nota Prévia 

 

Esta dissertação representa o atingir de um objetivo que, neste últimos dois anos, 

passou de meramente académico a pessoal, pois acompanhou-me diariamente de forma 

entusiástica: descobrir a figura da rainha Genevra. 

Era sempre com grande interesse que lia os romances do século XX ou via filmes 

em que era retratada a corte arturiana. Contudo, o contacto com os textos arturianos do 

período medieval que o Professor Doutor José Carlos Miranda me proporcionou fez-me 

vislumbrar um universo narrativo bem diferente daquele a que estava habituada, mas, 

sem dúvida, um universo muito mais fascinante. Foi neste contexto que um dia lhe 

coloquei algumas questões: afinal quem é a rainha Genevra? Qual o papel desta 

personagem no mundo arturiano? Surgiu, assim, um verdadeiro desafio que decidi 

tentar resolver, dedicando o meu estudo inteiramente à literatura arturiana, em geral, e à 

figura da rainha Genevra no ciclo em prosa, em particular. O resultado de um ano de 

trabalho apresenta-se, agora, sob a forma de dissertação, com a qual espero ter dado 

início a uma longa jornada nas densas florestas de Logres. 

A prossecução desta árdua tarefa não teria sido possível sem a preciosa ajuda 

daqueles que ao longo deste ano me foram incentivando, orientando, advertindo, 

aconselhando, socorrendo. Assim, os meus primeiros agradecimentos vão para o meu 

Orientador, o Professor Doutor José Carlos Miranda, que, com alguma paciência, me 

soube incentivar nos momentos em que tudo parecia missão impossível e orientar para 

que não perdesse o rumo nesta viagem, acompanhando sempre de perto as minhas 

dúvidas, as minhas angústias, mas também as minhas pequenas vitórias, que recebia 

com entusiasmo. A sua energia contagiante foi, sem dúvida, imprescindível para a 

realização deste intenso trabalho. 

Não poderei também deixar de agradecer à Professora Doutora Ana Sofia 

Laranjinha que me acolheu e esteve sempre disponível para me auxiliar em momentos 

diversos, quer pela cedência de bibliografia, quer pela sua rápida resposta às minhas 

muitas questões ou até mesmo pelas questões que me foi colocando, obrigando-me a ir 

um pouco mais longe nas minhas reflexões.  
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Introdução 

 

A Literatura Arturiana, enquanto parte da literatura medieval, pela dimensão e 

complexidade de estruturas e temas, apresenta um número quase inesgotável de 

questões para as quais não é possivel fazer mais do que meras conjeturas, com base nos, 

por vezes parcos e confusos, textos que nos chegam através dos manuscritos 

encontrados. Assim, o contacto com textos como a Demanda do Santo Graal, e 

particularmente a parte final desta, em que a condenação de Genevra ocupa especial 

destaque, levou-nos a reconhecer neste texto motivos já presentes noutros textos do 

corpus literário arturiano. Surgiu, deste modo, o tema para a realização desta 

dissertação, em que se tenta perceber melhor o papel desempenhado pela rainha no 

romance arturiano em prosa. 

Não se pretende, evidentemente, com este trabalho fazer um estudo exaustivo da 

personagem, dada a complexidade e múltiplas facetas a ter em conta na sua construção. 

Com este trabalho pretende-se apenas dar um pequeno contributo para o retrato desta 

personagem, refletindo sobre alguns momentos mais ilustrativos da sua função no 

enredo arturiano.  

Para isso, utilizar-se-á o texto do Lancelot cíclico, isto é, uma narrativa do ciclo 

arturiano em prosa, tomando como texto de referência a edição dirigida por Michel Zink 

e realizada por François Mosès e outros estudiosos. Esta edição apresenta-nos uma 

primeira parte respeitante à matéria narrada no Lancelot não cíclico (matéria 

parcialmente comum à versão cíclica), a partir do ms. 768BNF, já editado por Elspeth 

Kennedy, apresentando no Tomo III a reescrita da “Fausse Gueniévre”, a partir do ms. 

752BNF, que reproduz já matéria exclusiva da versão cíclica. Com o intuito de obter 

um quadro comparativo das várias versões de um mesmo episódio recorremos 

pontualmente ao ms. 751BNF, transcrito por Isabel Correia e recentemente publicado na 

revista e-Humanista, que contém os sonhos de Galehot e o episódio da “Fausse 

Guenièvre”, e ainda o ms. 865GR, transcrito na edição de Alexandre Micha, que narra a 

intriga desde o combate de Lancelot com os três cavaleiros, para salvar Ganievre da 

morte, até à morte de Galehot. Para A Demanda do Santo Graal recorremos à edição de 
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Irene Freire Nunes, realizada com base no ms. 2594 da Biblioteca Nacional de Viena, 

sem prejuízo do recurso à reprodução do manuscrito constante da edição de Augusto 

Magne (1955-1971). 

Partindo desta narrativa que faz do cavaleiro da rainha a personagem central do 

romance
1
, procuraremos traçar o perfil de Ganievre não só com base nas suas ações e na 

forma como ela se movimenta no espaço social, mas também recorrendo às informações 

das demais personagens. Por conseguinte, num primeiro momento abordaremos a 

problemática da fin’Amors, demonstrando como esta aparece representada na figura da 

rainha. Não falaremos aqui apenas da relação com Lancelot, mas também da conduta 

geral da rainha, que observa a função de anfitriã da corte e tem a seu cargo o agrado aos 

cavaleiros que a visitam, destacando a carga erótica que acompanha a personagem 

nestes momentos. É de salientar que este agrado não é uma ação gratuita, pois com ele a 

rainha pretende que os melhores cavaleiros se sintam bem na corte do rei Artu e nela 

permaneçam.  

Um outro aspeto fundamental para melhor perceber a dinâmica da rainha na 

narrativa diz respeito à sua ação enquanto representante do poder régio. Assim, num 

primeiro momento, será objeto da nossa atenção a ação régia, isto é, os momentos em 

que a rainha faz uso do seu poder. Não nos referimos certamente ao exposto no ponto 

anterior, mas sim aos momentos em que é a vontade de Ganievre que prevalece e em 

que a ação desta é decisiva para o sucesso das empresas de Artu. Efetivamente, e como 

veremos, Ganievre não nos parece uma rainha que apenas figura no cenário e que age 

exclusivamente de acordo com a vontade dos outros, mas antes uma suserana que 

também ordena, faz saber, aconselha e influencia diversas vezes o futuro do reino, quer 

seja através da sua relação com Lancelot, o melhor cavaleiro do mundo, quer seja pelo 

uso pertinente das suas faculdades que fazem dela uma mulher sábia, cujo bom senso é 

apreciado e tido em conta pelos demais.  

Indispensável no estudo da personagem da rainha Ganievre enquanto figura do 

poder régio é também o célebre episódio da “Fausse Guenièvre”. Tido por muitos como 

um ponto culminante da narrativa, este é, efetivamente, um passo onde seria obrigatório 

determo-nos, quer pela variedade de versões do mesmo, quer pelos temas que abrange. 

Interessa-nos particularmente o tratamento dado à rainha pelo rei e pelos restantes 

                                                           
1
 A centralidade de Lancelot neste romance nem sempre é geradora de unanimidade entre os 

estudiosos desta obra. Assim, Isabel Correia adverte para um outro ponto de vista: “In Micha’s point of 
view, it has never existed a novel centred only on Lancelot, but short and long versions of the same 
material around the Grail.” (Correia 2011: 357) 
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cavaleiros, mas também a postura desta ao longo de todo o episódio. A possibilidade de 

Ganievre ser uma impostora cria instabilidade no reino de Logres; contudo, a conduta 

da rainha manter-se-á intacta, o que nos fornece elementos importantes para a 

caracterização desta personagem. Salientaremos, também, algumas divergências entre a 

versão deste episódio que encontramos no Lancelot cíclico, que nos serve de base neste 

estudo, e a versão não cíclica, nos pontos que nos parecem cruciais para uma melhor 

compreensão da figura régia feminina. 

Ainda no seguimento da matéria que encontramos no episódio da “Fausse 

Guenièvre”, torna-se também inevitável abordar temas como a importância da Távola 

Redonda e, consequentemente, a legitimação de Ganievre enquanto figura régia. Se a 

primeira nos interessa por se tratar do dote que Ganievre trouxe quando casou com Artu 

e que ameaça deixar Logres devido à humilhação que este inflige à rainha, o segundo 

tema revela a sua importância na medida em que o assumir da função régia feminina por 

quem de direito esteve comprometido durante grande parte do episódio, só sendo 

recuperada com intervenção divina. 

Por fim, não poderíamos deixar de abordar de modo mais incisivo as condenações 

de que Genevra vai sendo alvo, bem como as razões/pressupostos que estiveram na base 

de tais condenações. Na verdade, desde o início do romance que podemos encontrar 

momentos que preveem a condenação da rainha, seja de forma premonitória, como 

acontece no episódio do cavaleiro adúltero, ou apenas como reflexo da consciência 

religiosa da própria rainha que reconhece o pecado, como veremos no episódio da 

“Fausse Guenièvre”. Recordaremos, então, o texto da Demanda do Santo Graal, 

aludindo à repetição de modelos narrativos que encontramos nos passos da narrativa em 

que a rainha é alvo de condenação. Por conseguinte e na sequência do estudo feito, não 

poderiamos deixar de refletir sobre a posição da rainha num universo governado por 

homens. Partiremos, assim, das evidências do jogo de forças que vamos presenciando 

ao longo do romance, nomeadamente entre a realeza e a cavalaria, e o papel algo 

controverso que a rainha desempenha neste processo de valorização da segunda, como 

forma de sintetizar a função desta personagem na narrativa. 

Como já dissemos anteriormente, não pretendemos aqui fazer um estudo 

exaustivo da personagem, mas acreditamos com este trabalho dar o nosso contributo 

para que a rainha Ganievre não seja apenas a amante de Lancelot, mas sim uma 

personagem cujo percurso contribui para uma melhor compreensão do desenvolvimento 

do romance arturiano. Reconhecemos, deste modo, as limitações de um trabalho desta 
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natureza que se apresenta como somente representativo de alguns aspetos relativos à 

dinâmica da figura régia feminina, deixando de parte outros que se poderiam revelar 

particularmente curiosos para o traçar do perfil da rainha Genevra.  

Importa, ainda, recordar que, no romance arturiano, não é pouco comum 

encontrarmos diversos manuscritos de um mesmo episódio com algumas diferenças 

textuais que podem, efetivamente, revelar-se cruciais no direcionamento do trabalho 

interpretativo de quem os estuda, como se torna claro nas diversas notas dos editores 

que vamos encontrando ao longo do texto e às quais não conseguimos dar a resposta 

adequada em tão breve estudo. Procuraremos, contudo, refletir acerca das divergências 

verificadas, tentando encontrar um fio condutor que nos facilite o trabalho a que nos 

propusemos. Espera-se, assim, que este trabalho permita criar novos momentos de 

reflexão e novos contributos que visem completar este retrato de uma rainha literária 

que o romance arturiano não deixou cair no esquecimento. 
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1. O erotismo em Ganievre: o retrato de uma posição social 

 

O erotismo na Idade Média revelou-se, ao contrário do que muitas vezes se pensa, 

um tema de extremo interesse que aparece manifestado não apenas nas obras de caráter 

literário, mas também em verdadeiros tratados sobre a arte de bem amar e as cambiantes 

do amor, sendo mesmo alvo de estudos. Provam-no obras como o Viaticum, de Ibn Al- 

Jazzar, traduzido no século XI por Constantino o Africano ou os textos poéticos de Ibn 

Quzman e Yehudah Ha-Levi, nos séculos XI e XII, não esquecendo os cantares 

trovadorescos que atravessam toda a Idade Média. 

O interesse por esta matéria está intimamente ligado ao universo social que se 

vivia. O ambiente da corte e o voto de celibato a que os cavaleiros não primogénitos 

eram obrigados, bem como os laços que se estabeleciam, propiciaram também todo um 

ambiente em que a manifestação da sensualidade e a sua celebração eram uma 

constante
2
. Falamos aqui da fin’Amors, surgida na Occitânia e difundida no século XII 

por outras regiões da Europa, que assume neste século a função de principal atividade 

lúdica, investida de intenso ritualismo social, nas cortes dos príncipes mais importantes, 

estendendo-se às restantes cortes do universo aristocrático. A fin’Amors pauta-se pela 

contenção, pela mesura e não é mais do que uma idealização da relação entre um 

homem, normalmente cavaleiro nobre e solteiro, e uma mulher, de elevada condição e 

casada. Nas palavras de Duby (1981: 206), “Au XIIe siècle, la nouvelle mode était, pour 

les jeunes vassaux, de fair ele siege de la dame, de l’épouse de leur patron, feignant par 

jeu de la lui ravir.” Ao cortejar a mulher, o cavaleiro submisso espera obter 

correspondência, concretizada num amor sincero e desinteressado. Este amor “celebrava 

a abstinência, conservando ao mesmo tempo uma coloração carnal e, por isso, agradava 

à alta nobreza. A exaltação, ao mesmo tempo alegre e casta, do desejo suscitado pela 

mulher amada tomava uma tonalidade quase mística e saciava facilmente os fantasmas 

dos mais modestos.” (Duby 1998: 109). Assim se entendem as palavras de Erich 

                                                           
2
 Acerca da adesão da cavalaria ao jogo de sedução da corte, diz-nos Duby o seguinte: Os cavaleiros 

abalançaram-se ao jogo porque as regras deste ajudavam a melhor colocar, senão a resolver, alguns 
problemas de sociedade, candentes, que na época se punham” (Duby 1990: 70) Falava naturalmente o 
autor das dificuldades sentidas pelos filhos não primogénitos, que poderiam encontrar neste jogo uma 
possibilidade de subir na pirâmide social. 
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Köhler, quando afirma que “la sensualità, come principio di immanenza, mantiene 

sempre il suo valore all’interno della civiltà cortese.” (Köhler 1976: 106), visto que este 

amor com características tão particulares vive, de certa forma, dessa provocação sensual 

que emana da dama e que é absorvida pelo cavaleiro por via da contemplação e do 

desejo. Esta relação oscila, deste modo, entre o querer e o não poder, entre o desejo 

erótico e a realização espiritual, evitando que o cavaleiro pratique más ações, já que é 

pela dama que este realiza proezas que lhe trarão honra, dignidade e reconhecimento 

perante os demais. É também por ela que o cavaleiro contém o seu desejo, avançando 

apenas aquilo que a senhora lhe for permitindo, visto que ela nunca deve ser forçada, 

nem cedida. Contudo, nesta dádiva da dama há limites: o enredo amoroso, 

tendencialmente adúltero, não deve nunca chegar a um ponto de consumação que ponha 

em causa o estatuto matrimonial da mulher. 

Ora, este retrato das manifestações de ‘eros’ no ambiente social transparece não 

apenas nos textos poéticos, mas também nas inúmeras narrativas de cavalaria que 

chegaram até aos nossos dias. Reportando-nos às narrativas que abarcam a corte do rei 

Artur e os cavaleiros da Távola Redonda, podemos salientar o Lancelot, le chevalier à 

la charrette, de Chrétien de Troyes, em que o cavaleiro, Lancelot, tendo-se enamorado 

de Guenièvre, esposa do rei Arthur, vai à sua procura, para salvá-la quando esta é 

raptada por Méléagant, filho do rei Baudemagus. Na sua viagem, Lancelot terá que 

superar diversas provas antes de conseguir chegar à rainha. A primeira e mais difícil de 

todas, do ponto de vista do estatuto social, é quando o cavaleiro encontra um anão que 

lhe diz que só saberá onde se encontra a rainha se entrar na carreta. Aqui, devido à 

humilhação inerente ao ato de ser transportado em algo vulgarmente reservado para os 

criminosos, vemos Lancelot hesitar um pouco, mas não muito, acabando por entrar. O 

cavaleiro acaba por salvar a rainha, pois venceu todas as provas. Este trajeto necessário 

para que o cavaleiro alcance a sua dama pode ser facilmente transposto para o universo 

da fin’Amors, dado que o cavaleiro também tem de provar ser merecedor do amor da 

dama, através da realização de ações que lhe tragam honra e o respeito dos outros 

elementos da corte. 

Convém, ainda, relembrar que a consumação da relação amorosa entre Ganievre e 

Lancelot entende-se apenas na medida em que o que iremos ver retratado ao longo do 

ciclo não é mais do que a adaptação da fin’Amors ao mundo da cavalaria e não o 

veiculado pela ideologia trovadoresca. Assim, o jogo erótico da contenção trovadoresca 

dá, aqui, lugar ao adultério consumado, sem que, como já vimos, se percam traços 
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identificativos deste código de conduta. Esta construção da intriga amorosa, onde a 

sensualidade se assume como um elemento fundamental, e que vemos já presente no 

Lancelot, le chevalier à la charrette, é similar à que perpassa noutras narrativas. Entre 

elas, salientamos aqui o Lancelot en prose, que servirá de base à nossa reflexão neste 

capítulo. 

 

 

1.1. Da Fin’Amors no Lancelot en prose 

 

O Lancelot en prose, que narra as aventuras de Lancelot, o melhor cavaleiro do 

mundo, desde a infância até ao anunciar da vinda de Galaaz, que se assumirá como um 

Lancelot renovado e que tomará o lugar deste
3
, revela, na construção dos momentos da 

diegese respeitantes à relação do cavaleiro com a rainha, traços que tocam de perto o 

perfil da fin’Amors.  

Lancelot surge primeiramente na corte acompanhado pela Dame del Lac com o 

intuito de ser armado cavaleiro pelo rei Artu. Ao ouvir falar dele, Ganievre manifesta a 

sua curiosidade, pedindo para vê-lo após ter ouvido a descrição da sua beleza feita por 

outros presentes na corte. Quando se veem pela primeira vez, o aspirante a cavaleiro 

fica de imediato deslumbrado com a beleza da rainha. Lancelot acaba por não ser 

armado cavaleiro por Artu, mas pede a Ganievre que o deixe ser seu cavaleiro, ao que 

esta acede. Todo este percurso até ao momento é coincidente com o preconizado na 

fin’Amors, em que o cavaleiro numa posição social inferior se enamora da dama e 

pretende servi-la e merecer o seu amor. Este universo cortês abre, assim, portas às 

manifestações do erotismo inerente a estas relações, como podemos ver no momento em 

que Lancelot, antes de partir na sua primeira aventura, se vai despedir da rainha: 

 

«A Deu, fait ele, biax douz amis.» 

Et il respont entre ses danz: 

«Granz merciz, dame, qant il vos plaist que ge lo soie.» 

Atant l’na lieve la reine par la main sus, et il est mout a eise qant il sant a sa main tochier la 

soe main et tote nue. (LP, T. I: 458) 

 

                                                           
3
 A vinda de Galaaz é anunciada desde logo no episódio da “Fausse Guenièvre”, aquando da 

interpretação dos sonhos de Galehot feita por Hélie de Toulouse. No que ao facto de Galaaz representar 
a cavalaria renovada diz respeito cf. Miranda (1998, pp.105-106) e Laranjinha (2011, p. 209). 
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Ganievre cria, aqui, uma primeira situação de proximidade ao aceitar que ele seja 

seu cavaleiro, ao pegar na sua mão e ao chamar-lhe “biax douz amis”, tratamento 

comum carregado de alguma ambiguidade. Esta situação acabará por ditar a fidelidade 

do cavaleiro para com a rainha, que vemos ao longo de todo o ciclo. A proximidade 

exacerbada pela emoção do cavaleiro ao sentir o toque da mão nua da rainha faz o apelo 

aos sentidos do leitor, remetendo-nos para o íntimo da provocação sensorial. Se o 

momento da narrativa diz respeito à despedida de Lancelot antes de embarcar na sua 

primeira aventura, certo é que a ação e postura da rainha cria todo um ambiente 

ambíguo, que oscila entre a condescendência maternal e a tentação do feminino. A 

escolha de palavras – “biax douz amis” – e a informação que nos é dada pelo narrador 

da não indiferença de Lancelot relativamente ao toque da rainha faz deste momento da 

narrativa o primeiro com forte carga erótica. O cavaleiro serve a dama, havendo toda 

uma provocação sensual, sem que na verdade haja consumação carnal, observando 

ainda, neste passo, a qualidade da mesura. 

À semelhança do que acontecia no Lancelot, le chevalier à la charrette e dado que 

as personagens e o meio em que estas se movimentam é o mesmo, Ganievre, a mulher a 

quem Lancelot presta o seu serviço, é alguém que está numa posição superior à do 

cavaleiro, sendo por diversas vezes ao longo da obra descrita como uma mulher cheia 

de qualidades, a melhor entre as melhores. É também verdade que, neste contexto 

particular da fin’Amors o homem adota uma atitude de inferioridade, de contenção e de 

submissão, identificando-se este sujeito com alguém que depende do serviço vassálico 

que presta. Também Lancelot tem este comportamento para com Ganievre, colocando-

se sempre numa posição de inferioridade e submissão perante a rainha e nunca dando a 

conhecer os seus desejos, o que lhe causa sofrimento, isto é, praticando uma política de 

contenção e contemplação. Vejamos a este propósito os excertos que a seguir se 

apresentam, ambos referentes ao episódio em que Artu pretende entrar na ‘Dolereuse 

Garde: 

 

Lors vient a la porte, si apele lo portier. Et il vient a la porte ovrir. Et li chevaliers ne 

fait s’esgarder non la reine tot a cheval, si com ele vient contramont la roche, si pense tant a 

li que toz s’en oblie. Li portiers lo semont d’antrer anz. Et li chevaliers regarde tozjorz 

arrierres, tant que li portiers reclost la porte. (LP, T. I: 580) 
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Este é um dos momentos em que Lancelot e a rainha se cruzam e o cavaleiro 

entra numa espécie de êxtase contemplativo, acabando mesmo por se alhear do que o 

rodeia. Ainda neste mesmo episódio, Lancelot repete esta atitude de alheamento, pois 

ao sair da ‘Dolereuse Garde’ para encontrar-se com a rainha e os seus súbditos, acaba 

por aceder ao pedido de entrada, mas apenas para a rainha: 

 

Li chevaliers apele tantost la gaite et dist:« Oevre la porte.» 

«Volentiers, sire», fait cil. Il oevre la porte et li chevaliers entre anz. Mais il est tant 

esbahiz de la reine qu’i[l] s’na oblie toz, ne a rien n’entant fors a li veoir. Si est montez na 

haut desus la porte, et des la l’esgarde. Et la porte refu close si tost com il fu anz; (LP, T. I: 

560) 

 

Este alheamento de Lancelot, que ao contemplar a rainha descura o mundo 

envolvente e até mesmo a própria rainha, fá-lo depois sentir-se triste, pois teme que a 

rainha o passe a odiar, deixando assim de haver qualquer ligação entre eles:  

 

Li contes dit que li Blans Chevaliers chevauche mas et pansis por sa dame la reine 

qu’il a correciee, car il l’amoit de si grant amor des lo premier jor qu’il fu tenuz por 

chevaliers que il n’amoit tant ne soi ne autrui. Et por ce qu’il dotoit la haïne sa dame a 

tozjorz mais, si pense en son cuer tant a faire d’armes qu’il ravra monseignor Gauvain, ou il 

morra. Et par ce, s’il lo puet faire, bee a recovrer l’amor sa dame. (LP, T. I: 564) 

 

A verdadeira dimensão da possibilidade desta recusa do amor por parte da rainha 

só se percebe se entendermos a fin’Amors não como uma relação do foro individual, 

mas antes como um acontecimento social. O cavaleiro a quem é negado o amor da dama 

não é digno de honra, pelo que a sua preocupação primeira é sempre a de agradar à 

dama para ser digno do seu amor, obtendo, por conseguinte, maior reconhecimento 

social
4
. A necessidade de agradar à rainha é tal que Lancelot tenta ocultar as suas 

fragilidades, pois só um cavaleiro forte e valente seria digno do seu amor. Por isso, 

quando o cavaleiro fica ferido nas justas, o que originou o cessar do combate, e a rainha 

e o seu séquito o visitam, este finge estar bem, ocultando a gravidade dos ferimentos, 

sendo as manifestações visíveis do seu corpo a dar sinal contrário às palavras do 

cavaleiro: 

 

                                                           
4
 Como nos diz José Carlos Miranda, “só o amor dirigido à mais alta das mulheres é propiciador de 

prestígio, de onor e de aperfeiçoamento interior.” (Miranda 2005: 127) 
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Li chevaliers jut pasmez, et il l’int desarmé et ses plaies bandees. Et la reine et cil et 

celes qui avec li furent virent que tot fu remés por ce chevalier qui estoit navrez. 

«Alons lo, fait ele, veoir.» 

Ele monte et vient hors de la porte. Et la noise commence, et dit chascuns:«Tornez 

vos, veez ci la reine.» Il fu assez qui la descendi, et chascuns crie derechief: «Faites ranc, 

veez ci la reine.» 

Li chevaliers fu venuz de pasmoisons et oï ce qu’il disoient. Il oevre les iauz et voit 

la reine et il s’esforce tant qu’il se lieve en seant. 

«Biax sire, fait la reine, comment vos est?» 

«Dame, fait il, mout bien. Ge n’ai nul mal.»  

Et an ce qu’il disoit ce, et les bandes rompent et ses plaies li escrievent a seignier, et 

il se repasme. (LP, T. I: 622) 

 

O erotismo está, por conseguinte, presente até mesmo nos pequenos atos de 

Ganievre que deixam antever alguma reciprocidade e que levam Lancelot a um êxtase 

momentâneo, como é exemplificado aquando do toque da mão nua de Ganievre, que 

alimentará a sua dedicação à senhora de quem se torna cavaleiro. Trata-se, ainda, de um 

erotismo carregado de mesura, de comedimento, travando, assim, a libertinagem das 

paixões por impulso. 

É curioso notar que este comportamento de Ganievre não se limita a Lancelot, 

mas estende-se a outros cavaleiros que ela crê serem de algum interesse para a corte e 

para o reino. Veja-se o excerto que a seguir se transcreve: 

 

Qant il vint androit les maisons, si esgarde cele part et vit une dame as loges. Et c’estoit la 

reine qui avoit convoié lo roi, qui na aloit en bois, jusqu’es loges sanz plus, si s’estoit illuec 

apoiee por ce que ne pooit avoir talant de dormir, si avoit affublé un sorcot et un mantel 

cort et s’estoit envelopee por lo froit qui já estoit commanciez. Come ele voit lo chevalier, 

si se desvelope. (LP, T. I: 704) 

 

Aqui, a rainha encontra-se numa galeria e é observada por um cavaleiro que não é 

Lancelot. Quando o vê aproximar-se, esta deixa cair o manto, o que pode ser entendido 

como uma provocação consciente, visto que sem o manto seriam visíveis as roupas de 

natureza mais íntima. Esta postura de oferecimento ao cavaleiro está também presente 

em outras obras, como por exemplo no Lais de Marie de France
5
, no conto intitulado 

                                                           
5
 O Lais de Marie de France é uma obra constituída por um conjunto de doze narrativas breves em 

verso, escritas por Marie de France. Originalmente, foram escritas em anglo-normando, no século XII. O 
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“Lanval”
6
. Neste texto, a rainha, vendo o cavaleiro e os seus companheiros, que 

passeavam junto à torre onde esta se encontrava, foi juntar-se a eles acompanhada pelas 

suas mais belas donzelas. Contudo, enquanto que os restantes socializavam, Lanval 

permanecia alheado, não pensando noutra coisa a não ser na sua donzela. Ao vê-lo 

assim, e dada a boa reputação deste cavaleiro, não pelas suas proezas cavaleirescas, mas 

neste caso pela sua largesse, a rainha aproximou-se dele e ofereceu-se ao cavaleiro, 

argumentando que a grande honra do cavaleiro era causadora do seu amor por ele
7
. 

Convém, contudo, relembrar que esta cedência do corpo da rainha não é, de modo 

algum, consentida por Artu, facto atestado no episódio do Lancelot cíclico em que 

estando na corte junto com Gauvain, a rainha e Galehot, todos indagam este último 

sobre a identidade do cavaleiro misterioso que interveio na batalha, obtendo a paz entre 

os dois reis. Contudo, Galehot nada sabe a esse respeito e pergunta-lhes o que estariam 

dispostos a oferecer para ter a companhia de tão valente cavaleiro. Artu, o primeiro a 

responder, diz que daria metade de tudo o que possui, exceto o corpo da rainha, dado 

que não poderia dividi-lo: “«Si voirement m’aïst Dex, fit il, ge li partiroie parmi qanque 

ge porroie avoir fors solement lo cors a ceste dame, don ge ne feroie nule part.»” (LP, T. 

I: 862) O argumento da indivisibilidade do corpo de Ganievre não é um argumento 

baseado apenas em propriedades físicas, mas esconde antes a condição de um rei avaro 

com dificuldades em partilhar, o que leva Artu a falhar nas suas competências de senhor 

feudal, não cumprindo a promessa de dádiva e proteção aos seus vassalos. A largesse da 

rainha parece entrar, deste modo, em confronto com a avareza do rei que não partilha. 

Como já dissemos, a relação entre o cavaleiro e a dama, que se deve pautar pela 

contenção, não deverá atingir o estado de adultério consumado. Contudo, muitas vezes 

essas barreiras eram transpostas, e o cavaleiro chegava mesmo à posição de drutz, ou 

seja, amante. A condição da mulher, casada, leva, por isso, a que o amante/cavaleiro 

                                                                                                                                                                          
principal tema destas narrativas é o amor cortês, mencionando diversas vezes o rei Artu e os cavaleiros 
da Távola Redonda. 
6
 Este lai narra as aventuras de um cavaleiro da corte do rei Artur, Lanval, a quem o rei nada dava, 

apesar dos feitos e ajudas deste. Após ter encontrado uma donzela, que facilmente identificamos como 
uma fada, de quem se enamorou e que lhe dava riquezas que Lanval distribuía, Lanval passou a ser bem 
acolhido pelos restantes. A rainha oferece-se, assim, ao cavaleiro que a recusa, pois só consegue pensar 
na donzela, o que a enfurece. Por forma a vingar-se, a rainha acusa-o de se ter insinuado e de a ter 
insultado, o que ele nega. A prova que lhe é pedida é que a fada por quem está enamorado apareça, o 
que acaba por acontecer. A honra de Lanval fica assim salva e o cavaleiro parte com a fada para destino 
desconhecido, sem que se volte a ouvir falar deles. 
7
 Vejamos o excerto: “Quand la reine sul le veit, / Al chevaler en va tut dreit; / Lunc lui s’asist, si l’apela, / 

tut sun curage li mustra: / «Lanval, mut vus ai honuré / E mut cheri e mut amé. / Tute m’amur poëz 
aveir; / Kar me dites vostre voleir! / Ma drüerie vus otrei; / Mut devez estre lié de mei.»” (Lais s.d.: 160-
161) 
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oculte a identidade da dama a quem serve. Apesar de o adultério ser uma prática 

condenada, pode afirmar-se que, em certa medida, há um “consenso quanto ao facto de 

o amor, acto de vontade, não poder existir dentro do casamento, já que aí a mulher tinha 

a obrigação de conceder o que o marido lhe solicitasse” (Miranda 2005: 131), abrindo, 

deste modo, caminho a essas manifestações fora do matrimónio. 

Do mesmo modo, ao longo da narrativa, a mesura existente entre Ganievre e 

Lancelot desaparece, sem que a relação entre os dois amantes seja do conhecimento 

público. É, num primeiro momento, a rainha, com a ajuda de Galehot, que propicia o 

primeiro encontro, selando a sua relação com um beijo: 

 

Et lors se leverent antre la reine et Galehot et la dame de Malohaut, si apela Galehoz son 

compaignon et alerent antr’ax quatre parlant mout longuement tant que il vidrent au chief 

des aubroisiaus. Et lors si s’asistrent; et mostra la reine a Lancelot la dame qui maint jor 

l’avoit aü an sa prison; si an fu mout hontous; et li dist la reine tot na riant que cest larrecin 

li avoit il celé. Illuec demorerent grant piece, ne onques ne tindrent plait ne parole fors de 

baisier etd’acoler, comme cil qui volantiers lo faisoient. Et qant il orent grant piece sis, si 

s’na retornerent la o li rois estoit, si na parvindrent a son tref amont. (LP, T. I: 910)  

 

Quant li dui furent desarmé, si furent mené en deus chambres et jut chascuns avoc 

s’amie, que mout s’antramoient, et orent totes les joies que amant puent avoir. Et androit la 

mienuit se lieve la reine et vient a l’escu que la damoiselle do lac li avoit aporté, si taste 

sanz alumer, si lo trove sanz fandeüre, tot antier, si en est mout liee, car or set ele bien que 

ele (f. 166c) est miauz amee d’une autre. (LP, T. II: 520) 

 

Lancelot chega, assim, ao papel de amante da rainha, iniciando ambos uma 

relação de adultério e traição para com o rei e o reino, visto que, embora a proximidade 

entre ambos seja consentida e até mesmo bem vista, a consumação carnal da relação não 

o é e coloca em risco a estabilidade da hierarquia social
8
. 

 Seguindo também de perto a fin’Amors surge o facto de Lancelot não revelar a 

identidade da mulher que ama, dado que ela é casada. A primeira vez que isso acontece, 

a dame de Malohaut, aliada de Artu, tem Lancelot preso, libertando-o apenas para que 

ele possa auxiliar Artu na batalha com Galehot, e com a condição de que após a batalha 

regresse ao seu cativeiro, o que Lancelot cumpre. Alimentando a sua curiosidade pela 

identidade do cavaleiro, a dame de Malohaut dirige-se à corte do rei Artu a fim de tentar 

                                                           
8
 Esta é uma assumpção algo controversa: recorde-se que é precisamente esta relação que garante a 

presença de Lancelot na corte de Artur, assegurando as vitórias do rei. 
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saber mais sobre o misterioso cavaleiro. Não obtendo a informação pretendida, mas 

percebendo que tem em seu poder algo valioso, a dame de Malohaut regressa aos seus 

domínios e impõe a Lancelot que escolha uma de três condições para a sua libertação: 

que lhe revele a sua identidade, a identidade da pessoa que ama ou que lhe diga se 

pretende continuar a realizar ou não proezas. Para o cavaleiro nenhuma das duas 

primeiras é opção, acabando por dizer à dame de Malohaut que continuará a realizar 

proezas, maiores até do que as realizadas até então. 

 

«Dame, ge voi bien que par honteuse raençon m’en covient eschaper, se aler m’en 

voil. Et puis q’ensinc est, miauz me vient il dire ma honte que l’autrui, car bien sachiez que 

ge ne vos diroie a nul fuer qui ge sui, ne coment ge ai non. Et se ge amoie par amors, issi 

voirement m’aïst Dex, vos ne savriez já cui, se ge poie. Don ne covient il l’autre chose a 

dire, et gel dirai, quel honte que ge na doie avoir. Tant sachiez vos bien de voir que ge cuit 

ancores plus faire d’armes que ge ne fiz onques, se il m’est comandé. (LP, T. I: 792) 

 

Atentando no discurso do cavaleiro, e completando o já anteriormente afirmado a 

propósito desta passagem, podemos afirmar que o facto de o cavaleiro não ceder sequer 

na confirmação do seu enamoramento demonstra o quanto este queria manter a 

identidade da rainha no anonimato
9
. Efetivamente, até mesmo a ocultação da sua 

própria identidade tornaria mais difícil a previsão de qualquer relação entre ele e 

Ganievre. 

Um segundo momento em que Lancelot, apesar de sofrer por amor da rainha, não 

revela a identidade da sua amada diz respeito ao episódio em que, na companhia de 

Galehot, chora, mas recusa-se a confessar a razão da sua tristeza. Lancelot manifesta a 

sua infelicidade, embora em voz baixa – “«Há ! las, chaitis ! que porrai faire?»” (LP, T. I: 

856) –, lamentando-se durante toda a noite e deixando todos surpreendidos com a sua 

amargura. A tormenta de Lancelot é, ainda, reiterada e amplificada pela descrição que a 

seguir apresentamos: 

 

Et d’autre part refu Galehoz mout matin levez et fu venuz a son tref veoir son compaignon, 

si trova les deus rois levez, si lor demanda que faisoit ses compainz. Et il li content lo grant 

duel que il avoit tote nuit mené. Et qant il l’ot, si na est mout durement esbahiz et mout 

                                                           
9
 Recorde-se que cabe ao cavaleiro guardar segredo do seu amor para evitar expor a dama. Daí que não 

seja comum sequer referir nomes nos cantares trovadorescos, por exemplo, uma das manifestações 
literárias mais conhecidas do chamado amor fino. Nas palavras de José Rosa, “O amante dá-se em 
exclusivo à sua amada, guarda segredo do seu amor (‘o amor conhecido por todos dura pouco’) e é-lhe 
absolutamente fiel.” (Rosa 2005: 76) 
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dolanz. Lors va an la chanbre o il gisoit. Et cil l’oï venir, si tert ses iauz, car il ploroit 

autresi durement com il avoit miauz ploré la nuit. Et quant Galehoz l’oï, qu’il ne disoit mot, 

si s’en issi fors, car il cuida que il dormist. Aprés ce ne demora gaires que li chevaliers se 

leva. Et quant il fu levez, si vient Galehoz devant lui, si vit que il ot les iauz roiges et 

anflez, et il meïsmes estoit si anroez que a poines pooit dire mot. Et li drap desoz lui 

estoient si moillié desoz son chief comme s’il fussient trait de l’aive, car mout avoit ploré. 

(LP, T. I: 856) 

 

A descrição do estado em que Galehot encontra Lancelot não é vasta, mas os 

adjetivos escolhidos são bastante expressivos, na medida em que permitem a criação de 

um retrato bastante claro do tormento em que o cavaleiro se encontra. Os olhos 

vermelhos e inchados e a voz enrouquecida a que se juntam os lençóis extremamente 

molhados, e não apenas húmidos, na zona da cabeça indicam-nos alguém que não 

consegue já suster e/ou suportar o sofrimento em que se encontra. Contudo, apesar de 

não conseguir ocultar mais o seu estado de espírito, Lancelot não revela nunca a razão 

do seu desespero, apesar da insistência de Galehot, que o interroga diversas vezes. Esta 

insistência do companheiro assume aqui um valor particular, dado que Lancelot se 

encontra num momento de maior fragilidade emocional, o que o poderia ter levado a 

desabafar, revelando a identidade da mulher que ama. No entanto, o cavaleiro mantém-

se fiel a Ganievre, respeitando a sua posição, quer enquanto rainha, quer enquanto 

mulher casada, não revelando a sua identidade, o que ilustra um dos elementos que nos 

permite aproximar esta conduta amorosa do observado nos meandros da fin’Amors, 

como vemos no excerto que a seguir se apresenta: 

 

Et neporqant mout s’esforce de bele chiere faire et se lieve encontre Galehot. Et cil 

lo prant par la main, si lo trait sol a sol a une part et li dit: 

«Biau compainz, por quoi vos ociez vos ensi? Dont vos vient cist diaus que vos avez 

tote nuit mené et fait?» 

Et cil lo li nie mout et dist que ensi se plaint il sovant na son dormant. 

«Certes, fait Galehoz, ainz pert mout bien a vostre cors et a voz iauz que vos avez 

mout grant diau mené. Mais por Deu vos pri que vos me dites l’achoison. Et bien sachiez 

que nule si granz mesestance n’est don ge ne vos aït a giter se nus hom consoil i puet 

metre.» 

Et qant il l’ot, si est si engoissos que il ne li puet mot dire, si s’aquiaut (f. 104d) a 

plorer si tres durement comme se il veïst la rien morte el monde que il plus amast, et fait tel 

duel que par un po que il ne se pasme. Et Galehoz lot cort panre entre ses braz, si li baise la 

boche et les iauz, et lo conforte mout durement, et li dit: 
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«Biau dolz amis, dites moi vostre mesestance, que il n’a el monde si haut home, se il 

vos a anui porchacié, que vos n’en aiez vanjance a vostre volenté.» Et il dist que nus ne li a 

rien forfait. (LP, T. I: 856-858) 

 

Apesar da institucionalização da fin’Amors e do reconhecimento da sua adaptação 

ao universo da cavalaria que parecem legitimar de certa forma a relação adúltera entre 

Ganievre e Lancelot, a condenação desta relação adúltera é evidente logo desde o início 

da obra, com o episódio do cavaleiro adúltero. Ainda antes da consumação da relação 

entre os dois amantes, aquando das primeiras aventuras de Lancelot após a sua partida 

da corte do rei Artu, o cavaleiro cruza-se com um outro que foi feito prisioneiro. O 

discurso de Lancelot aproxima-se daquilo que entendemos como uma parte do código 

de honra da cavalaria, ao afirmar que não é próprio de um cavaleiro fazer mal a outro. 

Contudo, aquele que leva o prisioneiro afirma que não tem nada que provar em corte 

alguma a não ser na sua, pois aquele cavaleiro tivera uma relação adúltera com a sua 

mulher. A referência à existência de uma corte indica-nos que o cavaleiro traído é na 

verdade um senhor, com posses, certamente um rei. Consequentemente, quer o 

cavaleiro, quer a mulher do senhor mereciam um castigo, pelo que ele, já feito 

prisioneiro a caminho da sua execução, levava presa à cintura pelos cabelos a cabeça da 

mulher. Esta condenação dos amantes que incorreram numa relação ilícita, pautada pela 

traição para com o suserano, não pode passar despercebida, pelo que podemos concluir 

que este breve episódio se afirma na narrativa como um aviso ou prenúncio da futura 

relação adúltera entre Lancelot e Ganievre e da sua condenação, até porque as variáveis 

são efetivamente semelhantes: um triângulo amoroso constituído pelo senhor/rei, a 

mulher do senhor/rainha e o cavaleiro. 

Vejamos o excerto referente a este momento da narrativa. 

 

(…) et avoit a la coe de son palefroi atachié un homme par le col a une delie corde. 

Li hons estoit en chemise et en braies tous descaus, si avoit les iex bendés et les mains liiés 

deriere le dos; et chou estoit un des plus biax hommes que on peüst trover. Issi l’en menoit 

li grans chevaliers, et si li avoit au col pendu une teste de feme par les treches. Li Blans (J, 

f. 51b) Chevaliers voit chelui qui moult est de grant biauté, si l’areste et li demande qui il 

est. 

«Sire, fait il, uns chevaliers madame [la roine] sui, si me heient ceste gent et me 

mainent a ma mort issi honteusement comme vous veés, car il ne m’osent ochire s’en repost 

non.» 
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Et li Blans Chevaliers li demande de par la quele roien il se reclaime. Et il dist de 

para chele de Bertaigne. 

Lors dist li Blans Chevaliers: 

«Chertes, l’en ne deüst mener si honteusement chevalier com vous le menés.» 

«Si doit, fait li grans chevaliers qui le traine, puis qu’il est traïtes et desloiaus, car 

puis a il chevalerie renoié.» 

«Et chestui, fait li Blans Chevaliers, por coi le trainés vous issi? Que vous a il 

forfait?» 

«Il m’a tanta forfait que je l’ai repris de traïson, si en ferai justice selonc che qu’il a 

forfait.» 

Et li Blans Chevaliers li dist: 

«Biaus sire, il n’afiert mie a chevalier qu’il destruie ensi un chevalier par soi, mais 

s’il est vostre traïtres, si l’en esprovés bien et en une cort. Et lors en porés avoir venjance a 

vostre honor.» 

«Je ne li ferai já esprover, fait il, en autre aort que en la moie, car je l’ai tout ataint.» 

«Et de quoi?» fait li Blans Chevaliers. 

«De ma feme, fait il, dont il me hounisoit. Et encore en a il la teste pendue au col 

atout les treches.» 

Et li chevalier, qui estoit liés, respont et jure moult durement que onques a nul jor 

nel pensa que il sa honte li porcachast. 

«Há ! sire, fait li Blans Chevalier, puis qu’il noie le forfait si durement, vous n’avés 

droit en li destruire. Et je vous lo que por Dieu et por vostre honor le laisiés aler atant, et 

por moi qui onques mais ne vous priai de rien. Et s’il vous a de rien forfait, si en querés la 

justice issi com je vous ai dit.» 

Et chil dit et jure que já en avant n’en ira querre justice, puis qu’il le tient. 

«Par foi, fait li Blans Chevaliers, vous mesferés trop (J, f. 51c) de li desfaire, puis 

qu’il est chevaliers madame la roine.» 

Et li dist que por la roine n’en laira il nient qu’il ne l’ochie. 

»Non? Fait li Blans Chavelier; or sachiés qu’il ne moura mais hui par vous, car je le 

preng envers tous cheus que je voi chi a conduire [et] a garantir. (LP, T. I: 596-600) 

 

Neste momento, prende a nossa atenção a posição de Lancelot, o ‘Blans 

Chevaliers’, que opta pela defesa do cavaleiro, e a posição do próprio cavaleiro, que 

afirma não ter ofendido o senhor. No que ao primeiro diz respeito, Lancelot apoia a sua 

decisão no facto de o cavaleiro dever ser levado à justiça para ser julgado. Não tendo 

este argumento surtido efeito, pois o senhor parecia cego pelo desejo de vingança, 

Lancelot não desiste e afirma que o cavaleiro não deve fazer justiça pelas próprias 

mãos, pois o prisioneiro é cavaleiro da rainha. Por fim, dado que este último argumento 

parece também não provocar qualquer alteração na postura do senhor, Lancelot afirma 
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que ele mesmo protegerá o prisioneiro e matará quem o atacar. Estas ameaças são 

finalmente tidas em conta pelo senhor e pelos que o acompanham; Lancelot liberta o 

cavaleiro e partem juntos. O cavaleiro acaba por se separar de seguida de Lancelot para 

ir à corte contar as novas à rainha Ganievre, que se alegra com os feitos de Lancelot. 

Parece aqui bastante clara a posição deste, que opta pela não condenação imediata do 

cavaleiro, como que pressupondo que a sua traição ao envolver-se com a mulher do 

senhor teria alguma razão que o pudesse desculpabilizar se levado e julgado noutro 

local. Torna-se, assim, claro que os valores que ditam as ações de Lancelot não são 

outros que não os que servem a ordem da cavalaria, claramente expressos anteriormente 

no discurso da Dame del Lac
10

, sendo evidente que a vida do cavaleiro se sobrepõe à 

honra do senhor, naquilo que podemos considerar uma clara oposição cavalaria/realeza.  

Reiterando esta posição de Lancelot, o próprio cavaleiro considera não ter 

ofendido de modo algum o suserano, apesar de o senhor o acusar de “traïtres et 

desloiaus” e de ter “chevalerie renoié”. Embora as razões para esta afirmação do 

cavaleiro não sejam claras, e dado que o cavaleiro não nega o seu envolvimento com a 

mulher do outro e sim apenas ter ofendido o senhor, esta poderá ser a prova irrefutável 

de uma ligação simbiótica entre o senhor e cavaleiro que, do ponto de vista deste 

último, justifica que a sua ação não possa ser condenada. Está, assim, em causa a 

relação entre a realeza e a cavalaria, ou a relação vassálica na sua essência, representada 

neste passo pelo senhor e o cavaleiro, sendo evidente a tensão entre os dois mundos. Por 

outro lado, o cavaleiro poderia também considerar que apenas tomou para si aquilo que 

lhe foi permitido tomar. Falamos aqui da postura da mulher, a quem é retirada a palavra 

pela morte. A adúltera surge aqui já sem vida, representada apenas pela sua cabeça 

como símbolo do crime cometido. É-nos, deste modo, dado a entender que a mulher é a 

única que é irrefutavelmente culpada, tendo permitido que uma relação que se queria de 

mesura e cortesia passasse a ser uma relação de traição e pecado. Mas, na realidade, é 

também a condenação do senhor de vassalos que não é capaz de assumir que dar é 

próprio da sua condição senhorial, nem que o objecto da dádiva seja a sua própria 

mulher. 

                                                           
10

 Quando Lancelot, ao fazer dezoito anos, manifesta a vontade de se tornar cavaleiro, a Dame del Lac 
faz um longo discurso sobre as virtudes, direitos e deveres do cavaleiro. Neste discurso, do ponto de 
vista social, a cavalaria é descrita como estando ao serviço da Santa Igreja e hierarquicamente acima do 
povo, que o serve e a quem protege, sem que haja qualquer referência à relação entre o cavaleiro e o 
rei ou senhor. (Cf. LP, T. I: 398-408) 
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Este é jogo de xadrez que iremos encontrar ao longo de todo o ciclo, nas figuras 

de Lancelot, Ganievre e do rei Artu. Interessa-nos particularmente a posição da mulher 

e/ou da rainha para a qual é remetida em função das suas ações. Cremos poder afirmar 

que estamos perante uma total despromoção da figura da mulher adúltera e 

consequentemente da rainha, despromoção esta não apenas fundamentada no adultério 

consumado, mas também no facto de esta se encontrar completamente desprovida de 

poder
11

. Referimo-nos não apenas à circunstância de a mulher adúltera, dupla da rainha 

Ganiever, não poder apresentar a sua defesa, mas também ao momento em que Lancelot 

apela ao senhor para que liberte o cavaleiro, dado tratar-se de um cavaleiro da rainha, ao 

que o outro responde que nem pela rainha deixaria de o matar. No nosso entender, a 

afirmação do senhor remete a rainha para um papel secundário, em que, perante a 

gravidade do crime cometido, a sua palavra e o seu estatuto de nada servem nem a si 

mesma, nem ao cavaleiro, mostrando, desde já, com clareza que este universo em que as 

personagens se movimentam é regido por homens e que a rainha é apenas um objeto de 

solicitação por parte destes. 

No desenrolar da trama amorosa que temos vindo a abordar nesta primeira parte, 

assume particular relevo, a nosso ver, a posição de Artu, que surge como um rei distante 

e que negligencia os seus deveres não apenas para com os vassalos, como acontece no 

momento em que não auxilia o rei Ban, como era de direito, mas também para com a 

sua esposa, deixando-a muitas vezes sozinha e cometendo ele mesmo adultério.  Sem 

nos alongarmos muito a este respeito, é fácil perceber que este distanciamento de Artu 

esconde uma certa permissibilidade por parte do rei, já que, apesar de Ganievre mostrar 

alguma astúcia no planeamento dos encontros com Lancelot, esta apenas é bem-

sucedida devido à ausência e até mesmo um certo desleixe do rei que não vê ou finge 

não ver. Recorde-se a título de exemplo o momento em que Ganievre e Lancelot 

consumam o seu amor, dormindo juntos pela primeira vez. Facilitando o encontro dos 

amantes, Artu avisa a rainha de que nessa noite não estará presente. Os planos do rei 

consistem em passar a noite com uma donzela a quem manifestou o seu amor, acabando 

por cair numa cilada e ser capturado pelo inimigo, o que muito contribui para a 

ridicularização da figura régia: se, por um lado, é um rei traído sem que de tal se 

aperceba, por outro lado, é desafortunado nas suas aventuras e nas escolhas que faz por 

si mesmo. 

                                                           
11

 Refira-se que esta ausência de poder não é uma característica da rainha, mas antes da rainha adúltera 
que perde qualquer consideração pelo seu crime. 
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Artu acaba por ser resgatado por Lancelot, mas aquando do regresso de ambos à 

corte é o cavaleiro quem recebe as demonstrações de afeto de Ganievre e não o rei. 

 

Et lors anvoie li rois querre la reine. Et ele vient, si li saut chascuns a l’ancontre an 

la tor. Et ele laisse toz les autres, si giete les braz a Lancelot au col, si lo baise voiant toz 

cels qui laianz estoient, por ce que toz les an voloit decevoir et que nuns n’i pansast ce qu’i 

est. Ne nuns ne la voit qui miauz ne l’an ait prisiee, mais il an est trop hontous. Et ele li dit: 

«Sire chevaliers, ge ne sai qui vos iestes, ce poise moi; ne ge ne vos sai que offrir 

por l’annor mon seignor avant et por la moie aprés, que vos avez hui maintenue. Mais por 

lui avant et por moi aprés vos otroi ge moi et m’amor, si comme leiaus dame doit doner a 

leial chevalier.» 

Et qant li rois l’ot, si l’am prise mout de ce que ele l’a fait sanz estre anseigniee. (LP, 

T. II: 576) 

 

Se o narrador nos explica desde logo as razões que levaram a rainha a proceder de 

modo aparentemente incauto, as palavras de Ganievre quando se dirige a Lancelot não 

deixam qualquer dúvida no que à astúcia da rainha diz respeito. Assim, ficamos a saber 

que esta atitude de Ganievre teve como objetivo enganar os presentes, cumprindo a sua 

função de rainha e senhora naturalmente, de modo a que nunca desconfiassem da 

relação ilícita existente entre ela e o cavaleiro. Não devemos esquecer que, numa 

sociedade que se organizava em função de alianças estabelecidas, a rainha tinha o dever 

de manter os cavaleiros da sua corte felizes para que estes permanecessem ao lado do 

seu rei e senhor. Assim se entende que Artu tenha ficado agradado com a atitude de 

Ganievre, já que Lancelot, o melhor cavaleiro do mundo, era uma mais-valia na sua 

corte, aspeto diversas vezes evidenciado ao longo da narrativa. 

Observando o percurso de Lancelot, verifica-se, como já dissemos anteriormente, 

que este adota uma atitude de submissão perante a rainha. Se numa fase inicial esta 

submissão se manifesta pela ocultação dos sentimentos do cavaleiro a que presidia uma 

aparente timidez consequência do estatuto da mulher e pela tentativa de ganhar mérito 

cavaleiresco, numa fase posterior Lancelot submete-se aos desejos da rainha de forma 

concreta, em batalha. Não esqueçamos que um dos preceitos desta relação baseada na 

versão cavaleiresca da fin’Amors implica que o cavaleiro preste homenagem à senhora, 

realizando proezas que o tornam o melhor cavaleiro do mundo e, por conseguinte, 

desejado. Nesta narrativa, Lancelot é o cavaleiro que procura reconhecimento e mérito 

cavaleiresco, de modo a ganhar e posteriormente manter o amor da rainha. Vejamos a 
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este propósito dois excertos que bem ilustram a submissão do cavaleiro em campo de 

batalha, antes e depois da concretização da sua relação adúltera. 

 

Ensin devise messire Gauvains. Et la reine dit qu’il mant au chevalier ce qu’il voldra 

an son non, que ele l’otroie bien. (…) Lors apele messires Gauvains la pucele qui lo 

message avoit porté, si l’anvoie au chevalier qui pense et li devise tot einsin com il avoit dit 

a la reine. (…) Atant s’an part la pucele et dit au chevalier ce que messires Gauvains et la 

reine li mandent, et les pressanz li baille. Et li chevaliers li demande: 

«Damoisele, ou est ele, ma dame?» 

«Sire, fait ele, laïssus en cele bretesche, et dames et damoiseles estre. Et si i gist 

messires Gauvains malades. Et sachiez que vos seroiz já mout bien esgardez.» 

Et li chevaliers li dist: 

«Damoisele, dites a ma dame que ensi soit come li plaira.(…) (LP, T. I: 814) 

 

Este primeiro excerto diz respeito ao momento das batalhas com Galehot. Se é 

certo que a rainha e o cavaleiro ainda não tinham uma relação adúltera consumada, é 

também verdade que a dedicação de Lancelot a Ganievre durava já desde o momento 

em que este chegara à corte do rei Artu na companhia da Dame del Lac para ser armado 

cavaleiro e que já descrevemos anteriormente. Deste modo, apesar do desinteresse de 

Ganievre, a que Lancelot é alheio, este luta e realiza proezas pelo amor da rainha, 

obedecendo ao seu pedido e submetendo-se aos seus desejos, visto que deseja ganhar 

mérito e o reconhecimento da rainha. Vejamos o segundo excerto. 

 

Lors s’an reva an haut. Et il remonte an son cheval et fiert des esperons aprés son 

seignor atores les lances, si li dit ce que la reine li avoit dit. Mais il est si pensis que il ne 

puet plus, et respont itant: «Si soit comme ma dame plaira.» 

(…) 

Et cil li va dire. Et si tost com ele lo voit, si descent. Et qant il li a [ce] dit, ele 

remonte et dit que ele lo velt. 

«Mais bien gart il, fait ele, si tost com il verra mon mantel pandu a ces creniaus, la 

penne defors, sirevaigne de ça. Et se li rois a domache an la chace, si gart que bien li soit 

amandé.» 

(…) 

Lors esgarde Lanceloz vers la tor et voit lo mantel la reine pandeillier, la penne 

defors, et dit qe or ont il assez soffert. 

(…) 

Et la reine apele une damoiselle, si li anvoie un hiaume trop riche qui fu lo roi: «Si li 

dites que ge ne puis mais veoir ceste ocision; qu’i[l] face la chace commancier , car ge le 
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voil.» Et cele i va et li baille lo hiaume et li dit ainsi comme la reine li mande. Et il dit que 

granz merciz. Lors a lo hiaume lacié et lo suen osté. Puis se trait un po arriers et li suen, 

(…) (LP, T. II: 514) 

 

Este segundo momento em que podemos testemunhar que a submissão de 

Lancelot aos desejos da rainha diz respeito a um momento de batalha com os Irlandeses 

e os Saxões. Neste ponto da narrativa, Ganievre e Lancelot tinham já selado o seu amor 

com um beijo no seguimento de um encontro propiciado por Galehot, que amava 

Lancelot e não queria vê-lo infeliz. Aquando da batalha, a rainha, acompanhada pela 

dame de Malohaut, dá indicações ao cavaleiro, através de Lionel, sobre o que fazer, ao 

que Lancelot obedece cegamente, realizando, mais uma vez, proezas que a todos 

surpreendem e que fazem dele um cavaleiro digno do amor da rainha. Assim, nessa 

mesma noite Lancelot verá o seu esforço recompensado, pois dorme pela primeira vez 

com Ganievre. 

As manifestações do amor cortês não se ficam por aqui. Ganievre, com o intuito 

de reforçar o elo que a une a Lancelot aludindo a um universo de proximidade, envia ao 

cavaleiro amante toda uma série de objetos pessoais carregado de erotismo e 

sensualidade: “Et si li anvoie la reine lo fermail de son col [et un annelet de son doit] et 

un paigne mout riche, don totes les danz sont plaines de ses chevox, et la çainture que 

ele avoit cainte et l’aumosciere.” (LP, T. II: 464) Para além destes objetos, adquirem 

também neste universo especial importância dos anéis, que são um símbolo do amor 

cortês, pois eram comummente objeto de dádiva por parte da senhora como prova do 

seu amor e que Ganievre também usará. 

Assim, não restam dúvidas de que a conduta de Ganievre se inscreve na ideologia 

da fin’Amors, conduta esta que manterá de modo mais ou menos consistente ao longo 

de toda a narrativa. Na verdade, esta postura da rainha assume um papel preponderante 

no ambiente cortês, assumindo-se como vantajosa para ambas as partes e essencial para 

a manutenção do equilíbrio social na corte de Artu. 
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1.1.1 A benção da Dame del Lac 

 

Apesar da condenação evidente da relação adúltera, como já mencionamos 

anteriormente, há uma personagem que se destaca pela posição contrária e que, desde o 

início, manifesta a sua colaboração para o desenvolver desta relação ilícita: falamos da 

Dame del lac. 

O primeiro prenúncio da aceitação desta relação entre a rainha e Lancelot diz 

respeito ao escudo enviado pela Dame del Lac. A donzela que o transporta diz a 

Ganievre que o deve guardar a pedido desta e explica à rainha as imagens contidas 

neste: o escudo encontra-se partido a meio; de um lado está a figura de um cavaleiro que 

é descrito como o melhor do mundo e do outro a figura de uma dama muito bela. A 

dama narra a Ganievre a história dos dois amantes: 

 

«Dame, cil est uns chevaliers, li miaudres qui orandroit soit, [qui pria une dame d’amors, la 

plus vaillant qui orandroit soit] au mien cuidier. Tant fist li chevaliers, que par amor, que 

par ovre, li dona sa dame s’amor, mais plus n’i a ancor aü que de baisier et d’acoler, si 

comme vos veez an cest escu. Et qant il avanra que l’amors sera anterine, si sachiez que cist 

escuz que vos veez desjoint se rajoindra et tanront ansenble ces deus parties. 

Et sachiez que vos seriez lors delivree do greignor duel qui onques vos avenist et seroiz an 

la greignor joie que vos aüssiez onques. (LP, T. III: 152-154) 

 

A promessa de uma grande felicidade após a consumação total do amor entre a 

dama e o cavaleiro, isto é, entre Ganievre e Lancelot, apenas terá lugar quando o 

cavaleiro fizer parte da Table Reonde, o que Ganievre se apressará a tornar realidade. É 

curioso ainda que neste discurso feito pela donzela, esta começa por utilizar a terceira 

pessoa para narrar a história das figuras representadas no escudo – “li dona sa dame 

s’amor”, para depois se dirigir diretamente à rainha – “Et sachiez que vos seriez lors 

delivree”, como que concretizando e condicionando, desde já, o futuro da relação entre 

Lancelot e Ganievre. 

Assim, após as batalhas em que o Lancelot e Galehot lutam ao lado das tropas de 

Artu, por indicação e supervisão da rainha, esta recompensa o cavaleiro dormindo com 

ele. Por volta da meia-noite, Ganievre levantou-se para verificar o escudo, confirmando 
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com alegria que o mesmo se encontrava unido, tal como previsto pela donzela da Dame 

del Lac:  

 

Et androit la mienuit se lieve la reine et vient a l’escu que la damoiselle do lac li avoit 

aporté, si taste sanz alumer, si lo trove sanz fandeüre, tot antier., si en est mout liee, car or 

set ele bien que ele (f. 166c) est miauz amee d’une autre.(LP, T. II: 520).  

 

A confirmação da previsão funciona aqui como uma forma de legitimação da 

relação adúltera, num universo ainda marcado pelo sobrenatural herdado das culturas 

arcaicas
12

, cuja organização não só permitia, mas também exigia que a mulher do 

senhor usasse dos seus encantos para manter os aliados de maior interesse ao lado do 

seu marido e senhor
13

. 

Um outro momento em que esta benção da Dame del Lac é evidente revela-se 

quando esta visita Ganievre, após a consumação do amor da rainha e do cavaleiro e o 

rapto infortuno do rei Artu. A Dame del Lac conversa com a rainha, dando-lhe 

instruções para curar a loucura de Lancelot, mas não sem lhe dizer que estava de acordo 

com aquele amor e pedindo-lhe que o ame acima de todas as coisas, sobrepondo-se, por 

conseguinte, ao amor para com o rei e o reino: “car ge vos mandai que ge estoie la dame 

o monde qui plus savoit de voz pensee[s] et qui miauz s’i acordoit (…) Et ge vos pri que 

vos lo retenez et gardez, et amez sor totes riens celui qui sor tote rien vos aimme” (LP, 

T. II: 546). A acrescenta ainda: 

 

Ne li pechié do siegle ne puent estre mené sanz folie, mais mout a grant raison de sa folie 

qui raison i trove et annor. Et se vos poez folie trover an voz amors, ceste folie est desor 

totes les autres annoree, car vos amez la seignorie et la flor de tot cest monde. (…) Et an la 

seignorie novelle que vos avez n’avez vos mies po gahaignié (LP, T. II: 546-548).  

 

Mais uma vez, o discurso da Dame del Lac, para além de enaltecer Lancelot, 

aponta do sentido da aceitação e benção da relação adúltera entre Ganievre e o 

cavaleiro, desculpabilizando o pecado que atribui à loucura que se pauta pela dignidade 

e honra e pelo amor a alguém superior na sociedade em que as personagens se 

movimentam. É curioso notar ainda que o rei Artu parece ser completamente banido 

desta imagem criada pela Dame del Lac, já que esta considera Lancelot como o novo 

                                                           
12

 Cf Matthews (1989). 
13

 Cf. Meyer (1906) 
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senhor de Ganievre, anulando, deste modo, o poder do rei sobre a rainha e sobrelevando 

o poder da cavalaria, aspeto que desenvolveremos em capítulo adiante. 
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2. A rainha enquanto figura do poder institucional 

 

A reflexão em torno da figura da rainha Genevra ficaria incompleta se nos 

limitassemos apenas ao que ao ambiente cortês diz respeito. Assim, ao longo deste 

capítulo iremos dedicar a nossa atenção à figura da rainha enquanto representante do 

poder régio.  

Numa primeira parte trataremos de discorrer sobre os momentos da narrativa em 

que a rainha se apresenta como elemento dinamizador da ação. Efetivamente, são alguns 

os momentos em que a rainha toma parte na ação e nas aventuras, mostrando que a sua 

influência não se limita ao que se espera dela enquanto anfitriã que tem como missão 

mostrar agrado aos cavaleiros mais valorosos que visitam a corte do rei Artu. Assim, 

socorremo-nos de momentos como a visita da comitiva real à ‘Dolereuse Garde’, em 

que a rainha assume a função de diplomata, dirigindo-se à entrada para pedir 

autorização para que o rei entre, ou o momento em que, já dentro da fortaleza, Ganievre 

aconselha sabiamente Artu a ser paciente quando este se sente desorientado e sem saber 

o que fazer, entre muitos outros que podemos encontrar ao longo da narrativa, ainda que 

por vezes nos possam, à primeira vista, parecer mínimos. 

O segundo momento deste capítulo leva-nos inevitavelmente ao episódio da 

“Fausse Guenievre”, episódio este em que o direito ao trono por Ganievre é posto em 

causa pela dame de Tamelirde, que afirma ser a legítima rainha, esposa de Artu e filha 

do rei Leodagan. Este episódio é considerado como um ponto crucial da narrativa, pois 

coloca em destaque temas tão diversos como a indissolubilidade do matrimónio ou a 

imagem da realeza. Deste modo, e ainda que a sua presença na narrativa seja parca, é a 

rainha a personagem em xeque neste episódio. Não poderíamos, por conseguinte, 

ignorar a questão do dote da rainha, a Table Reonde, que consideramos como um 

símbolo de poder e união, e a que Artu perderá o direito ao repudiar Ganievre. Do 

mesmo modo, consideramos imperioso referir os mecanismos de legitimação da figura 

régia feminina, tal como nos são facultados pelo texto:o berço, o matrimónio e a escolha 

divina. 
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Demonstraremos, assim, não apenas a legitimidade da rainha ao trono que ocupa, 

mas também a sua aptidão para desempenhar a função régia, corroborando, deste modo, 

não só a escolha de Deus, mas também a da nobre cavalaria que a serve. 

 

 

2.1.  A ação régia 

 

Um dos aspetos que mais suscitou a nossa atenção no que diz respeito à figura da 

rainha Genevra enquanto representante do poder institucional foi a forma como ela se 

movimenta na narrativa. Se, frequentemente, a rainha é reconhecida pela sua relação 

adúltera e romanceada com Lancelot, a sua ação não se limitou ao enredo deste amor. 

Efetivamente, percorrendo os textos, encontramos diversas passagens que bem denotam 

o poder que lhe era inerente. Este poder manifesta-se quer pelo ato de ordenar uma 

determinada ação, quer pela sua função de anfitriã que tinha como objetivo manter os 

convidados e outros visitantes felizes de modo a que estes permanecessem na corte, 

como já referimos, ou até mesmo pelos conselhos que o rei considera e os restantes 

aplaudem. 

Iniciando esta nossa incursão em torno da ação régia pelo Lancelot en prose, o 

primeiro momento em que somos levados a pensar sobre o poder da rainha enquanto 

figura institucional surge quando Lancelot parte da corte à aventura sem ser armado 

cavaleiro. O jovem que se tinha dirigido à prestigiada corte de Artu após ter completado 

dezoito anos para ser armado cavaleiro, despede-se da rainha e parte, enganando 

Yvains, que esperava o seu regresso com as armas: 

 

Il s’an vait, et messire Yvains l’atant; mais il n’a talant de retorner, car il n’atant pas 

a estre chevaliers de la main lo roi, mais d’un[e] autre dont il cuidera plus amander. Grant 

piece l’atandé messire Yvains; et qant il voit qu’il ne reparrera, si s’an va droit au roi et dit: 

«Sire, malement somes deceü de nostre vallet qui s’na vait a Nohaut por lo secors.» 

(LP, T. I: 460).  

 

Apesar de não estar explícita a identidade da outra pessoa que Lancelot deseja que 

o arme cavaleiro, deduzimos pela leitura da globalidade da obra que o narrador 

pretendia dar-nos uma pista sobre os acontecimentos futuros e que se trataria, aqui, da 

rainha Ganievre. Efetivamente, mais adiante, quando vai em socorro da dame de 
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Nohaut, Lancelot recorda-se que não é ainda cavaleiro, pois não possui as armas. Deste 

modo, pede a um outro cavaleiro que se dirija à corte, entregue as duas donzelas 

encontradas numa aventura à rainha e lhe peça as armas para o ganhar para sempre, 

como a seguir se apresenta. 

 

«Or les menez, fait li vallez, a la cort monseignor lo roi Artu, si dites a madame la 

reine que li vallez qui va por lo secors a la dame de Nohaut les li envoie. Et li dites que ge 

(f. 58b) li ment que, por moi gaaignier a tozjors, que ele me face chevalier, si m’envoit une 

espee com a celui qui ses chevaliers sera, car messires li rois ne me ceint point de l’espee 

qant il me fist ier chevalier.» (LP, T. I: 480) 

 

Sabemos as implicações que esta ação da rainha terá no desenrolar da narrativa, 

nomeadamente no que diz respeito à relação entre Lancelot e Ganievre; contudo, 

interessa-nos, aqui, o facto de Lancelot preferir Ganievre a Artu para proceder à 

conclusão da sua investidura, dando-lhe as armas, o que nos parece colocar a rainha 

numa posição superior à do rei, posição esta que Ganievre assume sem hesitação, 

acedendo ao pedido de Lancelot. Este, por sua vez e nas palavras de Roger Loomis, ao 

escolher a rainha para lhe dar as armas, divide “his allegiance, as it were, between the 

King who had dubbed him and the Queen who had accepted him as her knight.” 

(Loomis 1963: 94). Contudo, não cremos que esta seja uma divisão de base equitativa, 

pois ao indiciar o valor da rainha enquanto suserana e ao preterir, deste modo, Artu 

coloca-se em destaque o facto de as falhas do rei para com os seus vassalos, 

nomeadamente o pai de Lancelot, rei Ban de Benoic, começarem a ter consequências, 

ainda que de modo inconsciente, dado que, neste ponto da narrativa, Lancelot não tinha 

ainda conhecimento do sucedido no passado. Este relegar para segundo plano de Artu, 

sendo substituído na investidura do futuro melhor cavaleiro do mundo por Ganievre, 

serve, assim, um duplo propósito. Se por um lado, coloca em evidência a rainha 

enquanto suserana e mulher cheia de qualidades, já descritas no início da narrativa
14

, 

por outro, abrirá caminho à forte ligação entre Ganievre e Lancelot, de tal modo que 

este não se limita a ter sempre em mente a rainha e a agir sempre em sua defesa, como 

vemos em diversos episódios, entre os quais a “Fausse Guenièvre” e o episódio da 

                                                           
14

 “Mout fu la reine Ganievre de grant biauté, mais rien ne monta la biauté a la valor que ele avoit, car fu 
de totes les dames la plus preuz et la plus vaillanz, et avoc tot ce li dona Dex si beles graces que nule 
tant ne fu amee ni prisiee de toz cels qui la veoient.” (LP, T. I: 122) 



31 
 

“charrette”, mas acaba mesmo por referi-lo num dos seus primeiros encontros amorosos 

com esta, como forma de justificar a sua dedicação: 

 

“«Et des quant, fait ele, m’amez vos tant?» 

«Dame, fait il, des le jor que ge sui apelez chevaliers et si ne l’estoie mie.» 

(…) 

«Dites moi, fait ele, d’ou cest anmors mut dont ge vos demant?» 

Il s’esforce mout de parler au plus que il puet, et dit: 

«Dame, des lo jor que je vos ai dit.» 

«Comant fu ce donc?» fait ele. 

«Dame, fait il, vos lo me feïstes faire, qui de moi feïstes vostre ami, se vostre boche ne me 

manti.» 

«Mon ami, fait ele, et comant?» 

«Dame, fait il, ge ving devant vos quant ge oi pris congié de monseignor lo (f. 108c) roi, toz 

armez fors de mon chief et de mes mains, si vos commandai a Deu et dis que j’estoie vostre 

chevaliers na quel qe leu que ge fusse. Et vos deïstes que vostre chevaliers et vostres anmis 

voloiez vos que ge fusse. Et g edis: «A Deu, dame.» Et vos deïstes: «A Deu, biaus douz 

amis.» Ne onques puis do cuer ne me pot issir. Ce fu li moz qui prodome me fera se gel 

suis. Ne onques puis ne vign na si Grant meschief que de cesr mot ne me manbrast. Cist 

moz m’a conforte na toz mês anuiz, cist moz m’a de toz mês maus garatiz et m’a gari de toz 

periz; cist moz m’a saolé na totes mês fains, cist moz m’a fait riche na totes mês granz 

povretez.» (LP, T. I: 888) 

 

Um outro momento da narrativa que ilustra o uso de poder e a importância que a 

figura de Genevra tinha neste universo textual diz respeito ao ponto em que, durante as 

suas aventuras, Lancelot pretende atravessar um vau, “Gué la Reine”, cuja passagem lhe 

é impedida por um cavaleiro, “Alybons, li filz au Vavasor del Gué la Reine” (LP, T. I: 

496). Quando interpelado por Lancelot sobre de quem provinha tal ordem, este responde 

que é a rainha que o ordena: 

 

Lors entre el gué por passer outre, Et li chevaliers li dist: 

«Mar i passez, sire chevaliers, car madame la reine m’a comande cest gué a garder 

que nus n’i past.» 

Et cil demande qex reine. 

«La fame lo roi Artu», fait cil. (LP, T. I: 494) 

 

Apercebemo-nos, aqui, de que a rainha não desempenha um papel de total 

submissão, tendo capacidade e poder de decisão, pelo menos em matérias menores ou 
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mais comezinhas. Ganievre tem efetivamente servidores que obedecem cegamente às 

suas ordens e mesmo Lancelot assume esse papel diversas vezes. Contudo, a razão para 

tal por parte do cavaleiro prende-se com a dedicação amorosa deste à rainha e não se 

baseia apenas numa relação de fidelidade entre a suserana e o vassalo. Esta fidelidade 

de Lancelot é corroborada quando o cavaleiro que o enfrenta no vau se dirige à corte 

para narrar à rainha a sua aventura, salientando esta qualidade em Lancelot para com 

Ganievre, como a seguir se apresenta: 

 

«Dame, ge sui venuz a vos de loing, que vos me dioiz, se vos lo savez, qui est uns 

chevaliers a unes armes blanches et a un blanc cheval.» 

«Por quoi lo dites, fait la reine, se Dex vos aït, ne par la rien que vos plus amez?» 

«Dame, fait il, por ce que ge vos merci mout de lui.» 

«Et de quoi?» fait la reine. 

E til li conte si com la chose avoit esté et les paroles totes. 

«Et ge cuit, dame, fait il, que, se ge li eüsse dit que vos li mandissiez, il m’eüst son 

cheval baillié.» (LP, T. I: 498-500) 

 

Do mesmo modo, um pouco mais adiante, somos surpreendidos por uma donzela 

que caminha apressadamente e quando interpelada por um cavaleiro sobre o motivo da 

sua pressa, responde que traz notícias que devem agradar a todos os cavaleiros que 

desejem ganhar honra e glória, a mando da rainha: 

 

«Damoisele, fait il, quels besoins vou amaine si tost?» 

«Sire, dist ele, je port novels qui doivent plaire a tous les chevaliers qui coelent 

conquerre los et pris.» 

«Quels sont?» fait il. 

«Madame la roine mande a tous les chevaliers que au tier jor aprés la feste Nostre 

Dame en septiembre será la grans assamblee du roi Artu et du Roi d’Outre les Marches de 

Galone entre leur deus terre sen la plache qui est entre Godoarre et la Maine.» 

«La quele roine, fait il, le mande issi?» 

«La feme, fait il, le roi Artu. (…) (LP, T. I: 594-596) 

 

Ora, o que aqui vemos é a figura régia feminina a assumir a sua função 

governativa, dando a conhecer informações importantes para os cavaleiros, que, como 

sabemos, desempenham um papel fundamental na obtenção de prestígio por parte da 

corte, pela voz de uma dependente. Podemos, por conseguinte, afirmar que Ganievre 
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desempenha, deste modo, um papel ativo na governação do reino de Logres, ao lado de 

Artu, desempenhando as funções que estão inerentes à posição social que ocupa. 

Contudo, esta autonomia governativa é ensombrada por um outro aspeto 

discursivo que muito nos revela acerca da posição da rainha Ganievre neste romance. 

Poucos são os momentos em que a rainha é reconhecida pelo seu nome próprio, sendo 

comummente associada à figura do rei Artu. Vejamos algumas passagens para além da 

já transcrita no exemplo anterior: 

 

«Ja est madame la reine en prison an la Dolereuse Garde.» 

«La quele reine?» fait li chevaliers. 

«La fame lo roi Artu», fait li vallez. (LP, T. I: 658) 

 

«Vallez, fait il, sez tu nules novelles?» 

«Oe, fait cil; madame la reine est ci a Camahalot.» 

«La quele reine?» fait li chevaliers. 

«La fame lo roi Artu», fait li vallez. (LP, T. I: 696) 

 

O que aqui testemunhamos não é estranho à luz do que sabemos sobre a sociedade 

representada, em que a mulher assume o seu valor pelas suas qualidades físicas e 

morais, mas sobretudo pela relação com um elemento masculino, normalmente o pai ou 

marido. Coloca-se, deste modo, em destaque a importância dada à linhagem e às uniões 

matrimoniais que permitem à mulher usufruir de um estatuto que se pretende 

privilegiado, dado que se verifica o que Ana Sofia Laranjinha já constatou em relação às 

linhagens dos cunhados de Artur, na Estória do Santo Graal, em que se “referem as 

mulheres, designando-as, não pelos seus nomes de baptismo, que as identificariam 

individualmente, mas pela relação que as torna valiosas na afirmação do poder: a 

filiação régia ou, pelo menos, a origem aristocrática” (Laranjinha 2011: 220). Deste 

modo, pode afirmar-se que, à semelhança do que acontecia com estas mulheres, o 

narrador/autor pretendeu mostrar-nos uma rainha cuja autonomia/independência estava 

limitada pela sua condição de mulher, não existindo enquanto ser individual, mas 

apenas enquanto esposa do rei. Esta parece ter sido a forma encontrada para sublinhar a 

sujeição de Ganievre ao universo masculino, colocando, assim, em causa a identidade 

da mulher e destacando a sua posição social, onde assume um papel em função do 

homem a quem está unida pelos laços sagrados do matrimónio. Assim se entende que, 

naquela que designamos como a primeira parte do Lancelot cíclico, a relação entre 
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Lancelot e Ganievre não pareça tão condenada, dado que é esta a relação que permite 

que o melhor cavaleiro do mundo permaneça na corte e lute ao lado das tropas de Artu, 

levando-o à vitória. Por conseguinte, e à semelhança do que podemos encontrar em 

algumas narrativas celtas
15

, à esposa compete fazer o que for necessário para ajudar o 

marido. 

Este papel de submissão não está apenas marcado nas opções discursivas de quem 

levou a cabo a feitura deste texto, mas são também corroboradas no decorrer da própria 

ação. Assim, a título de exemplo, vemos Ganievre evitar sobrepor-se a Artu em decisões 

fundamentais quando interpelada pelos cavaleiros em frente à ‘Dolereuse Garde’: 

 

Et li chevalier dient a la reine: 

«Dame, tierce passe, ne li rois n’envoie nelui a la porte. Que ferons nos?» 

«Certes, fait ele, ge ne sai quoi. Ge n’i oseroie enveier s’il nel commandoit, e til 

pense trop durement.» (LP, T. I: 557) 

 

Esta passagem diz respeito ao momento em que Artu e o seu séquito pretendem 

entrar na ‘Dolereuse Garde’. A sua entrada é constantemente impedida, dado que o 

cavaleiro branco que se encontra no seu interior não a permite e ordena-lhe sempre que 

regresse mais tarde, indicando o momento em que deve tentar de novo. Chegado o 

momento e dado que o rei permanecia pensativo e nada ordenava, os cavaleiros 

questionam a rainha sobre o que fazer, ao que esta responde que não ousará enviar 

alguém sem ordem do rei. Estamos, portanto, perante uma rainha cujo poder é 

reconhecido pelos demais, mas que não ousa sobrepor-se de forma alguma ao rei, 

colocando-se numa posição inferior à do monarca. 

Porém, tudo isto não significa que Ganievre limite a sua ação a decisões que 

pouco influenciarão o futuro do reino. Assim, neste mesmo episódio, vemo-la mais 

adiante assumir a função de diplomata/mensageira ao dirigir-se ao portão da ‘Dolereuse 

Garde’ para perguntar quando poderia o rei entrar, como a seguir se transcreve: 

 

Et la reine et mainz des chevaliers venoient vers lo chastel. Et li chevaliers qui 

portoit l’escu d’argent as deus bandes vermoilles s’na vint par devant la reine, si la salue, et 

ele lui. 

                                                           
15

 A título de exemplo sugerimos a narrativa referente à relação ilícita de Fergus mac Róich com a rainha 
Medb, casada com Ailill mac Máta. Após Fergus ter conseguido vários feitos de valor para Ailill, este 
decide matá-lo por causa da sua traição, não condenando, contudo, a postura de Medb. (Cf. Meyer 
1906: 32-35) 
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«Dame, fait il, ou alez vos?» 

«Sire chevaliers, fait ele, ge vois a cele porte savoir se messires li rois i antrast.»  

«Et vos, dame, fait il, enterriez i vos volontiers?» 

«Certes, fait ele, oïl, mout.»(LP, T. I: 580) 

 

Esta atitude entra em contraste com a apresentada por Lancelot, o cavaleiro que se 

encontra dentro da ‘Dolereuse Garde’, que interpela Ganievre à entrada, manifestando 

uma visão diferente da organização da pirâmide social das figuras do poder régio ao 

direcionar a negociação em curso para a figura da rainha. Assim, ao pedido de 

autorização feito por Ganievre para que Artu possa entrar, Lancelot responde com outra 

questão – “«Et vos, dame, fait il, enterriez i vos volontiers?»” –, passando para segundo 

plano Artu. Contudo, esta postura de Lancelot não nos causa já surpresa alguma, visto 

que já aquando da sua investidura o jovem cavaleiro preferiu Ganievre a Artu para lhe 

enviar as armas, como já referimos anteriormente. 

A ação régia da figura feminina tem um vasto campo de influência que 

testemunhamos não só nos momentos da narrativa já descritos, mas ainda noutros que 

não podemos deixar de referir pela sua importância para o completar do retrato da figura 

da rainha Ganievre. Assim, a rainha desempenha também, neste texto, o papel de 

conselheira, sobretudo do rei, revelando bom senso e sabedoria nas palavras proferidas e 

sendo escutada com reverência por todos os que a ouvem, como podemos ver no 

excerto que a seguir se transcreve e que diz respeito ainda ao episódio da ‘Dolereuse 

Garde’: 

 

Li rois descente n une salle mout bele et mout Grant, mais n’i trueve ne home ne 

fame, et ce avoient fait les gens do chastel tot de gré. De c’est li rois mout esbahiz, si dist a 

la reine et a ses chevaliers: 

«Or sui ge anz, et si ne sai del covine fors tant com ge savoie la hors.» 

«Sire, dit la reine, or n’i a que del sosfrir; car cil qui tant nos en a mostré, espooir 

nos en mosterra plus.» 

«Sire, Font li autre, madame vos dit voir et bien.»  

Ensin parolent entr’els. (LP, T. I: 582-584) 

 

Aqui, após a entrada tão ansiada na ‘Dolereuse Garde’, Artu e os que o 

acompanham encontram-se numa sala onde não está ninguém e sem saber o que fazer. 

Perante esta aparente desorientação do rei, a rainha intervém, advogando em favor da 

paciência para aguardar novos desenvolvimentos, o que todos os presentes acham ser 
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um conselho razoável e justo. Isto parece colocar a rainha numa posição de 

superioridade no que à capacidade de julgamento diz respeito, elevando-a a uma 

posição de quase condescendência para com a indecisão do rei. 

As qualidades de Ganievre enquanto figura do poder real são vastas e a rainha 

mostra a sua preocupação com os seus servidores e/ou convidados. Destacamos, aqui, o 

momento em que, tendo Lancelot ficado ferido nas justas, a rainha se apressa a visitá-lo. 

 

Et la reine et cil et celes qui avec li furent virent que tot fu remés por ce chevalier 

qui estoit navrez. 

«Alons lo, fait ele, veoir.» 

Ele monte et vient hors de la porte. Et la noise commence, et dit chascuns:«Tornez 

vos, veez ci la reine.» Il fu assez qui la descendi, et chascuns crie derechief: «Faites ranc, 

veez ci la reine.» 

Li chevaliers fu venuz de pasmoisons et oï ce qu’il disoient. Il oevre les iauz et voit 

la reine et il s’esforce tant qu’il se lieve en seant. 

«Biax sire, fait la reine, comment vos est?» 

«Dame, fait il, mout bien. Ge n’ai nul mal.» (LP, T. I: 622) 

 

Sabe o leitor esclarecido que se trata de Lancelot, o que poderia levar à suposição 

de que este interesse da rainha pelo cavaleiro ferido teria outros propósitos. Contudo, 

para a rainha ele é ainda e apenas um jovem e valente cavaleiro que ficou ferido e que 

Ganievre visita em sinal de cortesia e para se inteirar do sucedido e do seu estado. 

Esta cortesia que a rainha devia mostrar para com os seus vassalos inclui-se nos 

costumes de bem receber e agradar da corte, a que não é alheio um outro hábito: pedir a 

um cavaleiro que lute pelo seu amor. Assim, aquando da batalha entre Artu e Galehaut, 

surge um cavaleiro (Lancelot) que se destaca dos demais pela sua capacidade e destreza 

guerreira, a quem os presentes no séquito da rainha acham que esta deve agradar. 

Contudo, a rainha está alheada dessa necessidade e apenas acede a pedir ao valente 

cavaleiro que lute pelo seu amor após Gauvain dissertar sobre a importância de ter um 

bom cavaleiro. 

 

Et li Chevaliers Noir est ancorres dor la rivierre, pansis. Et la Dame de Malohaut 

apele la reine et dist: 

«Dame, car lo faites bien. Mandez a ce chevalier qu’il face d’armes por amor de vos 

et que il vos mostre des quex il est, ou des noz, ou des lor. Lors savrons que il voudra faire, 

et se il a point de calor na lui.» 
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«Bele dame, fait la reine, ge ai assez ou penser autres choses, car mês sires li rois est 

na avanture de perdre ancui tote sa terre et tote s’enor. Et mês niés gist ci tex conraez 

comme vos poez veoir, si voi tant de meschief que ge n’ai ores talant ne mestier de granz 

hatines que ge soloie fair ene des anveseüres, car ge ai assez o antandre. Mais vos li 

mandez, et ces autres dames, s’eles volent.» 

(…) 

Et Messires Gauvains an parole et dit: 

«Dame, veez vos cel chevalier? Bien sachiez que ce est li plus preuz do monde. 

Mais vos avez trop mepris el mesage qui il fu envoiez, quant vos n’i vousistes estre nomee. 

Et par aventure, il l’a tenu a orgoil, ca ril voit bien que la besoigne est plus a vos c’a totes 

les autres. Si pensé espooir que petit lo prisastes qant vos ne li deinastes mander que il feïst 

d’armes por vostre amor.» 

(…) 

«Biax niés, fait ele, que volez vos que ge an face?» 

«Dame, dit il, gel vos dirai. Il a mout qui a un preudome, car por lo cors d’un 

pre[u]dome on maintes choses esté a chief menees qe totes alassent a neient. Et ge vos dirai 

que feroiz. Mandez a cestui saluz et que vos li criez merci dou reiaume de Logres et de 

l’onor mon seignor lo roi, qui hui ira a mal, se Dex e til n’i met consoil. Et se il já mais 

atant a avoir ne honor ne joie en leu o vos aiez pooir, si face encui por vostre amor tant 

d’armes que vos l’na deiez gré savoir, et que il pere a ses uevres que il ait ses proesces 

mises en l’onor mon seignor lo roi et na la vostre. 

(…) 

Ensin devise messire Gauvains. Et la reine dit qu’il mant au chevalier ce qu’il voldra 

an son non, que ele l’otroie bien. (LP, T. I: 808-814) 

 

Importa referir ainda que este pedido para que o cavaleiro lute pela rainha não tem 

como base a promessa de um amor adúltero, mas apenas de afeto e gratidão pelo auxílio 

prestado. Esta promessa serve, deste modo, de motivação para que o cavaleiro realize 

ainda mais proezas cavaleirescas, obtendo, assim, o mérito e a honra que tanto procura. 

Esta interação rainha-cavaleiro é também uma forma de a rainha garantir ou favorecer a 

vitória do marido, que, pelo agrado da esposa, terá ao seu lado os melhores cavaleiros 

do mundo. 

Se neste ponto a rainha pede de modo inequívoco a Lancelot que lute por ela, 

outros momentos há em que este pedido não é previamente formulado; contudo, é 

função da rainha recompensar os cavaleiros pela sua bravura ou pelas suas ações em 

favor do reino de Logres. Assim, quando Banyn traz notícias a Artu sobre a rainha 
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Hélène de Benoic e o seu filho, este oferece-lhe presentes e a rainha mostra-lhe agrado 

pelas proezas realizadas. 

 

Et qant vint aprés sosper, si apela Banyn a une part, si li demande novelles de fame au roi 

Ban et de son fil. Et il li dist que la dame estoit none velee, ne del fil ne savoit l’an verité 

nule, mais li plus des genz cuidoient que il fust morz. Par tex acointances dona li rois a 

Banyn de ses joiaux et grand avoir mout largement. Et la reine lo retint cele nuit meesmes 

de sa maisniee por sa proesce, car autresin faisoit ele toz cels qui vaincoient as hautes festes 

lo bohordeiz et les quintainnes, et lor donoit de ses joiax et de ses drueries, et d’iluec en 

avant les tenoit por ses chevaliers. (LP, T. I: 388) 

 

Do mesmo modo, quando Artu é salvo do seu rapto pelos Saxões, Ganievre 

mostra o seu agrado a Lancelot, abraçando-o à sua chegada à corte, o que muito satisfaz 

o rei, como a seguir se ilustra: 

 

Et lors anvoie li rois querre la reine. Et ele vient, si li saut chascuns a l’ancontre na la tor. Et 

ele laisse toz les autres, si giete les braz a Lancelot au col, si lo baise voiant toz cels qui 

laianz estoient, por ce que toz les na voloit decevoir et que nuns n’i pansast ce qu’i est. Ne 

nuns ne la voit qui miauz ne l’na ait prisiee, mais il na est trop hontous. Et ele li dit: 

«Sire chevaliers, ge ne sai qui vos iestes, ce poise moi; ne g ene vos sai que offrir 

por l’annor mon seignor avante t por la moie aprés, que vos avez lui maintenue. Mais por 

lui avant et por moia prés vos otroi ge moi et m’amor, si comme leiaus dame doit doner a 

leial chevalier.» 

Et quant li rois l’ot, si l’am prise mout de ce que ele l’a fait sanz estre anseigniee. 

(LP, T. II: 576) 

 

É também aqui evidente a astúcia de Ganievre que, ao abraçar e beijar Lancelot, 

pretende ocultar a sua verdadeira relação com o cavaleiro, desempenhando na perfeição 

o seu papel de esposa do senhor grata pela proeza do salvamento deste. Esta astúcia da 

figura régia feminina é uma das características mais vincadas da rainha nesta primeira 

parte do Lancelot cíclico (ms. 752BNF) e que veremos não só na forma como manipula 

os seus encontros com Lancelot, mas também quando é chamada a intervir na resolução 

de contendas. Falamos do episódio do anão Grohadains e da Dame de Roestoc, em que 

a rainha é chamada a intervir. Este momento da narrativa narra a chegada à corte desta 

duas personagens, sendo que a Dame de Roestec anda em busca do cavaleiro que a 

ajudou a vencer uma batalha e que partiu sem que esta o pudesse honrar, devido à 
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humilhação desferida por Grohadains. O anão procura a rainha para lhe pedir auxílio, 

pois a Dame de Roestoc considera-o culpado da ausência do valente cavaleiro, que Artu 

e Ganievre creem ser Gauvains, e trata-o como se fosse um criminoso, humilhando-o 

por onde passa na sua busca pelo cavaleiro desconhecido. Quando interpela a Dame de 

Roestoc, a rainha fica a saber que para além da forma desonrosa com que o anão tratou 

o cavaleiro, também a sobrinha deste impede que um outro cavaleiro de quem é amiga, 

Hectors, parta em busca do cavaleiro que lhe prestara auxílio. É com o intuito de que a 

sobrinha ceda que a Dame de Roestoc castiga o tio, o anão Grohadains. Perante isto, a 

rainha usa da sua astúcia e perspicácia e pede um dom a ambas, sem que nenhuma delas 

desconfie do conteúdo do pedido.  

 

«Ne vos esmaiez, fait la reine, que vos ne savez que ge vos voil demander.» 

Et la dame dit que ele l’otroiera se la damoisele l’otroie avant. Et la reine li fait 

otroier a la damoisele, et puis an prant la foi de l’une et de l’autre. 

«Savez, fait elle a la dame, que vos m’avez otroié que li nains est delivres vers vos 

de mautalant et de haïne et de qanque vos li demandez por lo chevalier qui Segurades 

conquist. Et vos, fait ele a la damoiselle, m’avez creanté que vos proieroiz Hectors qe il 

aille querre lo chevalier tant que il lo truisse. Et tant feroiz qu’il i era.» (LP, T. II: 142) 

 

Deste modo, pede à Dame de Roestoc que liberte Grohadains e à donzela, 

sobrinha do anão, que permita que Hectors parta em busca do cavaleiro, resolvendo a 

situação. Isto deixa a sobrinha de Grohadains furiosa, situação que a rainha resolve com 

mestria e com nova intervenção junto da sobrinha. A rainha prova, deste modo, não ser 

indiferente aos problemas dos que a servem, empenhando-se e usando da sua 

perspicácia e do seu poder para os ajudar. 

Face ao acima exposto, pode afirmar-se que Ganievre é efetivamente uma rainha 

que toma parte nas aventuras do reino de Logres, assumindo a sua função de soberana
16

. 

Contudo, a força da sua ação tende a desvanecer-se ao longo do romance, talvez 

enfraquecida pelas sucessivas provas de que vai sendo alvo ou simplesmente pela 

sujeição ao desenvolvimento narrativo. 

 

 

 

 

                                                           
16

 A propósito das três funções sociais, cf. Dumèzil (1992) 
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2.2. O episódio da “Fausse Guenièvre” 

 

O designado episódio da ‘Fausse Guenièvre’ é considerado um ponto fulcral nesta 

narrativa por vários estudiosos da matéria arturiana. A razão para tal prende-se quer 

com a matéria narrada, que abarca diversos temas
17

, quer com as diferentes versões 

deste mesmo episódio encontradas nos diversos manuscritos, nomeadamente uma 

versão mais curta e uma versão mais longa. 
18

 

A existência destas versões muito tem chamado a atenção dos estudiosos, entre os 

quais Alexandre Micha
19

, que não só defende que um dos episódios é a reescrita do 

outro, como vai mais longe, afirmando que a versão curta procede da versão longa, o 

que justifica com as omissões e cortes que parecem tornar o texto pouco coerente em 

algumas partes
20

. Também Elspeth Kennedy presta especial atenção a este episódio, 

defendendo que a versão mais curta se apresenta como a conclusão do Lancelot não 

cíclico
21

 e a versão mais longa como aquela pertencente ao Lancelot cíclico. Para 

explicar a concepção da continuação do Lancelot não cíclico, José Carlos Miranda 

afirma o seguinte: 

 

A operação de continuação do Roman de Lancelot não foi, contudo, uma simples 

operação aditiva. Para que a estória, no seu todo, ganhasse coerência, quem a concebeu 

retomou o romance já redigido e reformulou uma porção da sua parte final, exatamente 

aquela que tem início com o sonho premonitório onde se situa o anúncio da vinda futura de 

                                                           
17

 “(…)é um momento da narrativa que aglutina temas importantes na estrutura do romance, como o 
amor feudal, a imagem da realeza e o valor do matrimónio.” (Correia 2010: 9) 
18

 “As we know, the “Fausse Guenièvre” episode is considered a critical point in the romance, since it 
was where the rewriting of the Lancelot in order to adjust it to the grail was effective and it is on this 
point that the several versions from the various manuscripts diverge more.” (Correia 2011: **) 
19

 A propósito da existência de uma versão curta e uma versão longa, diz-nos Alexandre Micha o 
seguinte: “Pour une large partie du Lancelot nous possédons deux versions, une longue et une courte. 
Rien n’y paraît encore dans le premier tiers du roman c’est-à-dire pour les chapitres Ia-LXXXIa (tome III 
de l’édition Sommer) où les manuscrits, malgré les différences qui les séparent, n’offrent pas de 
variantes considérables. 

Toute change ensuite.” (Micha 1987: 31) 
20

 “Les dérangements dans l’ordre et dans la teneur des chapitres ne sont qu’un aspect des différences 
entre L et C. Les abregèments éliminent ou écourtent dialogues, descriptions, portraits, notations 
d’ordre psychologique. Des paragrafes entiers disparaissent, entraînant avec eux des éléments du récit, 
provoquant parfois des contradictions…” (Micha 1987: 49) 
21

 “(…)the shorter of the two versions forms the conclusion of the non cyclic Prose Lancelot.” (Kennedy 
1986: 2) 
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Galaaz. Só então, após uma longa reescrita da matéria previamente existente, é que tem 

lugar a redação de episódios cuja estrutura é inteiramente nova. (Miranda 2012: 307) 

 

Assim, se entende a estrutura do romance, perante a existência de diversos 

manuscritos e versões nem sempre facilmente enquadráveis nos textos previamente 

conhecidos e estudados
22

. Na verdade, e seguindo já o observado por Micha nas versões 

curta e longa, quer a versão cíclica, quer a versão não cíclica possuem o mesmo texto, 

divergindo apenas em alguns aspetos
23

, que se revelam cruciais na conclusão ou 

continuação da narrativa. 

A versão que aqui nos servirá para o estudo da figura da rainha Ganievre é a 

versão longa, pertencente ao Lancelot cíclico. Esta versão tem início com a viagem de 

Galehot e Lancelot para Sorelois, em que o primeiro se mostra ao mesmo tempo feliz e 

infeliz: feliz por ter Lancelot consigo e infeliz por o seu companheiro ter aceitado fazer 

parte da corte de Artu e ter receio de o perder – “Or s’en vet Galehot entre lui et son 

compaignon, liez et dolens: liez de ce que si compainz s’en vait avec lui, dolens de ce 

qu’il est remez de la mesnee le roi Artu, kar par ce le quide avoir perdu a toz jorz;” (LP, 

T. III: 58). Devido à angústia que sente, Galehot acaba por cair do cavalo e Lancelot, ao 

ver o sofrimento do companheiro, desmaia. Galehot acaba, então, por revelar a Lancelot 

os estranhos sonhos que o têm atormentado:  

 

(…) qu’il m’estoit avis en mon dormant que j’estoie en la maison mon seignor le roi 

Artu et gran[t] compaine de chevaliers: si venoit hors de la chambre la roine une serpente, 

la greignor dont je onques oisse parlier, si venoit droitement a moi et espandoit sor moi feu 

et flambe si que je perdoie la moitié de tos mês menbres. Einsint m’avint a la premiere nuit, 

e l’autre aprés me fu avis que je avoie dedens mon ventre dous coers et estoient si pareil 

que a paine poist l’en conoistre l’un de l’autre. Et quant je m’en regardoie, si en perdoie 

l’un, et quant il ert departis de moi si devenoit un lepart et se feroit en une grant compaine 

                                                           
22 “Ao contrário do que sucede na parte do primitivo romance que foi inteiramente recuperada, esta 

nova versão da sua parte fi nal, destinada a compatibilizar o romance com o ciclo em gestação, e 
também as partes seguintes da continuação cíclica, não apenas apresentam redações muito diversas 
como o respectivo estado de preservação é, no mínimo, complexo. Como foi observado, nem sempre os 
manuscritos que revelam maior integridade – sobretudo os que agrupam mais do que um romance – 
são os melhores, ostentando muitas vezes visíveis reformulações tardias.” (Miranda 2012: 308) 
23

 “The non-cyclic and the cyclic Prose Lancelot share the same text up to Lancelot’s welcome into 
Arthur’s court (…) The cyclic and non-cyclic romances, therefore, only diverge (…) when Galehot takes 
Lancelot away from court and journeys to his own lands.” (Kennedy 1986: 253) Ainda nesta obra, 
Lancelot and the Grail, a autora especifica as diferenças entre a versão curta e a versão longa, 
apresentando um resumo e análise de ambas. Cf. Kennedy (1986: 254-273) 
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de bestes salvages. Et maintenant me s[e]choit li coers e [t]os li autre cors et m’ert avis en 

cel songe que je moroie. (LP, T. III: 68) 

 

Estes sonhos são premonitórios e simbólicos e revelar-se-ão bastante importantes 

na nossa análise, como veremos em capítulo adiante, dado que anunciam a morte de 

Galehot e remetem para os intervenientes, entre os quais a rainha Ganievre, de cujos 

aposentos sai uma serpente. Ansioso pela explicação destes sonhos, Galehot crê que os 

clérigos lhe poderão dar respostas, dado que já anteriormente o tinham feito com o rei 

Artu
24

, o que Lancelot contesta, argumentando que foram apenas sonhos e que não têm 

significado algum.  

Chegados à ‘Orgueilleuse Garde’, segue-se a descrição e a queda desta, levando 

Galehot a escrever a Artu para que lhe envie os três clérigos que sabiamente 

interpretaram os seus sonhos, em busca de uma resposta para as suas inquietações. 

A narrativa prossegue na corte de Artu com a ação centrada na figura da rainha 

Ganievre, cuja identidade e legitimidade são postas em causa. Uma donzela 

acompanhada de um velho cavaleiro de nome Bertelac li Vealz chega à corte com uma 

carta misteriosa e começa por pôr em causa a justiça e honra de Artu. Assim, quando 

esta lhe entrega a carta, Artu pede aos seus clérigos para que a leiam em voz alta. Dado 

o conteúdo da carta, o primeiro fica fora de si e não consegue dizer palavra. Quando 

finalmente um clérigo dá conhecimento do conteúdo da carta, ficamos a saber que, nela, 

a damoiselle de Tamelirde acusa Ganievre de ser uma impostora, e de ter participado no 

seu rapto, tomando, assim, indevidamente o lugar de rainha. Requer, portanto, agora 

que Artu reponha a verdade, tomando a dame de Tamelirde como esposa e repudiando 

Ganievre. Com o intuito de pressionar ainda mais o rei, a dame da Tamelirde recorda a 

Artu o dote que esta levara para o casamento e que perderia se desse continuidade à sua 

vida de pecado. Assim, Artu viu-se obrigado a escolher entre Ganievre e a Table 

Reonde – “(…) et vos dona misire li rois le plus noble don en mariage que onques fust 

                                                           
24

 Artu tem estranhos sonhos em que perde os cabelos e os dedos das mãos e dos pés e acaba por pedir 
ajuda aos clérigos para a interpretação do sonho, a que estes acedem contra a sua vontade, dada a 
gravidade do que têm para revelar: 
“Mais une grant merveille la nuit li avint, car il sonja que tuit li chevol li chaoient de la teste, et tuit li poil 
de la barbe; si en fu mout espoentez, et par ce demora encores en la vile. A la tierce nuit aprés li ravint 
que il sonja que tuit li doi li chaoient des mains sanz les poces. [Et lors fu mout plus esbaïs que devant. Et 
en l’autre tierce nuit resonja que tuit li doit des piez li chaoient sanz les poces.] Et lors fu plus esbahiz 
que devant, si lo dit a son chapelain. 
(…) 
«Sire, bien sachiez que tote honor terriene vos covient a perdre, et cil o vos plus vos fiez vos faudront 
estre lor gré, car ensin lo covient estre.»” (LP, T. I: 692-694) 
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doné a roi, ce est la Table Reonde qui est enoree de tanz proudomes.” (LP, T. III: 96). 

Contudo, a falsa rainha dá a Artu algum tempo para decidir o que fazer.  

Entretanto, os clérigos de Artu chegam e um deles, Helies li Tolosans, toma a 

palavra para interpretar os sonhos de Galehot, dizendo-lhe que o causador da sua morte 

será Lancelot, adivinhando já a vinda de Galaaz que substituirá o seu pai, devido ao 

pecado que este cometera ao envolver-se amorosamente com a rainha Ganievre
25

. 

Lancelot e Galehot preparam-se para regressar à corte de Artu. Contudo, antes que 

tal aconteça, Galehot oferece ao fiel companheiro parte das suas terras para que ele 

possa ser rei e senhor destas, o que Lancelot recusa, pois não tem permissão da rainha 

para tal. Após alguma insistência de Galehot, fica acordado que Lancelot aceitará se 

Ganievre concordar, dado que não deseja realizar nenhuma ação que o mantenha longe 

da sua senhora – “(…)car j’[a]meroie mult melz a estre toz dis en tel maniere com je sui 

ore que je ne feroie a aver l’onor et les richesces par coi je perdisse ma dame la roine ne 

elle moi, ne je ne voil avoir plus de seignorie que je ai. (…) Issi com elle otraiera, si 

soit.” (LP, T. III: 170). Ambos partem para a corte de Artu, deixando Galehot as suas 

terras a cargo do rei Baudemagu de Gorre, pai de Meleaganz. Aqui, o narrador aproveita 

para nos remeter para a narrativa do Conte de la charrette, em que Lancelot, numa 

tentativa de resgatar a rainha, entra no reino de Gorre que é caracterizado pelo estranho 

costume de não permitir que nenhum cavaleiro do rei Artu deixe o reino e regresse à 

corte de origem.  

Ao chegarem à corte, todos ficam felizes, mas é dado especial relevo à reação da 

dame de Malehot e de Ganievre, pois a rainha sabia que ambos, Galehot e Lancelot, a 

defenderiam na situação em que se encontrava: 

 

Mais sor totes les autres joies fu granz celle que la roine fist de Galehot et de son 

compaignon, et la dame de Malehot altresint, car la roine ne fasoit nul semblant de dolor 

qu’elle eust eue des que cil sont venu qui metront les cors et les terres en totes ses hontes et 

en toz ses domages abassier. (LP, T. III: 188)  

 

Este pensamento de Ganievre estava certo, pois nessa mesma noite Galehot, ao 

ouvir as notícias do sucedido, veio em socorro da rainha, dizendo que o rei se devia 

certificar da veracidade das afirmações feitas pela dame de Tarmelide antes de tomar 

                                                           
25

 Ana Sofia Laranjinha apresenta Galaaz do seguinte modo: “Galaaz, espécie de novo Lancelot 
purificado, o único que poderá tomar o seu lugar como melhor cavaleiro do mundo e alcançar o sucesso 
na busca do Graal.” (Laranjinha 2011: 209) 
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alguma decisão ou fazer algum julgamento. Assim sendo, após o torneio em que 

Lancelot é ferido por Meleaganz, é chegado o momento de Artu dar uma resposta final à 

dama que afirma ser a verdadeira rainha, decisão em que Artu tem em conta o direito a 

julgamento por parte de Ganievre, antes da derradeira condenação.  

É também neste episódio que não só são narrados os acontecimentos que levaram 

ao casamento de Artu e Ganievre, mas também a origem da dame de Tarmelide e a sua 

ligação a Ganievre e ao pai desta: o rei Leodegranz de Tamelirde apaixonou-se pela 

esposa do seu senescal e desse amor nasceu aquela que afirma ser a verdadeira 

Ganievre. 

Ao chegar perante Artu, a dame de Tamelirde não se retrai nas acusações e pela 

primeira vez ouvimo-la acusar publicamente Ganievre de traição, sem qualquer receio 

de ser desmascarada e sem deixar margem para qualquer dúvida nas palavras que 

profere: “ – Sire chevaliers, fist la damoisele, je sui cele de cui la traison fu faite et si 

vos di que celle Ganievre que li rois a tenue por sa fame jusque ci est celle que la traison 

fist; et je qui[t] que ce est celle que je vo[i] la.»” (LP, T. III: 198) Esta postura da falsa 

Ganievre leva a que a verdadeira rainha se manifeste, negando qualquer envolvimento 

em tamanha traição e estando disposta a defender-se de acordo com o que o rei 

estipular: “A cest mot se dreça la roine et vint devant le roi et dist que par lui n’avoit 

onques esté faite ne porparlee iceste traison, «et sui tote apareillié, sire, fait elle, que je 

m’en defende a l’esgart de vostre cort, ou par chevalier que se combate cors a cors ou 

par juis».” (LP, T. III: 198-200).  

Assim, após intervenção de Bademagu, Artu pronuncia-se e propõe que tenha 

lugar o julgamento, ao que o cavaleiro que acompanha a falsa Ganievre replica que a 

sua senhora terá de pensar se aceita ou não a proposta. Conscientes de que não poderiam 

ganhar o julgamento, a dame de Tamelirde e Bertelac li Vealz preparam o rapto de Artu 

para que, sendo prisioneiro da falsa Ganievre, o rei se apaixone por ela, o que acaba 

efetivamente por acontecer: “el regne de Tamelirde et l’en tendrez a tel prison qu’il sera 

toz liez, se vos le deigniez prendre ançois qu’il vos puisse eschapier. Einsi vos lo je que 

vos le facez, car vos ne poez pas par force si bien esploitier com par engien.»” (LP, T. 

III: 204). Na data marcada, a dame de Tamelirde apresenta-se na corte de Artu para dar 

a sua resposta à proposta feita pelo rei, mas recusa qualquer acordo na ausência deste, e 

acaba por regressar ao “chastel des Enchantemenz”, onde, para seu contentamento, 

encontra Artu feito prisioneiro: “Et s’en vait en son pais et treve le roi Artu en prison, si 
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come elle l’avoit commandé, el chastel des Enchantemenz et elle en est molt lie, car ore 

siet elle bien que elle a ce que a toz jorz desirré.” (LP, T. III: 214).  

Como consequência do descrito até ao momento, o mundo arturiano ameaça 

sucumbir, pois, não havendo rei, muitos são os que se envolvem em guerra pela posse 

das terras de Artu. Contudo, alguns, entre os quais Gauvain, Lancelot, Galehot, Yvains 

e Keu, permanecem ao lado na rainha. Algum tempo depois, por altura da Páscoa, 

chegam dois mensageiros à corte com notícias de Artu. Os dois mensageiros explicam a 

razão do desaparecimento do rei e sem grandes pormenores comunicam que o rei 

solicita a presença de todos os vassalos em Tolezebe, capital do reino de Tamelirde, 

sem, no entanto, fazer qualquer referência a Ganievre. Este silêncio do rei deixa a rainha 

consciente de que os seus sentimentos para com ela tinham mudado e que a dame de 

Tamelirde tem, agora, maior influência sobre Artu – “(…) mais a la roine n’en dit il 

nulles et por ce sospiece elle bien que li rois n’est pas si bien de li com il seult et que 

celle qu[i] l’a en prison li a auques son cor retorné de tel com il seult estre” (LP, T. III: 

230). Toda esta situação leva Ganievre a reconhecer a sua relação com Lancelot como 

um pecado pelo qual está a ser castigada, fazendo adivinhar um certo arrependimento – 

“(…)si quid bien et croi que ce m’avendra par mon pechié.” (LP, T. III: 230); contudo, 

logo de seguida, a rainha desculpa-se, aludindo à força do amor que a impeliu a desviar-

se do bom caminho – “Mes la force de l’amor par quoi je ai meserré estoit si granz que 

mês cuers ne se pot deffendre” (LP, T. III: 230).  

Já em Tolezebre, Artu reune com os seus cavaleiros e os de Tamelirde, assumindo 

a posição de rei e senhor de ambos, e num falso pedido de opinião aos vassalos/aliados 

afirma que é evidente que Ganievre é culpada, alegando que ninguém mais do que os 

barões de Tamelirde conhecerá a verdade sobre a identidade da rainha, negando-lhe, 

deste modo, o direito a defender-se, e solicitando apenas conselho no que diz respeito à 

sentença a aplicar: 

 

(…) et vos en orret ja de tot le pople de cest regne qu’elle fu fille al roi Leodagon et a la 

roine, et que ceste que je ai tenue fu la fille a la feme le seneschal. (44b) Por ce vos ai ci 

mandez, car J’ai folement pechié par non[s]achance, que vos m’en aidiez a gitier. Or si 

m’en conseilliez si com vos devés.» 

(…) 

- Il m’est avis, fait li rois, que nus ne siet si bien la verité come li proudome de ceste 

terre, Kar li rois leodaganz m’estoit mie sovent seus ainz avoit en sa compaignie mains 
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proudesomes, et cil qui chascun jor estoient avec lui en sevent melz la verité que li 

estrange. (LP, T. III: 234-236) 

 

- Je sai bien, fait li rois, coment il est; et ne fust li granz pechiez qui est, je l’amasse 

melz que nulle dame. Mes je [la] tendroie encontre Deu; ne já por [le] desevrement juise ne 

bataille n’en (44vºa) iert faite, mes [cele] a qui li proudome de cest regne se tendront, cele 

sera dame et roine.» (LP, T. III: 236) 

 

Lors parla li rois a sa gent et demanda conseil a sa gent coment il esploitera de celui 

qui si longement s’estoit fete roine tenir et n’i avoit droit. (LP, T. III: 238) 

 

Ao declarar que aquela que os cavaleiros de Tamelirde escolherem será a nova 

rainha, Artu não só garante a coroação da dame de Tamelirde, afastando de forma 

desonrosa e humilhante a rainha Ganievre, como também assume uma postura de 

desprezo para com os cavaleiros que o serviram até então. A expressão do juízo de valor 

referente à ação do rei é bastante explícita na voz do narrador que, no entanto, se abstém 

de mencionar o insulto camuflado aos bravos cavaleiros de Logres, mas considera o 

ataque à rainha a mais grave das falhas de Artu até ao momento, direcionando 

inequivocamente a atenção do leitor para a figura régia feminina: 

 

En ceste maniere fu la roine gitee de s’anor et l’autre que droit n’i avoit fu tenue por roine, 

et ce fu la chose que li rois Artus fist dont il fu plus blasmez. Celui jor fu granz la joie a 

caus qui de la terre estoient et altretant dolent durent cil del reaume de Logres. (LP, T. III: 

238) 

 

Tal afirmação do narrador pode ser entendida na medida em que o desprezo de 

Artu pelos laços sagrados do matrimónio
26

 se afigura como uma ação extremamente 

                                                           
26

 Esta teologia matrimonial referente às boas práticas aos olhos de Deus e da Igreja assenta em alguns 
textos bíblicos (Génesis, São Marcos, São Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, Primeira Epístola aos 
Efésios). Transcreve-se, aqui, um excerto do Evangelho de São Marcos (10: 2-9), em que se aborda a 
questão da indissolubilidade do casamento, de acordo com o texto da Bíblia Vulgata Latina (cf. 
Bibliografia): 
“2 Et accedentes pharisaei interrogabant eum, si licet viro uxorem dimittere, tentantes eum.  
3 At ille respondens dixit eis: “ Quid vobis praecepit Moyses? ”  
4 Qui dixerunt: “ Moyses permisit libellum repudii scribere et dimittere ”  
5 Iesus autem ait eis: “ Ad duritiam cordis vestri scripsit vobis praeceptum istud.  
6 Ab initio autem creaturae masculum et feminam fecit eos.  
7 Propter hoc relinquet homo patrem suum et matrem et adhaerebit ad uxorem suam,  
8 et erunt duo in carne una; itaque iam non sunt duo sed una caro.  
9 Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet ” 
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gravosa para a época de redação destes textos. É de relembrar que o casamento 

enquanto sacramento é apenas instituído em 1215, no IV Concílio de Latrão e portanto, 

como afirma Michel Sot, “casar pela Igreja só se tornou prática corrente a partir do 

século XIII.” (Sot 1998: 209) O reconhecimento da institucionalização do casamento 

religioso leva a que a falha de Artu tenha uma dimensão quer terrena, relacionada com a 

traição numa relação baseada numa aliança familiar, como desenvolveremos adiante, 

quer espiritual, pois o laço que o ligava à rainha não era dissolúvel aos olhos da Igreja e, 

consequentemente, de Deus. 

Durante o aguardar da sua sentença, Ganievre ficou, então, à guarda de Gauvains, 

com a condição de que este perderia todos os seus bens caso a rainha escapasse de 

alguma forma, até à data em que seria proferida oficialmente a sentença, isto é, por 

altura do Pentecostes
27

, data a que não podemos ficar indiferentes. Efetivamente, 

estando o Pentecostes comummente relacionado com a descida do Espírito Santo sobre 

os apóstolos, cinquenta dias após a Páscoa, esta é também uma data recorrente no 

romance arturiano, particularmente ligada a momentos de graça divina
28

, nos quais não 

há lugar para o pecado.  

Ora, no que diz respeito à condenação da Ganievre, esta não poderia ocorrer num 

dia sagrado, em que se celebra o bem e a remissão dos pecados do homem, dado que 

toda a ação em torno desta condenação está envolta em pecado. Olhando mais de perto, 

e no que se refere à rainha Ganievre, a condenação dela aparece como injustificada, pois 

na verdade é ela a verdadeira rainha e não a dame de Tamelirde. Surge, contudo, já no 

discurso da rainha, em conversa com Galehot, a referência ao seu pecado, a relação 

adúltera com Lancelot, pela qual ela considera que está a ser castigada por Deus – “si 

quid bien et croi que ce m’avendra par mon pechié, por ce que je ai meserré vers le plus 

                                                           
27

 A propósito desta celebração cristã, com o intuito de melhor se perceber a sua essência, diz-nos 
Philippe Rouillard o seguinte: “(…) une fête de la Pentacôte, qui rappelle la descente de l’Esprit-Saint sur 
les Apôtres cinquante jours aprés Pâques, et demande sa venue dans L’Église et en nous-mêmes 
aujourd’hui. 
(…) Dans les Actes des Apôtres (2, 1-4), il est dit explicitement que «le jour de la Pentecôte étant arrivé», 
l’Esprit-Saint descend sur les Apôtres sous forme de langues de feu. 
(…) le don de l’Esprit est presenté comme un fruit et une conséquence de la résurrection du Christ, de 
son passage du monde terrestre à une condition toute spirituelle. 
(…) L’Esprit-Saint transforme ces hommes timorés, que la réssurrection du Christ n’a pas complètement 
rassurés et ancrés dans la foi.” (Rouillard 2003: 103-104) 
28

 Veja-se, por exemplo, o episódio do surgimento do Graal n’A Demanda do Santo Graal, durante o dia 
de Pentecostes, estando todos os cavaleiros da Távola Redonda presentes de modo a criar um sinal de 
perfeição através da completude da Távola. Diz-nos Ana Sofia Laranjinha que “a presença da totalidade 
dos cavaleiros de Artur é um sinal da perfeição do momento que precede a aparição do Graal” 
(Laranjinha 1997: 85). 



48 
 

proudome del monde.” (LP, T. II: 230). Relembre-se que esta referência ao pecado 

consta apenas na versão deste episódio que podemos encontrar no Lancelot en prose 

(versão cíclica). Entende-se esta divergência como uma necessidade de redirecionar a 

posição do texto relativamente à relação amorosa entre a rainha e o cavaleiro, 

preparando o surgimento em cena do Graal, ajustamento este já sugerido por Elspeth 

Kennedy:  

 

(…) the treatment of the relationships between the four principal characters directly 

involved in the love theme, Galehot, Arthur, Lancelot and Guinevere, shows important 

differences in emphasis and, on occasion, a major change in direction which helps to 

prepare the way for the very different attitude towards the moral value of Lancelot and 

Guinevere’s love to be found later in the cycle. (Kennedy 1986: 257) 

 

For the first time the adulterous nature of the love of Lancelot and Guinevere and the wrong 

done to Arthur are brought out clearly in the narrative. (Kennedy 1986: 262) 

 

E defendido por José Carlos Miranda: 

 

Nessa reformulação dos rumos da escrita, o aspecto que mais se destaca é, como se sabe, a 

alteração do modo como é avaliada a relação adúltera entre a rainha Guenièvre e Lancelot, 

que passa agora a ser inequivocamente condenada, embora a manifestação dessa 

condenação vá tendo lugar gradualmente ao longo dos muitos fólios que estavam ainda por 

escrever. (Miranda 2012:307) 

 

No entanto, e porque o arrependimento é apenas resultante da situação criada e 

não um arrependimento real, a rainha desculpa-se com a força do amor causada pelas 

proezas do amante, imputando a ambos a culpa do seu erro, ainda que de modo mais 

veemente ao amor – “Mes la force de l’amor par quoi je ai meserré estoit si granz que 

mês cuers ne se pot deffendre et la prouece de celui qui toz les b[u]en[s] a passiez.” (LP, 

T. III: 230) -, continuando, deste modo, em pecado no seu coração e não sendo digna de 

receber o Espírito Santo. Contudo, e dado que este não é ainda o crime pelo qual está a 

ser punida, esta condenação está revestida de injustiça e, portanto, de mal, visto que 

Ganievre é condenada por um crime que não cometeu.  

Esta injustiça para com a rainha remete-nos para o agente da mesma, isto é, o rei 

Artu. De facto, parece ser na figura de Artu que reside toda a carga negativa inerente ao 

episódio. O rei comete adultério, justificando o seu ato com uma falsa realidade na qual 
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se refugia, sem desejar conhecer os factos que permitiram criar essa realidade 

alternativa e que se opõem à verdade, pois tinha-se enamorado da dame de Tamelirde. 

De relembrar, como já referimos antes, que Artu parece fazer tudo para que o seu desejo 

de permanecer ao lado da falsa Ganievre não saia logrado, negando a possibilidade de 

defesa à rainha e ouvindo apenas os cavaleiros de Tamelirde, isto é, os que são 

favoráveis aos seus desejos. Artu age, deste modo, apenas em função dos seus próprios 

interesses, que ditam a sua vontade de poder tomar a falsa Ganievre como esposa 

legítima, de modo a servir os seus caprichos amorosos aparentemente sem o peso do 

pecado, que poria ainda mais em causa a sua figura enquanto rei. 

No entanto, e porque Ganievre é a legítima rainha e esposa de Artu, este comete 

adultério e condena uma inocente à qual está ligado pelos laços sagrados do 

matrimónio, agravando ainda mais o seu crime/pecado, assemelhando-se, deste modo, a 

Judas quando traíu Jesus, tal como bem explicita Isabel Correia no que diz respeito ao 

ms. 751BNF, mas que facilmente se poderia transpor para o manuscrito em estudo (ms. 

752BNF):  

 

Assim, Artur, ao não consumar e respeitar os laços que o uniam à esposa, peca contra a 

Igreja uma vez que vai contra as leis impostas pelo próprio Cristo. Quando despreza a 

mulher legítima, atenta contra Jesus, pois trai os seus mandamentos, tal como Judas traíra 

os ensinamentos do Messias denunciando-o aos fariseus. O rei incorrera numa grave falta 

ao desrespeitar um membro do seu próprio corpo, a mulher a quem se unira, condenando-a 

à morte ao invés de a proteger como se da sua vida se tratasse. O monarca não cumpre o 

sacramento que a Igreja santificou pois desvirtua o princípio da fidelidade monogâmica 

aceitável pela Igreja. (Correia 2010: 137)  

 

Assim, parece-nos que Artu é, efetivamente, o responsável por toda a 

negatividade criada neste episódio, assumindo a postura de um rei que falha para com 

aqueles que o servem e fá-lo de forma sistemática
29

. Por conseguinte, o ambiente 

resultante desta situação, de pecado, é incompatível com o Pentecostes. Assim se 

entende que, chegada a data, a decisão sobre a sentença a aplicar à rainha tenha sido 

                                                           
29 Relembrando o papel de Artu ao longo do romance que encontramos no ms. 751BNF e que 

consideramos ser neste ponto coincidente com a matéria que se encontra no nosso manuscrito, diz-nos 
Isabel Correia o seguinte: “Por um lado, ele é visto como “preudhome”, o que acontece, por exemplo, 
na descodificação dos sonhos de Galehot, mas por outro lado a sua acção enquanto monarca deixa 
muito a desejar. O rei é inactivo, não acorre atempadamente aos seus vassalos, como se deduz do 
trágico fim dos reis Ban de Benoic e Boors de Gaunes, e chega a pôr o reino em causa devido ao 
envolvimento com a Falsa Genevra.” (Correia 2010: 282) 
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adiada, ainda que não haja uma referência explícita a esta justificação no texto e os 

cavaleiros que apoiam Ganievre pareçam apenas querer ganhar tempo com esperança de 

uma radical mudança de cenário – “Por ce seroit biens a demander respit de fere le 

jugement de ci a quarante jorz, et entre ci et la s’en ira missires li rois et nos altres tuit 

de cest pais, et tel chose puet avenir que celle que en cest fol corage l’a mis ne sera pas 

si dame de lui come elle est ores.” (LP, T. III: 242). 

Este é também um momento crítico para Lancelot que não aceita perder a sua 

dama e que mantém a postura do serviço à rainha adotada já no início do romance, que 

já tratámos no primeiro capítulo deste trabalho: o valor da vida do cavaleiro é definido 

pela correspondência amorosa da senhora. Daí que Lancelot afirme que “si sa dame i 

muert, il morra.” (LP, T. III: 244), visto que se a rainha morrer, ele perderá a motivação 

para a realização de proezas e perderá toda a honra e reconhecimento. 

Sob influência da dame de Tamelirde, o rei não aceita o pedido de adiamento da 

sentença e, furioso, ordena que o julgamento tenha lugar até à noite desse mesmo dia – 

“Mes celle que plus estoit dame de lui que nus li a son corage si effree (…) et jure qu’il 

sera fait ainz la nuit” (LP, T. III: 242), anunciando que a decisão final será dos 

cavaleiros de Tamelirde. Esta aparente tentativa de desresponsabilização perante os 

cavaleiros leva Bertelac li Vealz a tomar a palavra, argumentando que a presença do rei 

é imprescindível devido à sua sabedoria, evitando, desta forma, maus julgamentos, 

pedido este a que o rei acede. 

Perante este cenário, os cavaleiros de Logres manifestam a sua não cooperação 

neste ato de condenação de Ganievre, ameaçando abandonar Artu. Assim, Lancelot e 

Galehot delineam um plano para salvar a rainha que implica falsear o julgamento feito, 

ação que se revelaria muito desonrosa no caso de Lancelot, pois, tal como Galehot 

sabiamente lhe relembra, este é vassalo de Artu, pelo que deve usar de prudência: “«mes 

il convendra, fet il, qu’il soit fet mult sagement, car vos iestes de la maison le roi et 

compainz de la Table Reonde: si seriez plus tost blasmez si vos feissiez chose qui 

encontre le roi alast.” (LP, T. III: 246). 

Estando novamente todos reunidos, toma a palavra Bertelac li Vealz nos termos 

que a seguir se transcrevem e que merecem a nossa atenção: 

 

«Ascotez, seignors barons de Bretaigne, le jugemente qui est fet, [par l’asentement 

mon seignor le roi Artus; et cil jugemens est que] cele qui a esté en sa compainie contre 

Deu et en contre raison soit dampnee issi com vos m’orrez deviser, que totes les choses que 
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roine porte en sacrement serront effacies en lui. Et por ce qu’elle a porté la corone contre 

raison, por ce sera deshonorez li lius ou la corone seoit: si aura des cheveus trenchiez a tot 

le quir en tel maniere qu’il parra a toz jorz mes. Et autresi aura trenchié par defors le quir 

des mains por ce qu’il apartient a roine que elle i soit illuec enointe et perdra le cuir des 

dous pomiaus des faces por miauz estre coneüe. Aprés s’en istra del pooir mon seignor sanz 

revenir.» (LP, T. III: 248) 

 

O breve discurso de Bertelac li Vealz é bastante ilustrativo da dimensão do 

crime/pecado de Ganievre. A rainha agiu contra Deus, pois não respeitou os laços 

sagrados do matrimónio, assumindo o papel de legítima esposa de Artu sem o ser, e 

contra a justiça, pois usufruiu indevidamente da posição de rainha. Como punição deste 

duplo crime, Bertelac propõe apagar da figura da rainha todos os elementos referentes à 

cerimónia sagrada da coroação. Recorde-se que Ganievre é uma rainha que fora ungida, 

pelo que se considera escolhida por Deus para a função régia que desempenha. Deste 

modo, o velho cavaleiro propõe que os cabelos lhe sejam cortados de modo a que a 

marca seja visível na pele como forma de desonrar o local onde transportava a coroa, 

símbolo da sua posição; receberia também golpes na parte superior das mãos, local onde 

as rainhas recebem o óleo sagrado, de modo a apagar o reconhecimento divino, e no 

rosto para ser mais facilmente reconhecida por todos; por fim, seria expulsa do reino.  

Esta proposta de punição é, sem dúvida, um ataque deveras violento à figura da 

rainha, não apenas no que diz respeito ao castigo corporal que receberia, mas sobretudo 

um ataque ao que ela representava, isto é, a figura régia feminina e o seu legado. 

Bertelac propõe, deste modo, uma destituição completa e desonrosa da posição régia 

que Ganievre ocupava como forma de apagar qualquer vestígio da sua existência. 

Torna-se, aqui, evidente a ideia construída ao longo deste episódio da fragilidade e 

poder efémero da rainha, cuja imagem parece poder ser facilmente apagada por via de 

um simples engano, sem que mesmo o rei a defenda. É de referir que, mesmo quando, 

mais adiante, Artu recua e acorda retirar o castigo a Ganievre, fá-lo por amor a 

Lancelot, mas nunca à rainha, como veremos. 

Sabendo o leitor avisado que tudo não passa de um esquema da dame de 

Tamelirde e de Bertelac li Vealz para roubar a identidade à verdadeira rainha, entende-

se que haja aqui um grupo que não pode pactuar com os acontecimentos. Falamos, 

naturalmente, da cavalaria. Perante o duro discurso de Bertelac, os cavaleiros de Logres 

reagem com indignação, primeiramente pela voz de Gauvains. Isto revela-nos bem o 

expoente da revolta destes cavaleiros: recorde-se que Gauvains não é apenas parte da 
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casa de Artu e cavaleiro da Távola Redonda, como ainda é sobrinho do rei. Contudo, 

nenhuma destas posições o impede de se manter ao lado da rainha, agindo em sua 

defesa. 

Mas Gauvains não é o único a manifestar-se em defesa da soberana, sendo o 

comportamento de todos algo condicionado. Dado que todos devem fidelidade a Artu, 

os cavaleiros usam aqui de algum tacto na forma como expressam a sua posição, não 

desejando colocar a figura do rei em causa de modo explícito: “si li corz le roi n’avoit 

fait le jugement” (LP, T. III: 248). Esta salvaguarda dos cavaleiros, que parecem ocultar 

o conhecimento do que efetivamente se passa para melhor atingir os seus objetivos, 

denota uma mudança de atitude dos cavaleiros face ao que pudemos presenciar na 

primeira parte do Lancelot, isto é, na matéria coincidente com a narrada no Lancelot não 

cíclico, tal como refere François Mosès, o editor, em nota de rodapé: 

 

L’interprétation de ce texte demande un certain nombre de précautions. On pourraiit 

s’étonner de cette réserve, «si le roi n’était pas en cause», alors que les baron savent 

parfaitement que non seulement «il est en cause», mais qu«il est l’instigateur de ce 

jugement. L’explication est double. Un vassal ne peut défier son seigneur, à plus forte 

raison se battre contre lui, tant qu’il est tenu par l’hommage qu’il lui a fait, mais on 

remarquera aussi que l’auteur de cette partie du Lancelot ne porte à la majesté royale une 

révérence que l’on ne trouvait pas dans la première partie de l’ouvrage. Le temps n’est plus 

des caractères indomptables, des «coeurs sans frein», si chers au premier auteur. Le temps 

des diplomates, sinon des courtisans, est proche. (LP, T. III: 249) 

 

Efetivamente, Lancelot parece ser o único a manter a impulsividade nas suas 

ações, agindo sem pensar e apenas tendo em atenção o que o coração lhe manda. Isto é 

bem visível no momento em que ele anuncia que se a rainha morrer, ele também 

morrerá, estando disposto a colocar a sua honra em xeque para defender a sua dama. Já 

Galehot e outros cavaleiros adoptam uma postura mais racional, agindo com precaução, 

demonstrando uma certa sabedoria nas ações, de modo a não colocar em causa a 

instituição que é a cavalaria. 

Quando interpelado pelos cavaleiros de Logres, Artu assume a responsabilidade 

pelo veredicto, mas não o faz sozinho, pois afirma que o fez em conjunto com os 

cavaleiros de Tamelirde. Esta postura do rei não só se assemelha a uma falsa 

desresponsabilização pela ação que Artu sabe ser injusta, denotando a sua covardia, 

como também evidencia a dependência régia relativamente à cavalaria, seja ela qual for, 
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dado que precisa desta não apenas pela sua função guerreira, mas até para legitimar a 

sua posição num determinado assunto. Artu não é um rei forte, sendo, deste modo, 

evidente que o seu poder assenta no apoio dos cavaleiros que o servem. 

De acordo com o combinado entre Lancelot e Galehot e ao sinal deste último, 

Lancelot avança, dirigindo a palavra a Artu. O cavaleiro da rainha afirma a sua intenção 

de desistir da casa de Artu e de abandonar a Távola Redonda como forma de manifestar 

a reprovação de toda a situação e possibilitar, deste modo, que Lancelot possa declarar o 

julgamento de Ganievre (feito por Artu) como falso sem ser acusado de traição. A honra 

da cavalaria da Távola Redonda, dote da rainha, continua, por conseguinte, a salvo. 

Deste modo, quando Artu, surpreendido com a posição assumida pelo cavaleiro, o 

questiona sobre a razão para desejar abandoná-lo, Lancelot afirma publicamente que o 

julgamento da rainha foi injusto e desleal, pedindo a realização de um combate como 

forma de o provar
30

. O assumir desta postura por parte de Lancelot remete-nos 

inevitavelmente para uma outra questão: a importância da Távola Redonda, que 

abordaremos mais extensivamente adiante, mas que merece referência também neste 

passo. Uma das exigências apresentadas inicialmente pela dame de Tamelirde era a 

devolução da Távola Redonda, dote da rainha, caso Artu decidisse continuar com 

Ganievre, a suposta impostora. Por ironia do destino e fruto das suas más escolhas, ao 

escolher a falsa rainha, Artu não perde a Távola Redonda, mas perde tudo aquilo que 

fazia desta um objeto de valor único, isto é, os melhores cavaleiros do reino e, no caso 

de Lancelot, aquele que era o melhor cavaleiro do mundo. Mostrando a sua valentia e o 

quanto acredita na decisão que tomou, Lancelot propõe mesmo defrontar três cavaleiros 

de Tamelirde, em vez de um apenas, como seria de esperar: 

 

Et por tant que vos en avez parlé [sui je toz apareilliez] que je m’en combate a trois, ou soit 

a tort ou soit a droiture, car tant sai je bien de jugement que droiture n’aporte mie que uns 

chevaliera se combate encontre trois, se de son gré (47b) nel fait li apelierres. Et je le voil 

fere de mon gré, por ce que li granz droit que ma dame a soit plus coneuz. (LP, T. III: 252-

254) 

 

                                                           
30

 Este desafiar de Artu por parte de Lancelot, sendo este vassalo de do rei, poderia levar-nos a pensar 
que o cavaleiro desrespeitava, assim, os laços que o uniam ao senhor. Contudo, diz-nos Marc Bloch que 
“O homem pode resistir ao seu rei e ao seu juiz, quando este age contra direito, e pode até ajudar a 
fazer guerra contra ele… Sem violar o dever de fidelidade.” (Bloch 1998: 466-467) 
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Esta reação de Lancelot, que pretende mostrar pelo exagero a inocência de 

Ganievre, não nos é estranho, dado que já antes o cavaleiro da rainha demonstrara a 

impulsividade que o guiava, sendo apenas impedido de cometer algo que o desonrasse 

por Galehot. Apesar de esta versão do episódio da ‘Fausse Guenièvre’ ser aquele que 

permite dar continuidade ao romance, dando já indício da condenação de que este amor 

ilícito entre a rainha e o cavaleiro será alvo, as personagens Ganievre e Lancelot 

mantêm ainda o mesmo perfil que retratamos no primeiro capítulo deste trabalho, 

baseando a sua ação em todo um código cortês assente no serviço de amor, ainda que 

neste caso com desrespeito pela mesura. 

As declarações de Lancelot causam algum mal estar no seio da corte da dame de 

Tamelirde, pois os cavaleiros desta se sentem insultados e desejam que o combate se 

realize. O mesmo não acontece com Artu, que, apesar do atrevimento do cavaleiro, 

manifesta um profundo afecto por Lancelot e deseja a todo o custo evitar o combate, 

com receio de que Lancelot perca a vida.  

Durante a discussão dos termos do combate, destaca-se Galehot que ridiculariza 

os cavaleiros de Tamelirde ao afirmar que tanta agressividade ao desejarem que 

Lancelot combata os três cavaleiros em simultâneo apenas representa vergonha e não 

qualquer honra, pois deduz-se que consideram que nenhum dos seus cavaleiros é 

valente o suficiente para sozinho derrotar Lancelot – “(…) et mult avez faite [vostre 

honte plus que vostre enor del] demandier, kar il ne samble pas qu’en cest pais ait tant 

buens chevaliers conme l’en dit” (LP, T. III: 256). Mais uma vez, manifesta um 

raciocínio clarividente, em que a bravura cavaleiresca nada tem a ver com impulsos e 

irracionalidade, como era hábito no Lancelot não cíclico. 

Definidos os termos do combate e sem que Artu ou Galehot consigam demover 

Lancelot de lutar para salvar a honra da rainha, tudo se prepara para o grande momento. 

Detenhamo-nos um pouco na breve descrição que a seguir se apresenta: “(…) si fu la 

novelle roine a une des fenestres, et cele por qui Lancelot se combatoit fu montee en la 

tor en haut (…) si fu Lancelot en tel maniere qu’il ot toz jorz ses eulz vers la tor ou la 

roine estoit.” (LP, T. III: 260). Esta descrição pode e deve ser alvo de duas observações 

complementares, assentes em duas perspetivas angulares deste cenário. Por um lado, a 

posição de ambas as rainhas reflete a situação em que ambas se encontram do ponto de 

vista social: enquanto que Ganievre se encontra no cimo da torre e, portanto, no exterior 

que, sendo físico, representa a expulsão de Ganievre da condição régia, a falsa rainha 

encontra-se numa janela e, portanto, no interior, isto é, no desempenho da sua função de 
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figura régia feminina legítima. Por outro lado, e deixando agora de parte a falsa rainha, 

não podemos ficar alheios à posição de Ganievre e Lancelot: a rainha encontra-se no 

cimo da torre e Lancelot no campo de batalha posicionado de forma a poder ver a 

rainha. Embora o editor do texto, François Mosès, nos reencaminhe para a narrativa do 

Chevalier de la Charrette, é também verdade que este quadro nos relembra um outro 

episódio constante no Lancelot não cíclico: falamos do momento da batalha entre o rei 

Artu e os Saxões, episódio já referido neste trabalho para ilustrar o poder que a rainha 

detinha sobre o cavaleiro. Acompanhada pela Dame de Malehot, Ganievre dá 

indicações a Lancelot sobre o que fazer na batalha, de modo a assegurar a vitória de 

Artu; Lancelot, por seu lado, acompanhado por Galehot obedece cegamente à vontade 

da rainha. Embora neste passo da ‘Fausse Guenièvre’ a rainha não esteja em posição de 

orientar Lancelot no combate, pois está à guarda de Keu até que a sentença final seja 

proferida, a simples visão da sua figura no cimo da torre serve para relembrar a Lancelot 

o seu propósito e razão de viver, isto é, embora a orientação não seja de carácter verbal, 

a contemplação permanente da rainha serve de bússola e motivação ao cavaleiro para 

realizar proezas novamente. 

Até ao último instante antes do início do combate, Artu e Galehot tentam 

dissuadir Lancelot, estando o rei disposto a retirar o castigo à rainha.  

 

«Lanceloz, bialz dolz amis, je vos pri et Galehot qui plus vos aime que nus hom, que 

vos laichiés ceste bataille, et je ferai já plus por vos que maintes genz ne quideroient, car je 

l[a] ferai laissier a ceus que l’ont (48vºb) enprise contre vos et ferai Guenevre quitier de ce 

dont elle a esté jugee, et tot ce ferai je por vos se vos volez. (LP, T. III: 262) 

 

Salienta-se mais uma vez, como já referimos, que o rei o faz por amor a Lancelot 

e não à rainha. A aliança feudal entre dois homens é, portanto, mais forte e imutável do 

que o amor entre um homem e uma mulher, tal como afirma Kennedy: “Arthur is 

therefore shown as a noble king, drawn by a false love into sin and conflict with the 

Church, so ready to doubt the identity of his own wife that he shocks his own barons, 

but still loyal to Lancelot.” (Kennedy 1986: 262). Aliás, já antes Artu tinha dito “et ne 

fust li granz pechiez qui est, je l’amasse melz que nulle dame” (LP, T. III: 236), 

tornando claras as condições do seu amor por Ganievre. Assim, para evitar que Lancelot 

combata, o rei está disposto a retirar o castigo à rainha, mas não a restituir-lhe a sua 

legítima identidade régia. Lancelot, o cavaleiro da rainha, não aceita esta proposta que, 
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apesar de livrar a rainha da morte, não evita a sua desonra. Assim, Lancelot reage com 

agressividade, colocando em causa a valentia do próprio rei, o que enfurece este último. 

A descrição que nos é dada do combate enaltece as qualidades guerreiras do 

cavaleiro da rainha, servidas pela gradação crescente que verificamos no desfile dos 

cavaleiros oponentes: se o primeiro foi facilmente derrotado, o segundo já ofereceu um 

pouco mais de resistência e as qualidades do terceiro acabam mesmo por lhe salvar a 

vida. Com o intuito de poupar este terceiro cavaleiro que havia provado a sua coragem e 

qualidade guerreira e, sob orientação de Galehot, Artu acede a libertar Ganievre, 

pedindo-lhe que interceda junto de Lancelot para que este não tire a vida ao nobre 

cavaleiro. Apesar da forma como foi tratada pelo rei, Ganievre, sendo uma mulher cheia 

de virtudes, não se deixa levar por emoções de vingança. Assim, sem hesitação acede ao 

pedido de Artu e salva o cavaleiro da morte certa. Esta demonstração da bondade de 

Ganievre está apenas presente na versão cíclica; na verdade, na versão não cíclica, 

Lancelot mata sem hesitação os três cavaleiros com os quais combate para provar a 

inocência da rainha – “Et mout s’abandone li chevaliers comme cil cui il ne chaut de sa 

vie, car bien voit que il ne la puet sauver ne garantir. Et an la fin l’ocist Lanceloz 

autresin com il avoit fait les deus autres.” (LP, T. II: 666) – pelo que não há aqui lugar 

para a ação de Ganievre que se limita a retomar o seu lugar, demonstrando uma grande 

alegria – “Et la reine est tant liee que de nul anui qu’ele ait eü ça en arrieres ne li 

sovient.” (LP, T. II: 672). Isto traduz-se, entre outros aspetos, num eterno 

agradecimento a Lancelot – “Et dit a Lancelot, oiant lo roi, que des ores en avant la puet 

il tenir por soe.” (LP, T. II: 672) – libertando Ganievre para prosseguir com a sua 

relação adúltera com o cavaleiro, ao contrário do que acontece na versão cíclica, como 

veremos adiante.  

A vitória de Lancelot libertou, assim, Ganievre da acusação de que era alvo e da 

desonra, envergonhando a falsa rainha e os cavaleiros de Tamelirde que se mantiveram 

fiéis à sua senhora; contudo, Artu continua sem reconhecer Ganievre como a verdadeira 

rainha do reino de Logres e sua legítima esposa. Deste modo, e porque os cavaleiros de 

Logres nunca abandonaram a rainha, Galehot não só assegura à rainha que todos 

continuarão a servi-la, como ainda lhe oferece terras para que ela possa reinar e 

continue a ususfruir do título de rainha. Recorde-se que esta oferta de Galehot não é de 

todo inocente e reflexo de pura bondade e largesse, pois já anteriormente ele tinha feito 

oferta idêntica a Lancelot que apenas aceitaria caso a rainha permitisse. Por 

conseguinte, se Ganievre aceitasse esta oferta, Galehot garantiria a permanência de 
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Lancelot perto de si, como era seu objetivo, dado o seu receio constante de perder o 

companheiro que tanto amava. 

No entanto, Ganievre mantém-se fiel às origens apesar do agravo de que foi alvo e 

não aceita a proposta sem permissão do rei Artu, não desrespeitando aquele a quem 

devia fidelidade. Embora esta afirmação possa parecer abusiva pelo facto de o leitor ter 

conhecimento da relação adúltera da rainha com Lancelot, de facto não o é. Esta relação 

de Ganievre com o cavaleiro assume duas dimensões que se misturam no texto, mas que 

são bem distintas: se por um lado, aos olhos da Igreja, é uma relação assente no pecado, 

dado que desrespeita os laços sagrados do casamento, um conceito relativamente 

recente e evidente apenas na versão cíclica, por outro, do ponto de vista social, é 

também uma relação que se pode definir como de conveniência. Na verdade, enquanto 

agente desta relação, a rainha nunca faz nada que prejudique o rei ou o reino; muito pelo 

contrário, com esta relação Ganievre garante que o melhor cavaleiro do mundo 

permaneça ao serviço da corte do seu senhor, fazendo desta uma corte prestigiada à qual 

todos querem pertencer, e salva diversas vezes a vida do próprio rei, visto que o 

cavaleiro obedece cegamente às suas ordens. Assim, nesta perspetiva, a rainha nunca 

traiu ou desrespeitou o rei e é nesta linha de ação que parece continuar ao recusar a 

oferta de Galehot. 

Ao ter conhecimento da possibilidade de Ganievre possuir terra ou continuar nos 

domínios de Artu ou de cavaleiros vassalos deste, a falsa rainha ameaça deixar-se 

morrer de fome, facto que Bertelac li Vealz transmite de imediato ao rei. Isto coloca o 

rei numa posição bastante incómoda, pois Ganievre tinha sido considerada inocente das 

acusações no combate de Lancelot com os três cavaleiros. Deste modo, e numa tentativa 

de agradar a ambas as partes, Artu acede a que Ganievre fique em Sorelois, sob 

proteção de Galehot, adivinhando retaliações dos apoiantes da falsa rainha se não o 

fizer. Querendo conferir mais veracidade às suas boas intenções, Artu acaba mesmo por 

afirmar que, se não fosse casado com a falsa rainha, escolheria Ganievre, desculpando-

se, portanto, com os votos do matrimónio. Se por um lado parece que o rei está apenas a 

proteger Ganievre, na verdade é evidente o espírito fraco de Artu, que não ousa 

contrariar os desejos da falsa rainha. 

Já em Sorelois, a rainha reforça a ideia de que a sua relação com Lancelot é digna 

de condenação. Se ao longo de todo o episódio Ganievre pouco se fez ouvir, é num 

breve discurso que faz dirigindo-se a Lancelot que percebemos o que sente a rainha 

relativamente ao acontecimentos mais recentes. Após a experiência que a fez pensar 
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estar a ser castigada pelo seu pecado, Ganievre, estando agora a salvo da morte, não 

deseja correr riscos. Assim, informa o cavaleiro de que, apesar de todas as razões que 

estiveram na origem desta relação, “Nostre Sires ne regarde mie a la cortoisie del 

monde, car c[il] qui est buens au monde est maus a Deu” (LP, T. II: 296). Ganievre 

evidencia, deste modo, a divisão entre os dois mundos, como já referimos no primeiro 

capítulo deste trabalho. Deste modo, Ganievre manifesta um primeiro desejo de 

remissão, ao dizer a Lancelot que apenas deve esperar dela alguns gestos que não 

levantem suspeitas e anulem a intimidade excessiva entre os dois, abstendo-se, por 

conseguinte, da consumação dos desejos que possam sentir. Contudo, a rainha afirma 

ainda que este recuo aparente não significa mudança de sentimentos – “(…) et ne dotés 

pas de moi que se je vos voloie (54vºa) genchir, ne le me porroit soffrir li cuers” (ILP, 

T. II: 296) –, corroborando, assim, a ideia de que o pecado não consiste em mostrar o 

seu agrado ao cavaleiro, mas apenas no consentimento dado para colocar esta relação no 

patamar do adultério. Recorde-se, contudo, que na versão não cíclica (ms. 768 BNF), a 

rainha não mostra arrependimento em ponto algum da narrativa, afirmando pertencer ao 

cavaleiro como forma de gratidão e obtendo a aprovação de Artu. Deparamo-nos, antes, 

com o elogio da conduta cavaleiresca
31

, que auxilia incondicionalmente a realeza e que 

serve, neste caso, a rainha. 

A partir deste momento, o desenvolvimento da narrativa eleva a rainha para um 

patamar diferente, visto que teremos primeiramente a intervenção de um representante 

de Deus na terra e posteriormente parece que Deus resolve intervir sozinho em socorro 

da verdadeira rainha. Ao tomar conhecimento do sucedido, o Papa de Roma fica 

indignado com o facto de tudo se ter passado sem o conhecimento e consentimento da 

Igreja. Deste modo, e porque entende que nada tem validade sem a autorização da Santa 

Igreja, o Papa ordena a excomunhão do reino se o rei não retomar Ganievre como 

                                                           
31

  Acerca destas divergências em termos de ideologia, explica José Carlos Miranda o seguinte: “(…)esta 
continuação foi essencialmente ditada pela necessidade de reorientar a estória num sentido não tão 
apologista do predomínio da cavalaria sobre a realeza como aquele que se observava até aí. Nessa 
reformulação dos rumos da escrita, o aspecto que mais se destaca é, como se sabe, a alteração do modo 
como é avaliada a relação adúltera entre a rainha Guenièvre e Lancelot, que passa agora a ser 
inequivocamente condenada, embora a manifestação dessa condenação vá tendo lugar gradualmente 
ao longo dos muitos fólios que estavam ainda por escrever. Um dos elementos centrais dessa 
condenação consiste, como é sabido, na entrada em cena de uma nova personagem – Galaaz, o filho de 
Lancelot – cuja existência é, em si, um signo condenatório da conduta cavaleiresca do seu pai.” (Miranda 
2012: 307) Podemos, então, entender que enquanto que na versão não cíclica se observa o elogio da 
cavalaria representada por Lancelot, criando, deste modo, lugar para o prosseguir da relação adultera 
entre Ganievre e o cavaleiro com contornos da Fin’Amors, como já se explicitou em capitulo anterior, na 
versão cíclica o panorama altera-se e esta relação ílicita passa a ser condenada, arrastando consigo a 
conduta do cavaleiro.  
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esposa e aguardar que este se pronuncie sobre a nulidade do casamento. Assim, Artu 

apenas poderia repudiar Ganievre e fazer da dame de Tamelirde rainha com autorização 

papal. 

No entanto, e porque se encontrava sob encantos da falsa rainha, Artu não ousa 

alterar a situação entretanto estabalecida – “ Et elle avoit si conrroié le roi par poisons et 

par charrés qu’il n’osoit riens contredire qui li pleust” (LP, T. II: 298). Dada a 

ineficiência do aviso papal, parece surgir a necessidade de intervenção divina direta, 

representada na doença súbita, inexplicável e incurável da falsa rainha e do seu fiel 

cavaleiro, Bertelac li Vealz, logo seguidos de Artu, embora este último com menor 

gravidade. Recorde-se que esta é uma das diferenças entre a versão cíclica, sobre a qual 

nos debruçamos detalhadamente aqui, e a versão não-cíclica. Nesta última, não há lugar 

para a intervenção divina, pois os traidores não sofrem qualquer doença que os faça 

confessar. Aliás, nessa versão da “Fausse Guenièvre”, a vitória de Lancelot sobre os três 

cavaleiros afirma-se como suficiente para provar a inocência da rainha e garantir o seu 

retorno ao trono, o que leva, consequentemente, ao julgamento e punição dos traidores 

com a pena de morte. 

O momento crítico em que se encontram leva-os a revelar a verdade e a procurar a 

confissão, sendo o rei o primeiro a manifestar preocupação com a salvação da sua alma. 

Entra, assim, em cena Amustan, o clérigo que fora capelão de Artu durante sete anos e 

que acompanhada Ganievre desde a infância. Amustan oferece-se para ajudar Artu a 

desvendar a verdade, dado conhecer a verdadeira Ganievre melhor do que ninguém, 

aconselhando o rei a seguir os conselhos da Santa Igreja para que consiga salvar a sua 

alma. 

Tendo a dame de Tamerlide e Bertelac li Vealz confessado o seu crime na 

presença de todos os cavaleiros, Gauvain envia a notícia a Ganievre, que a recebe com 

alegria, como se esperaria de uma rainha com tantas qualidades. Artu, por seu turno, 

terá que castigar os traidores e, a conselho de Amustan, ordena que ambos sejam 

colocados num velho hospital fora da cidade. Perante esta sucessão de acontecimentos 

nada mais resta aos cavaleiros de Tamelirde a não ser pedir perdão e misericórdia à 

verdadeira rainha, reconhecendo-lhe o direito ao reino de Tamelirde, até então na posse 

da falsa rainha, ao que ela acede – “(…) et elle en a mult pitié, car trop estoit dolce et 

debonaire, si encomence a plorer et les en cort tot lever un par un et un et lor pardone 

son maltalant.” (LP, T. II: 320). 



60 
 

Após a morte da dame de Tamelirde, Artu entende que Ganievre deverá recuperar 

o seu lugar como rainha e sua legítima esposa, o que esta se apressa a fazer após tomar 

conselho com Galehot e Lancelot. Embora a posição de ambos pareça ir contra os seus 

interesses, Galehot e Lancelot aconselham a rainha a regressar a Artu como forma de 

recuperar completamente a sua honra, ocupando um tão elevado lugar ao lado do rei.  

Na verdade, Galehot assume neste episódio um papel de destaque ao intervir 

sabiamente em diversos momentos deste episódio, colocando em evidência as falhas de 

Artu
32

, como Isabel Correia tão bem demonstra: 

 

O poder de Galehot, responsável não apenas pela protecção de Genevra, mas, sobretudo, 

pela garantia de que a rainha voltava para Logres, põe a descoberto a insuficência de 

Artur, um rei que facilmente cede a enganos, descurando o controlo do reino e da esposa. 

(…) O rei tem contra si três instâncias de que depende: a mulher, a Igreja e o cavaleiro. 

Apenas as recupera graças à intervenção do mais poderoso dos seus vassalos, Galehot, 

que a ele se rendera pela força da cavalaria. (Correia 2010: 141-142) 

 

Neste sentido, cremos poder afirmar que este episódio apresenta o anúncio do 

carácter negativo do rei Artu, o monarca que age em função dos seus interesses 

pessoais, mostrando desrespeito pelos mais elevados valores, seja pelo matrimónio, seja 

para com os seus vassalos. É certo que encontramos algumas diferenças nos diversos 

manuscritos na forma de tratamento dada ao rei, sendo a crítica mais acutilante no ms. 

751 BNF, como a seguir se exemplifica: 

 

Ms. 752BNF Ms. 751BNF Ms. 865 de Grenoble 

…que tu ies foimentie et 

desloiaus et escuminiez et 

traïtres et homicides…(LP, T. 

III: 306) 

… car tu i ez de si desloial 

pichie entichez con je n’oz 

nomer et la ou rois sacres et en 

[...] porchasce ne consent la 

mort de sa conpangnie et tient 

fame en songnantage la est il 

… car tu li as fet toutes les 

hontes que tu pues, car tu as 

brisié l’establissement de 

Sainte Eglise, car tu as 

guerpi ta loial espousee et 

tiens ta soignant encontre 

                                                           
32

 Refira-se que esta insuficiência de Artu posta a nu pela grandeza de Galehot enquanto rei não diz 
apenas respeito à matéria narrada no episódio da “Fausse Guenièvre”, mas sim a ação de Artu desde o 
momento inicial do romance, visto que em vários momentos transparece que a corte arturiana tem “ 
como suserano um monarca muitas vezes pensativo, alheio, que nem sempre acorre aos seus súbditos 
(é assim que esta estória começa, com Ban de Benoic a ver o seu reino destroçado pela ausência do 
auxílio de Artu) e que deve a supremacia À proeza do melhor cavaleiro, única garantia da hegemonia do 
reino.” (Correia 2009: 173) 
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traitres(150rI) et murdrieres et 

lerres et avostres et mescreans 

et puet l’an tous les cest 

pichies crimonex en lui trover.  

(Correia 2010: 378) 

Dieu. Tu es escommeniés de 

la bouce Dieu tout avant et 

aprés de tous les provoirres 

qui chantent messe. (LPM, 

T. III: 97) 

 

Perante este quadro que traçamos ao longo deste episódio concordamos com a 

afirmação de Isabel Correia que defende que “a validade dos laços sacramentais do 

matrimónio que se sobrepõem a qualquer escolha individual, e sugere-se, pelo desvario 

de Artur, que a fragilidade do poder régio é uma realidade. Além disso, a ordem 

estruturante da sociedade parece ser a que a Igreja institui, particularmente no 

sacramento do matrimónio a que é impossível desobedecer.” (Correia 2010: 141-142). 

Efetivamente, os valores do matrimónio são os que subsistem, dado que todos os 

acontecimentos concorrem para que Artu retome Ganievre como esposa, contrariamente 

aos desejos deste, que se encontrava enamorado da dame de Tamelirde. Este é o 

desfecho inevitável deste episódio em que surge a ameaça ao equilíbrio do mundo 

arturiano pela criação de um mundo alternativo, tornado impossível pela mancha do 

pecado.  

 

 

2.2.1. O dote, símbolo de poder e união 

 

O dote tem na sociedade do século XIII uma importância primordial, pois não 

podemos esquecer que os casamentos estavam na base das alianças entre famílias, 

tornando-as mais poderosas
33

. Assim, seria desejável que o dote a oferecer pela família 

da mulher fosse algo valioso, mostrando, desta forma, o poder da família desta, que 

traria naturalmente prestígio à família do futuro marido. 

No caso da personagem que aqui estudamos, a rainha Ganievre, pouco se sabe 

dela. Efetivamente, é apenas no episódio da “Fausse Guenièvre” que nos é dada alguma 

informação sobre a origem e o casamento da rainha, através da carta enviada pela dame 

de Tamelirde onde constam as acusações feitas por esta. Ficamos, então, a saber que a 

rainha é filha do rei Leodagan, de Tamelirde, e que o dote que esta trouxe para o seu 

casamento com Artu foi a Távola Redonda. É de relembrar que este objeto ganha 

                                                           
33

 Cf. Duby (1981); Miranda (2011). 
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especial valor porque nela têm lugar os excelentes cavaleiros que servirão quem o tiver 

na sua posse, tendo estes cavaleiros também sido incluídos no dote que acompanhou 

Ganievre aquando do seu casamento. 

Ora, são estes valentes cavaleiros que trazem prestígio à corte de Artu, pois fazem 

deste um rei com sucesso quase assegurado nas suas empresas. Entre esses cavaleiros, e 

por influência de Ganievre, está Lancelot, o melhor cavaleiro do mundo, o que torna a 

corte de Artu a mais prestigiada daqueles tempos. Isto garante ao rei reconhecimento, 

vitórias e riquezas, fazendo com que todos queiram pertencer à casa de Artu. Daí, que 

este seja um lugar especial, para onde se deve dirigir todo aquele que deseje ser armado 

cavaleiro, pois não há ninguém melhor para o fazer do que uma figura tão ilustre como 

este rei, facto já testemunhado pelo momento em que Lancelot, tendo feito dezoito anos, 

se dirige para a corte com esse mesmo objetivo. 

Todavia, seria pouco cauteloso pensar que Artu se apresenta como a personagem 

de quem todos dependem. Sendo a Table efetivamente redonda, cremos poder afirmar 

que esta aparente igualdade
34

 no que diz respeito à ocupação dos lugares é, na verdade, 

representativa da interdependência entre a realeza e a cavalaria. Se, por um lado, era 

prestigiante pertencer à corte de Artu e ser um elemento da Table Reonde, dado que era 

do conhecimento de todos que apenas os melhores ali teriam lugar, por outro lado, da 

cavalaria dependia todo o reconhecimento de que a corte e a Table usufruiam, pelo que 

se pode supor que Artu, sem estes, perderia muito do seu poder. 

Convém ainda relembrar que, sendo um dote da rainha, caso o casamento ficasse 

sem efeito, a Table Reonde não permaneceria na corte de Artu, mas acompanhava antes 

Ganievre. Isso torna-se bem claro no episódio da “Fausse Guenièvre”, quando a dame 

de Tamelirde diz a Artu que, caso ele não repare o mal feito, levará a Table consigo: 

 

Se ce vos ne volez fere, ma dame vos deffent de par Dex et de quanqu’ele poet de par lui et 

de par ses amis que vos des ore en avant ne reteignez l’anor que vos preistes a lui en 

mariage, ce est la Table Reonde, mês envoiez la li autresi garnie de chevaliers com ses 

pieres la vos bailla; ne já puis, ce gardés, ne soit Table Reonde en costre ostel, que ce est si 

haute chose qu’il n’en doit aveir que une seule en tot le monde.” (LP, T. III: 98) 

 

                                                           
34

 Esta igualdade entre os cavaleiros que perpassa nesta obra sofre alterações no texto d’A Demanda do 
Santo Graal,havendo aqui lugares de destaque como sugerido no excerto que a seguir se reproduz: 
“E el-Rei se foi assentar na sua alta [5, a] seeda. E depois os companheiros da Távola Redonda forom 
seer cada ũũ em seu lugar. E os outros, que nom eram de tam gram nomeada, severom cada ũũ per u 
devia “ (Demanda 2005: 28) 



63 
 

Refere ainda que, sendo este um objeto de tão alto valor, não deverá haver mais 

do que uma em todo o mundo, pelo que o rei não deverá tentar arranjar outra para 

substituir aquela. Isto conduz-nos até a uma reflexão em torno do peso que a Table 

Reonde efetivamente representa no desenrolar do episódio acima referido. Apesar de o 

narrador não nos deixar dúvidas quanto à razão que leva o rei a preferir a falsa Ganievre 

(o facto de estar apaixonado), não podemos deixar de ponderar o quadro completo. Na 

verdade, se Artu escolhesse Ganievre perderia a Table Reonde e, portanto, todo o poder 

que detinha até então, ou assim ele pensava por acreditar que a falsa rainha era a 

verdadeira Ganievre. Logo, ao escolher a dame de Tamelirde, Artu garante o seu poder, 

assegurado pela posse da Table e dos cavaleiros que delam fazem parte. Arriscamos 

mesmo afirmar que entre as qualidades que fizeram Artu apaixonar-se pela falsa rainha 

figura o dote que ela possuía e que Artu não queria perder, embora o narrador nos tente 

mostrar apenas um rei afetado pelas emoções, que tenta corrigir um mal cometendo 

outro maior apenas por ignorância e não por má intenção. 

Todavia, e porque o bem deve prevalecer, podemos entender a reação dos 

cavaleiros da corte de Artu e da Table Reonde como representativo de quem 

efetivamente detém o poder por direito. Recordemo-nos que quando a posição da rainha 

é posta em causa, os cavaleiros de Logres e da Table Reonde permanecem ao lado de 

Ganievre, não chegando a aceitar em situação alguma a dame de Tamelirde como 

rainha. Lancelot chega mesmo a pedir ao rei que lhe seja permitido abandonar a Table 

Reonde e a casa de Artu, de modo a continuar a defender Ganievre sem que isso atinja a 

sua honra e seja considerado traidor. Da mesma forma, os restantes cavaleiros de Logres 

sentem-se vassalos de Ganievre, a verdadeira rainha, mas dado que ainda é Artu o 

detentor da Table Reonde e que a este prestam vassalagem, dado ser ele o senhor da 

casa, poderiam ser considerados traidores e desonrados se se virassem contra o rei de 

forma explícita. Daí que Galehot use de muita diplomacia para defender a rainha, sem 

desafiar diretamente o rei, e Lancelot pretenda abandonar o rei para o poder fazer. Para 

além disso, sabemos que o desejo de abandonar Artu está presente em todos os 

cavaleiros de Logres, pois são vários aqueles que entre os seus se manifestam contra o 

julgamento feito a Ganievre, a única que eles reconhecem como legítima senhora. A 

importância deste grupo na sociedade representada no romance aparece mais explícita 

na versão não cíclica, onde a rainha nos surge menos preocupada, pois tem a melhor 

cavalaria do seu lado, como a seguir se apresenta: 
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Si fu assez plus honoree des genz de la terre que la reine Guenievre ne fu, mais li n’an 

chaut, car ele a avoques li la flor de tote la chevalerie do monde. (LP, T. II: 650) 

 

Et d’autre part est la reine a son ostel, qui mout a grant joie de ce que ensi se tienent a li tuit 

li proudome. (LP, T. II: 652) 

 

(…) mais n’i vint pas trop povrement, ne come fame qui a mort doie estre jugiee, car 

avoques li vindrent tuit li plus preudome do monde. (LP, T. II: 654) 

 

Assim, entende-se aqui que a Table Reonde desempenha um papel de relevo neste 

episódio, representando a dinâmica que percorre toda a obra no que diz respeito à 

relação entre a realeza e a cavalaria, isto é, o verdadeiro poder advém do facto de se ter 

o apoio da cavalaria, o que, neste caso, favorece Ganievre. De facto, o poder da 

cavalaria, de que a Table Reonde se apresenta como expoente máximo, parece servir 

primeiramente a rainha e não o rei; este último apenas usufrui desta por intervenção de 

Ganievre, por via do casamento. 

 

 

2.2.2. A legitimação da figura régia feminina 

 

A questão da legitimação da figura régia feminina é um dos temas que mais força 

adquire ao longo do capítulo da “Fausse Guenièvre”. Ele é de imediato colocado em 

evidência com a chegada da donzela enviada pela dame de Tamelirde à corte de Artu. 

Esta começa por colocar em questão a primazia do rei que afirma ser “li plus proudome 

qui vive, se ne fust une seule chose.” (LP, T. III: 86), para de seguida identificar a sua 

senhora, que a enviou, como a rainha Ganievre, anunciando também a carta onde a 

razão para a acusação ao rei está detalhadamente explicada: 

 

Tot premierement vos dit que ma dame que a vos m’envoie a non la roine Guenievre, la 

fille al roi Leodagan de Tamelide. Mais ançois que je vos descovre quel droiture elle doit 

avoir sor vos, vos baillerai unes letres que je vos aport qui sont scelees (10ª) en son seel et 

covendra que devant tote vostre baronie soient leues.» (LP, T. III: 88) 

 

A carta escrita pela dame de Tamelirde explica como a rainha que conhecemos até 

então tomou indevidamente o lugar daquela que se afirma como a verdadeira rainha e 

identitifica Ganievre como uma sua criada e amiga – “Cele fu mise en mon leu qui 
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estoit et m’acointe et ma serve” (LP, T. III: 92). A dame de Tamelirde acusa, portanto, a 

rainha de ter premeditado esta traição – “et porchaça ma mort et mon deseritement” 

(LP, T. III: 92) –, requerendo ao rei que corrija o mal feito ao ter tomado Ganievre 

como legítima rainha e esposa. Para tal a dame de Tamelirde pede vingança e que “cele 

qui t’a tenu en pechié mortel si longuement soit baillie a destruction.” (LP, T. III: 92). A 

carta é ainda complementada pela presença de Bertelac li Vialz, o cavaleiro, e a 

donzela, prima da dame de Tamelirde, ambos adjuvantes da causa desta. Assim, após a 

leitura da carta, a donzela narra ao rei e a todos os presentes pormenores da traição de 

Ganievre, afirmando que, após o casamento, contra a vontade da sua senhora, filha 

legítima do rei Leodagan, foi feita uma troca, sendo a verdadeira rainha raptada e feita 

prisioneira. O objetivo deste rapto foi possibilitar que a criada da rainha ocupasse o seu 

lugar, pensando a falsa rainha que a rainha legítima estaria já morta na sequência do seu 

rapto e aprisionamento. O detalhe com que toda a situação é narrada parece não deixar 

margem para dúvidas em relação ao sucedido, colocando, deste modo, em causa a figura 

que ocupa no momento presente a posição de rainha. Coloca-se, aqui, em destaque a 

questão da identidade de Ganievre, ao afirmar que esta é apenas uma criada que traiu a 

sua senhora e não a verdadeira rainha, e consequentemente o seu direito ao trono, dado 

que, nesta nova realidade, a personagem que se uniu a Artu pelos laços sagrados do 

matrimónio não é a mesma que usufrui da posição de esposa e rainha. Assim, a figura 

feminina que até então conhecemos como a rainha Ganievre parece ser completamente 

excluída do mundo arturiano devido ao seu desprovimento de identidade, não havendo 

lugar para ela neste universo. Afinal, tudo o que o leitor pensava é posto em causa e está 

em iminência de desaparecer, até porque, após o momento inicial despoletador da crise 

que se instalou, a palavra e a ação são exclusivamente masculinas. 

Para este cenário que aparentemente concorre para a anulação desta figura 

contribui em grande medida a posição de Artu. O rei não manifesta qualquer dúvida em 

relação ao que lhe é narrado e à culpa de Ganievre, chegando mesmo a decidir a sua 

condenação em prol dos seus interesses pessoais, como já referimos anteriormente, o 

que, indubitavelmente, desacredita ainda mais a figura da rainha, até porque o próprio 

rei participou em certa medida no que foi narrado pela donzela, ainda que de forma 

passiva. 

Contudo, a descredibilização de Ganievre não é apenas, ainda que 

maioritariamente, o resultado da ação dos seus oponentes. Lancelot propõe lutar contra 

três cavaleiros de Tamelirde para provar a inocência da rainha, o que poderia indiciar 
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um reestabelecer da ordem no mundo arturiano. Todavia, ao vencer os cavaleiros de 

Tamelirde, Lancelot apenas evita que a rainha sofra o terrível castigo proposto por 

Bertelac li Vialz, que já mencionamos anteriormente, mas não faz com que Ganievre 

retome o seu lugar enquanto legítima esposa de Artu e representante do poder régio, tal 

como afirma Elspeth Kennedy: “(…) his victory protects her from punishment but does 

not prove her right to her name and to her position as Arthur’s Queen. It is the illness of 

the impostor and Berthelais and their subsequent confessions which uncover the 

treachery.” (Kennedy 1986: 256). A rainha permanece, deste modo, num estado de 

indefinição, visto que não tendo sido castigada pelo crime que não cometeu, também 

não lhe foi efetivamente reconhecido o direito a ocupar o seu lugar na pirâmide social 

do mundo representado neste romance. Na verdade, só mesmo a revelação da verdade 

pelos verdadeiros traidores, na sequência de uma súbita e fatal doença, irá devolver a 

Ganievre a sua identidade régia. 

A estrutura deste episódio obriga-nos, porém, a refletir sobre o trajeto necessário 

para o reestabelecimento da ordem social no mundo arturiano. Parece-nos, na verdade, 

que toda a argumentação utilizada para condenar Ganievre serve também para 

consolidar a sua legitimidade na ocupação do trono, ao lado de Artu. Por conseguinte, 

ao longo do episódio vão-nos sendo fornecidas indicações sobre aquela que seria a 

verdadeira rainha que nos permitem traçar o perfil identitário de Ganievre. Assim, esta 

é-nos apresentada primeiramente como filha legítima do rei Leodagan. Sendo 

descendente de uma figura régia, encontra-se numa posição superior na sociedade 

representada. Daí que Ganievre seja descrita como uma mulher muito bela e cheia de 

virtudes – “(…) mais tot passa la granz bialtez et la valors que vos oïstes retrere de ma 

dame qui sa fille estoit, car ce fut la damoisele plus prisie a droit sor totes autres 

damoiselles” (LP, T. III: 96) -, sendo isto o que primeiramente fez com que Artu se 

interessasse por ela. Relembrando o já referido em capítulo anterior acerca da 

importância das alianças entre famílias como forma de obter poder e riqueza, torna-se 

evidente que, sendo de sangue régio prestigiado, dado que as virtudes do rei Leodagan 

eram reconhecidas por todos, Ganievre era, entre todas, a que melhor estaria à altura de 

ocupar o trono ao lado do jovem rei. Esta aliança era nitidamente vantajosa para Artu 

que passaria a ter ao seu lado os cavaleiros da Table Reonde, dote da futura rainha, em 

consonância com o referido por Isabel Correia acerca do Lançarote do Lago (ms. 

9611BNE): 
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(…) o contrato de casamento, nas sociedades medievais ocidentais, a partir do século XII, 

podia fazer-se, excepcionalmente, de acordo com um princípio hipergâmico, isto é, a 

esposa muitas vezes era de condição mais elevada do que o marido, sendo que este 

aumentava o seu poder, pelo dote da esposa, e o seu prestígio pela junção das parentelas. 

Não será demais recordar, como, aliás, está explícito no Lançarote (LL, XVI, pp. 12-13), 

que Artur possui a Távola Redonda porque esta fazia parte do dote de Genevra. Assim, pelo 

casamento, o rei ganhou os privilégios transmitidos pela mulher. (Correia 2010: 140) 

 

Assim, ao desposar Artu, Ganievre dá mais um passo na legitimação do seu poder 

enquanto futura régia feminina. Pelos laços sagrados do matrimónio, Ganievre está para 

sempre unida a Artu, partilhando ambos entre si tudo o que lhes pertence. Artu acede, 

desta forma, à Table Reonde e Ganievre à posição de rainha.  

Importa-nos, aqui, também, a cerimónia de coroação da rainha. Ficamos a saber 

por Bertelac li Vialz que Ganievre tinha sido ungida aquando desta cerimónia, o que faz 

dela a escolhida por Deus para assumir o poder régio.
35

 Assim se entende que, quando 

nada parecia ser suficiente para repor a ordem, fosse necessário recorrer à intervenção 

divina, representada pela súbita e misteriosa doença dos traidores para que Ganievre 

voltasse a ocupar o lugar que era seu de direito. Recorde-se que o apoio da cavalaria, 

nomeadamente de Lancelot, apenas a salvou da morte, mas não recuperou o seu direito 

ao trono. Do mesmo modo, a intervenção do Papa não foi também suficiente para que 

Artu renunciasse à falsa Ganievre. Assim, coube à providência divina intervir para 

evitar a continuação de um mundo alternativo incompatível com o construído até então. 

Apesar de todo o abalar do mundo arturiano, nomeadamente no que diz respeito à 

rainha, podemos afirmar que a sua legitimação enquanto figura régia feminina é, neste 

ponto, incontestável. Ganievre é, deste modo, a legítima rainha por berço, dado que 

descende de uma outra figura do poder régio, o que lhe assegura uma posição elevada 

na hierarquia social, por matrimónio, visto que devido à indissolubilidade deste está 

para sempre unida ao rei Artu, e por escolha divina, através da unção na cerimónia da 

coroação. 

 

 

                                                           
35

 Cf. Miranda (1998, p. 169). 
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3. A condenação de Ganievre: várias faces de uma mesma moeda 

 

A caracterização de Ganievre que testemunhamos ao longo do romance que aqui 

nos serviu de apoio nem sempre é feita de louvor. Na verdade, se por um lado a rainha é 

uma mulher de virtudes, considerada a melhor entre as melhores e por isso a escolhida 

para ocupar o trono do reino de Logres ao lado de Artu, por outro, os seus erros não 

passam despercebidos e são alguns os momentos em que a condenação da rainha surge 

de modo inequívoco, seja através de outras personagens ou até mesmo como reprodução 

do seu estado de alma. Deste modo, trataremos neste capítulo dos momentos da 

narrativa que nos parecem determinantes e ilustrativos no que às condenações da rainha 

diz respeito: o episódio do cavaleiro adúltero, o episódio da “Fausse Guenièvre” e, por 

analogia, remeteremos, ainda que de modo pouco exaustivo, para os momentos da 

condenação da rainha da Demanda do Santo Graal. 

Após um primeiro olhar sobre estes momentos, verificamos que as condenações 

ou provações por que Ganievre passa não oferecem ao leitor uma monotonia estrutural 

narrativa, visto que não há efetivamente lugar para a repetição linear dos 

acontecimentos. Contudo, não podemos também deixar de notar a frequência dos 

motivos que estão na base das condenações, sendo evidente a existência de traços 

comuns, entre os quais se destaca a condenação do adultério. Se o primeiro episódio, do 

cavaleiro adúltero, se assume como uma condenação premonitória do desrespeito pelos 

laços sagrados do matrimónio, ainda que de forma indireta, no episódio da “Fausse 

Guenièvre” a condenação de que a rainha é alvo (traição) esconde uma outra: a relação 

adúltera entre ela e Lancelot, que nos chega primeiramente pela voz de Hélie de 

Toulouse, um dos clérigos que interpreta os sonhos de Galehot, e depois num momento 

de auto-reflexão da própria rainha, que tentará corrigir o seu erro. Esta condenação das 

relações adúlteras é veiculada, também, indiretamente, pela posição do rei Artu que 

repudia a verdadeira rainha em função dos seus próprios interesses, o que o leva a 

incorrer em grande pecado e ser excomungado em virtude do seu erro, acabando por ser 

obrigado a retomar a sua esposa por intervenção divina. Ora, como já dissemos na 

introdução deste trabalho, estes episódios estão em íntima ligação com os momentos de 
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condenação da Genevra que encontramos na Demanda do Santo Graal, seja através das 

visões de Lancelot, em que a rainha, culpada de luxúria aparece já no Inferno, seja na 

parte final, aquando da descoberta da relação amorosa pelo rei e restantes cavaleiros. 

Sendo o ponto comum destes episódios a condenação inequívoca do adultério, 

importa referir que este se afigura na sociedade aqui representada como um crime 

contra a Igreja/Deus e contra direito (civil). Quer isto dizer que não só o adultério 

representa o desrespeito pelos laços sagrados do matrimónio, ignorando e até mesmo 

desobedecendo, assim, às orientações da Igreja e, portanto, de Deus, como também se 

trata de um desrespeito pelo senhor a quem se pertence e a quem se deve fidelidade. 

Coloca-se, deste modo, em causa toda a estabilidade da estrutura social assente numa 

divisão funcional que rege o universo da corte de Artu. 

À primeira vista, esta condenação da relação amorosa entre a rainha e o cavaleiro 

poderia parecer ameaçar também o equilíbrio social no reino de Logres, dado que, como 

já vimos anteriormente, a rainha deveria mostrar agrado aos cavaleiros mais corajosos e 

hábeis, de modo a garantir que estes permacessem na corte, tornando-a, assim, a mais 

prestigiada. Esta afirmação, afigura-se, deste modo, como uma contradição 

relativamente ao mencionado acima. Contudo, para evitar tais falácias importa tornar 

clara a dimensão do que é efetivamente alvo de condenação. De facto, nunca nos é dito 

que a rainha deve suster a sua manifestação de contentamento perante as proezas 

realizadas pelos cavaleiros. Muito pelo contrário, essa é uma das funções inerentes à 

figura régia feminina, que deve ser, acima de tudo, uma verdadeira anfitriã na casa do 

seu senhor, sendo a importância deste comportamento da rainha por diversas vezes 

referido ao longo da obra, reiterando que o mesmo garantiria a presença de um bom 

cavaleiro na corte. Recorde-se a este propósito a batalha de Artu contra Galehot, em que 

Gauvains se dirige à rainha para que ela interceda junto de Lancelot, pedindo-lhe que 

lute pelo seu amor. Gauvains faz aqui um longo discurso sobre a importância de ter um 

valente e corajoso cavaleiro na corte, como forma não só de obter prestígio, mas 

também de garantir vitórias e sucessos nas empresas do reino. 

Este amor pelo qual o cavaleiro deveria lutar deve ser, aqui, entendido como 

afeição e gratidão pelo auxílio prestado, o que nos leva de imediato para o amor 

preconizado pela ideologia da fin’Amors, já abordado no primeiro capítulo deste 

trabalho. Tal como já afirmámos, este serviço de amor deveria pautar-se, entre outros 

aspetos, pela mesura, isto é, a relação entre a rainha e o cavaleiro nunca deveria passar 

os limites que transformam a relação em pecado, através da consumação carnal do 
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amor. Cabia, assim, à mulher manter essa distância, sem que a afeição entre ambos 

saísse lesada, pois era vital para que o cavaleiro mantivesse o seu prestígio que a 

senhora lhe dedicasse o seu amor, já que este apenas seria dedicado aos melhores. 

Deste modo, o que aqui é condenado é apenas a consumação carnal deste amor 

que concretiza o adultério. Assim, no episódio da “Fausse Guenièvre”, a rainha 

manifesta ter consciência do seu erro primeiramente ao reconhecer que poderá estar a 

ser castigada pelo seu pecado e depois ao recuar na relação com Lancelot, oferecendo 

ao cavaleiro apenas aquilo que seria permitido, ainda que este recuo seja apenas 

temporário. 

Por conseguinte, neste terceiro capítulo discorreremos por estes e outros aspetos 

que nos pareçam pertinentes para uma melhor compreensão da condenação sofrida por 

Ganievre, sem perder de vista aquele que nos parece ser o objetivo primordial do 

romance: mostrar a supremacia da classe cavaleiresca. 

 

 

3.1. O episódio do cavaleiro adúltero 

 

O primeiro momento da narrativa sobre o qual nos debruçaremos e que ilustra 

uma das condenações que pairam sobre a figura da rainha diz respeito ao episódio da 

condenação do cavaleiro adúltero, episódio este já abordado e parcialmente transcrito no 

primeiro capítulo deste trabalho. Este episódio, cujo objetivo primordial nos parece ser 

sublinhar as qualidades cavaleirescas de Lancelot, contém os mesmos elementos da 

trama amorosa que veremos surgir mais adiante entre Ganievre e o jovem cavaleiro: o 

senhor/Artu, a esposa/Ganievre e o cavaleiro/Lancelot. Assim, se entende a pertinência 

da nossa delonga neste episódio em que a condenação é deveras inequívoca. 

Recordemos, então, o que aqui é narrado. Lancelot, ainda antes de qualquer 

envolvimento amoroso com a rainha, parte à aventura e encontra um grupo onde se 

destaca um cavaleiro que é condenado. Lancelot interpela-os no sentido de compreender 

o sucedido. Fica, então, a saber que o cavaleiro em questão era acusado de se ter 

envolvido numa relação amorosa ilícita com a esposa do senhor de quem era vassalo. É 

curiosa a posição do cavaleiro condenado que considera não ter ofendido o seu senhor, 

pois nunca foi essa a sua intenção – “Et li chevalier, qui estoit lies, respont et jure moult 

durement que onques a nul jor nel pensa que il sa honte li porcachast.” (LP, T. III: 598). 

A justificação para tal não se apresenta como evidente, pelo que sugerimos no primeiro 
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capítulo que tal poderia insinuar uma relação simbiótica entre o senhor e o cavaleiro, 

pensando este último que a sua intenção valeria mais do que a ação inconsciente. Esta 

posição, validada pela defesa apresentada por Lancelot, coloca já em causa a relação 

entre o senhor e o cavaleiro, entre aquele que detém o poder senhorial e os que o 

servem, anunciando, desde já, a tensão entre a realeza e a cavalaria que atravessará todo 

o romance e que abordaremos mais adiante. 

Atentando na ação, torna-se, desde logo, evidente o paralelo existente entre o 

sucedido com o cavaleiro e a relação ilícita que virá a concretizar-se entre Lancelot e a 

rainha. Tal como as personagens condenadas neste episódio, também Lancelot e 

Ganievre virão a desenvolver uma relação amorosa ilícita, que será alvo de condenação. 

Deste modo, e dirigindo a nossa atenção para a personagem feminina, ficamos apenas a 

saber que a sua presença se concretiza apenas porque o cavaleiro condenado tem a 

cabeça desta presa pelos cabelos à cintura. A mulher adúltera não teve, portanto, 

desculpabilização possível, sendo a sua condenação inevitável. Assim, importa, ainda, 

salientar que desta forma lhe foi retirado o direito à palavra, pela morte, impedindo a 

sua defesa, ao contrário do que aconteceu com o cavaleiro, que se pode defender. Isto 

torna, também, claro que a valentia do cavaleiro que servia a senhora não foi suficiente 

para a salvar, sendo o próprio cavaleiro insuficiente a si mesmo. Assim se entende que 

este fosse um prisioneiro quando Lancelot o encontrou e salvou, concorrendo, desta 

forma, para o sublinhar das qualidades guerreiras do protagonista do romance. 

Do mesmo modo, e dada a existência do paralelismo entre os elementos deste 

episódio e o que encontraremos adiante nas personagem de Ganievre, Lancelot e Artu, 

podemos afirmar que este episódio antecipa, de certa forma, o par amoroso 

Ganievre/Lancelot, bem como a sua condenação, que poderemos confirmar ao longo da 

obra e particularmente na Demanda do Santo Graal. Por conseguinte, não restam 

dúvidas de que esta é uma condenação implícita à conduta da rainha que permite o 

desrespeito pelos laços que a unem a Artu, sejam eles os laços do matrimónio ou os 

laços feudo-vassálicos, e que coloca, desta forma, em risco a ordem do próprio mundo 

arturiano. A salvação do castigo, isto é, da morte, caso os amantes resolvam perpetuar a 

sua relação ilícita, depende, assim, exclusivamente das capacidades guerreiras do 

cavaleiro e da sua fidelidade à senhora, colocando Ganievre na dependência de Lancelot 

para escapar ilesa nas diversas provações que analisaremos adiante. 
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3.2.  As condenações no episódio da “Fausse Guenièvre 

 

O episódio da “Fausse Guenièvre” que já analisamos anteriormente apresenta-se 

como um dos momentos mais profícuos no que diz respeito à diversidade de 

condenações, explícitas ou implícitas, que podemos encontrar na narrativa. Recordando 

de modo breve o enredo deste episódio, aqui é narrada a forma como a identidade de 

Ganievre é posta em causa, causando um mal estar e uma instabilidade generalizada no 

reino e Logres, e ameaçando fazer ruir o mundo arturiano como o conhecemos até ao 

momento. Assim, o momento crítico tem início com a chegada à corte de uma donzela 

que se faz acompanhar por um cavaleiros, Bertelac li Vialz, a mando da dame de 

Tamelirde. Esta donzela dirige-se a Artu, acusando-o de ser desleal para com a 

verdadeira rainha e entrega-lhe uma carta onde a verdadeira rainha explica a razão da 

acusação. Posteriormente e na sequência da visita da dame de Tamelirde à corte, é 

exigido a Artu que repare o mal feito ao ter tomado indevidamente Ganievre como 

esposa, acolhendo, portanto, a dame de Tamelirde como esposa e procedendo à sua 

coroação. Segundo as exigências daquela que afirma ser a verdadeira rainha, o rei deve 

ainda punir aquela que agora ocupa o trono, sob pena de perder o dote que tinha ganho 

ao casar-se com Ganievre. Falamos da Table Reonde, sobre cuja importância já 

discorremos ao longo do segundo capítulo deste trabalho. 

Com o objetivo de garantir o sucesso deste esquema, o rei é capturado e feito 

prisioneiro pela dame de Tamelirde. Assim, Artu acaba por se apaixonar por ela e 

declara Ganievre culpada. A sua decisão quanto à culpabilidade da rainha baseia-se nas 

declarações parciais dos que apoiavam a dame de Tamelirde, parecendo-nos, portanto, 

que Artu orientava os acontecimentos em função dos seus interesses pessoais, como já 

dissemos no ponto dois deste trabalho. 

Perante a situação de crise que ameaça o reino e particularmente a rainha, 

Lancelot e Galehot, acompanhado por outros cavaleiros do reino de Logres saem em 

defesa da rainha. Com o objetivo de salvar a rainha da morte, Lancelot luta com três 

cavaleiros
36

. Com a vitória de Lancelot, Ganievre escapa à morte, mas não recupera o 
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 Refira-se que neste ponto o Lancelot cíclico se apresenta com variações relativamente à versão não 
cíclica. De facto, enquanto que no primeiro, Lancelot, enfurecido com a situação, anuncia que lutará 
com os três cavaleiros, acabando por poupar a vida ao último a pedido da rainha, no Lancelot não cíclico 
é Artu que considera que quem ousar defender a rainha deverá lutar com três cavaleiros, justificando tal 
decisão com a irrefutabilidade da culpa de Ganievre. Na versão não cíclica, Lancelot mata os três 
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trono. Seguidamente, o Papa excomunga o reino e os traidores adoecem 

misteriosamente, o que os leva a confessar o crime cometido. Ganievre recupera, assim, 

o seu lugar ao lado de Artu enquanto esposa e rainha, reestabelecendo o equilíbrio 

social no reino. 

A condenação da rainha serve neste episódio dois propósitos fundamentais que se 

sobrepõem aos restantes, porque seguem o objetivo geral do romance. Por um lado, 

eleva a posição da cavalaria, ao demonstrar como as suas ações podem determinar o 

rumo do reino e, por outro, enfraquece a figura régia masculina, que se mostra como um 

rei pecador e criminoso, tal como já vimos anteriormente. 

Contudo, ao concretizar estes dois objetivos, o episódio acaba também por nos 

revelar algo mais sobre a posição da rainha nesta sociedade que encontramos. Recorde-

se que Ganievre nos aparece como uma vítima a quem são atribuídos crimes que não 

cometera, sofrendo as humilhações e a angústia da indefinição que lhe são infligidas. 

Ainda que no final do episódio a rainha recupere aquilo que é seu por direito e se tenha 

mostrado ao longo de todo o episódio como uma mulher cujas virtudes fazem dela um 

exemplo, a figura régia feminina provou também ter algumas fragilidades. Afinal, a sua 

vida depende apenas da cavalaria, sendo a sua posição social insuficiente para assegurar 

a sua segurança. No entanto, e apesar desta fragilidade, a rainha recupera o seu 

prestígio, pois manteve sempre uma atitude de respeito pelo rei, apesar da forma como 

foi tratada, mostrando-se humilde perante aqueles que a apoiavam, entre eles o mais 

poderoso príncipe, Galehot, por forma a ganhar a sua simpatia e o seu apoio. Cremos 

poder, portanto, afirmar que se verifica, aqui, uma elevação da figura da rainha 

relativamente à figura do rei, cujas falhas excedem em muito as de Ganievre. 

Há, todavia, uma outra condenação neste episódio que mais prendeu a nossa 

atenção, dado que esta primeira e aquela que se oferece mais ao leitor não é, na verdade, 

uma verdadeira condenação da rainha, mas antes uma forma de pôr a nu os defeitos de 

Artu a diversos níveis. Assim, interessa-nos aqui a condenação da sua relação adúltera 

com Lancelot, que nos surge pela voz da própria rainha e da qual poucos têm 

conhecimento. Efetivamente, a rainha crê que o que lhe está a acontecer é castigo de 

                                                                                                                                                                          
cavaleiros, não havendo lugar para a intervenção da rainha. Cremos por isso poder afirmar que a versão 
cíclica deste episódio parece oferecer-se muito mais ao sublinhar das qualidades cavaleirescas de 
Lancelot, como a coragem e a habilidade com as armas, dado que até ao nível da narração o momento 
do combate é mais extenso nesta versão. Do mesmo modo, a versão cíclica enaltece neste ponto a 
figura de Ganievre que tem oportunidade de demonstrar as suas virtudes, colocando em evidência a 
bondade que lhe permite perdoar os que se lhe opuseram. 
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Deus pelo seu pecado – “si quid bien et croi que ce m’avendra par mon pechié, por ce 

que je ai meserré vers le plus proudome del monde.” (LP, T. III: 230). Ainda que esta 

reação ao pensar que a desgraça que lhe acontece é castigo divino seja relativamente 

comum, esta reflexão da rainha em torno do seu comportamento põe em evidência a 

condenação por desrespeito pelos laços sagrados do matrimónio. Assim, este afigura-se 

como um crime que não é exclusivo do rei. No entanto, há que notar que no caso da 

relação entre Ganievre e Lancelot, a relação adúltera revela-se benéfica para todos. Será 

pelo seu amor à rainha, a quem serve cegamente, que Lancelot permanecerá na corte de 

Artu, garantindo o prestígio e sucesso desejado. Já no caso de Artu, a sua relação 

adúltera com a dame de Tamelirde apresenta-se como um elemento carregado de 

negatividade. Ao repudiar Ganievre e colocar no seu lugar uma mulher com a qual não 

tem nenhuma ligação reconhecida por Deus ou pelo homem, Artu põe em causa a 

estabilidade e segurança do reino, cuja união parece poder sucumbir a cada momento
37

. 

Esta fragilidade do reino é acompanhada pela degradação, até mesmo física, dos 

principais intervenientes, cuja misteriosa doença os coloca numa situação limite. 

Assim, reconhecendo a sua falha, Ganievre decide reparar o mal feito e reorientar 

o seu comportamento, informando Lancelot de que apenas deverá esperar dela aquilo 

que é aceite por Deus e pela sociedade, ainda que os seus sentimentos não tenham 

mudado – “sor la grant amor que vos me devez, que vos desoremes ne me requerez 

nulle compaignie fors d’acoler et de baisier, s’il vos plaist que vos le façois por ma 

proiere. (…) et ne dotés pas de moi que je ne soie tot dis vostre.” (LP, T. III: 296). 

Daqui se depreende, então, que Ganievre pertencerá sempre a Artu, a quem está unida 

pelo matrimónio, laço indissolúvel. Assim se entende que o regresso da rainha a Artu 

seja motivo de alegria para todos, pois a rainha repara, ainda que por pouco tempo, o 

mal feito, redimindo-se do seu pecado e reestabelecendo a ordem no reino de Logres. 

Deste modo, se neste episódio a condenação de que Ganievre é alvo faz dela uma 

vítima por ser uma falsa acusação, é também certo que a sua condenação ocorre por 

outra via: a do adultério, através das suas próprias palavras. O reconhecimento da sua 

falha dá, assim, a Ganievre a oportunidade de se redimir da única mácula que possuía 

enquanto rainha, possibilitando uma elevação da figura régia feminina, ao lado da 

                                                           
37

 É ainda interessante notar que os dois grupos que se formam como oponentes no episódio da “Fausse 
Guenièvre” gravitam em torno das personagens femininas. De facto, os cavaleiros de Logres servem 
Ganievre e os de Tamelirde servem a dame de Tamelirde. Assim, parece-nos que Artu é despojado de 
toda a sua força enquanto figura régia, pois todo o seu poder depende em grande medida das figuras 
femininas com quem se relaciona. 
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cavalaria, em detrimento da figura régia masculina, cujos crimes, apesar da remissão 

final, se afiguram como mais graves do que os das restantes personagens. Contudo, e 

porque a remissão de Ganievre é, como já referimos, apenas temporária, o adultério será 

o pecado que irá acompanhar a figura régia feminina ao longo de todo o ciclo, voltando 

esta a ser alvo de severa condenação, sobretudo na Demanda do Santo Graal, o 

romance que encerra o ciclo arturiano em prosa, quando a relação adúltera entre o 

cavaleiro e a rainha se torna do conhecimento de todos no reino. 

 

 

3.2.1. Os sonhos de Galehot 

 

No início do episódio da “Fausse Guenièvre” encontramos Lancelot e Galehot a 

caminho de Sorelois. Galehot encontra-se angustiado, pois encerra em si dois 

sentimentos antagónicos: a alegria e a tristeza. Alegria porque Lancelot o acompanha e 

triste porque o seu companheiro aceitara fazer parte da casa de Artu e Galehot receia 

perdê-lo. Porém, a inquietude que assola Galehot não advém apenas deste receio, mas 

também dos estranhos sonhos que o incomodam e que se apresentam, para nós, de 

especial interesse no que às condenações (implícitas ou explícitas) de Ganievre diz 

respeito. 

Assim, no primeiro sonho, Galehot encontrava-se em casa do rei Artu com muitos 

outros cavaleiros. Do quarto da rainha saía uma serpente, a maior que se poderia 

imaginar, que ao chegar junto de Galehot lhe lançava fogo e lhe fazia perder metade dos 

membros: 

 

(…) qu’il m’estoit avis en mon dormant que j’estoie en la maison mon seignor le roi Artu et 

gran[t] compaine de chevaliers: si venoit hors de la chambre la roine une serpente, la 

greignor dont je onques oisse parlier, si venoit droitement a moi et espandoit sor moi feu et 

flambe si que je perdoie la moitié de tos mês menbres. (LP, T. III: 68) 

 

 Já no segundo sonho, Galehot tinha dois corações idênticos, sendo que um deles 

se separou e se transformou em leopardo, juntando a um grupo de outros animais 

selvagens. Consequentemente o outro coração e todo o seu corpo secaram e Galehot 

sentiu que morria: 
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me fu avis que je avoie dedens mon ventre dous coers et estoient si pareil que a paine poist 

l’en conoistre l’un de l’autre. Et quant je m’en regardoie, si en perdoie l’un, et quant il ert 

departis de moi si devenoit un lepart et se feroit en une grant compaine de bestes salvages. 

Et maintenant me s[e]choit li coers e [t]os li autre cors et m’ert avis en cel songe que je 

moroie. (LP, T. III: 68) 

 

A preocupação com o significado destes sonhos leva Galehot a pedir ajuda ao rei 

Artu para que lhe envie os sábios clérigos que outrora tinham interpretado os sonhos do 

rei, ao que Artu acedeu. As interpretações dos clérigos vão-se sucedendo, sendo que 

cada uma acrescenta algum elemento novo à anterior. Assim, de acordo com estas 

intepretações, Galehot fica a saber que a sua morte se deverá ao leopardo, que é 

identificado como sendo Lancelot. Prevê-se também, aqui, a chegada de um cavaleiro 

que superará Lancelot e que terá assento na Table Reonde, associando-o à figura do leão 

– “«Et altresi com nulle beste n’est plus haute (177vºa) que est li leparz fors le lion, 

altresi ne puet estre nus meillor chevalier de cestui fors uns seus.” (LP, T. III: 128). 

Apesar de facilmente sermos tentados a identificar o leão com a vinda de Galaaz, José 

Carlos Miranda adverte-nos para o facto de “que François Mosès (Lancelot III. La 

fausse Guenièvre, pp. 20-22) coloca reservas a esta interpretação da alegoria do leão no 

referido episódio, retirando-lhe assim o caráter de anúncio cíclico que nos parece 

inevitavelmente possuir. É, todavia, questão a suscitar mais profunda reflexão tendo por 

base um melhor conhecimento das relações textuais no seio da tradição manuscrita desta 

parte do romance.” (Miranda 2012: 307, nota 12), deixando, deste modo, em aberto a 

interpretação ou associação simbólica do leão. 

Perante a dúvida de Galehot quanto à possibilidade de algum outro cavaleiro 

poder ser melhor do que o seu companheiro, este fica a saber que isso se deve à 

virgindade e castidade que lhe permitirão descobrir o Graal, introduzindo, já aqui o 

tema que acompanhará até ao fim o romance em prosa. Um outro aspeto que nos 

interessa particularmente diz respeito ao facto de nestas interpretações a serpente ser 

identificada como a rainha – “et la serpenz qui le vos toldra, ce sera ma dame la roien 

qui aime le chavalier et aimera tant come nulle dame porra plus amer chevalier.” (LP, T. 

III: 144). Ganievre é, deste modo, identificada como o elemento que indiretamente 

causará a infelicidade de Galehot, pois, para seu proveito próprio, retirar-lhe-á o 

companheiro que ele tanto ama.  
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A simbologia inerente à serpente que, desde o Génesis
38

, nos surge como um 

animal astuto, habilidoso, venenoso e enganador, símbolo do mal, do pecado, parece-

nos aqui bastante representativa da imagem que se pretende passar da rainha, que se 

enquadra na ideia comum da mulher, como nos diz Georges Duby: “(…) a mulher, 

lúbrica e traidora. Demonstravam que o demónio se serve dela para semear a 

turbulência e o pecado” (Duby 1996: 27)
39

. Aliás, Hélias de Toulouse, o último clérigo 

a usar da palavra, faz mesmo referência à provação de que Ganievre será alvo quando 

acusada de impostora e traidora pela dame de Tamelirde como castigo pelo pecado 

cometido, afirmando de antemão que a rainha é inocente no que às acusações que lhe 

fazem diz respeito – “car ma dame es; si cuit melz qu’il li soit avenu par son pechié de 

ce qu’elle a empris si grant desloialté come de honir le plus prodome del monde, que 

por nulle autre corpe qu’ele i ait ou blasme dont elle est retee.” (LP, T. III: 146) 

Cremos, portanto, que esta associação entre Ganievre e a serpente não é, de modo 

algum, gratuita, visto que é pelo pecado do adultério que a rainha garantirá a fidelidade 

e presença de Lancelot na corte, prejudicando, deste modo, Galehot. 

Interessa-nos, portanto, neste ponto, a culpabilização de Ganievre que não só se 

apresenta como destruídora de um dos melhores príncipes, ainda que indiretamente, 

                                                           
38

 Recorde-se que é a serpente que, usando da sua habilidade, convence Eva a pecar.  Recordemos o 
texto bíblico de maior referência: 
1 Et serpens erat callidior cunctis animantibus agri, quae fecerat Dominus Deus. Qui dixit ad mulierem: 
“Verene praecepit vobis Deus, ut non comederetis de omni ligno paradisi?”. 2 Cui respondit mulier: “De 
fructu lignorum, quae sunt in paradiso, vescimur;  
3 de fructu vero ligni, quod est in medio paradisi, praecepit nobis Deus, ne comederemus et ne 
tangeremus illud, ne moriamur”.  
4 Dixit autem serpens ad mulierem: “Nequaquam morte moriemini!  
5 Scit enim Deus quod in quocumque die comederitis ex eo, aperientur oculi vestri, et eritis sicut Deus 
scientes bonum et malum”. 
6 Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum et pulchrum oculis et desiderabile esset 
lignum ad intellegendum; et tulit de fructu illius et comedit deditque etiam viro suo secum, qui comedit.  
7 Et aperti sunt oculi amborum. Cumque cognovissent esse se nudos, consuerunt folia ficus et fecerunt 
sibi perizomata.  
8 Et cum audissent vocem Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem, abscondit se 
Adam et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligni paradisi.  
9 Vocavitque Dominus Deus Adam et dixit ei: “Ubi es?”.  
10 Qui ait: “Vocem tuam audivi in paradiso et timui eo quod nudus essem et abscondi me”.  
11 Cui dixit: “Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi quod ex ligno, de quo tibi praeceperam, ne 
comederes, comedisti?”.  
12 Dixitque Adam: “Mulier, quam dedisti sociam mihi, ipsa dedit mihi de ligno, et comedi”.  
13 Et dixit Dominus Deus ad mulierem: “Quid hoc fecisti?”. Quae respondit: “Serpens decepit me, et 
comedi”. (Génesis 3: 1-13) 
39

 ) Esta é uma ideia corroborada por Jean-Charles Payen, que enuncia as características negativas de 
que estavam dotadas as mulheres: “(…) toute femme este généralement frivole, lubrique, indiscrète, 
envahissante, impérieuse, jalouse, méchante et menteuse comme est menteuse son apparence même, 
qui cache une nature perfide sous des dehors dont l’attirance n’a qu’un temps.” (Payen 1977: 415) 
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como também o faz por via de um pecado que carece de perdão aos olhos de Deus e do 

homem. Podemos, assim, afirmar que Ganievre é, aqui, vista como a fonte de todo o 

mal, despoletando e manipulando as ações dos que a rodeiam, sem olhar a meios para 

atingir os seus fins. Ganievre é, deste modo e nas palavras de Isabel Correia, “a Eva 

tentadora, a serpente que engana, pelos seus atributos, mas, também pela sua natureza 

feminina.” (Correia 2010: 149)
40

. 

Contudo, este é talvez um dos episódios que mais discrepâncias apresenta no que 

à versão cíclica e não cíclica diz respeito, alterando, por vezes, completamente o rumo 

interpretativo do episódio. Vejamos como se apresentam os sonhos no Ms. 752 BNF, 

Ms. 751BNF e Ms. 768BNF, respetivamente. 

 

Ms. 768BNF Ms. 752BNF Ms. 751BNF 

La nuit sonja Galehoz un songe, dont 

il fu mout effreez, car il li fu avis 

qu’il estoit en une praerie entre un 

bois et une riviere. Et veoit devant lui 

grant bataille de deus lieons, la plus 

fiere et la plus orgueilleuse dont il 

onques oïst parler do cors a deus 

lieons. Li uns estoit coronez, et li 

autres sanz corone. Si s’an mervoille 

mout Galehoz, por ce que lieon 

coroné n’avoit il onques mais veü. Et 

lors esgarde d’autre part sor senestre, 

si voit venir un liepart, plain de si 

grant fierté que onques mais so 

fierete beste n’avoit veüe. Et qant il 

estoit pres des deus lieons qui se 

conbatoient, si les esgardoit mout 

durement, ne ne se movoit de son 

estal. Et li dui lieon se combatent 

mout durement. Mais an la fin n’i 

puet durer li coronez, car trop est li 

autres de grant force et de grant (f. 

175c) pooir, si lo moinne a sa 

volenté. Et qant li lieparz voit que cil 

est si au desouz, si nel puet soffrir, 

ainz li vait aidier et cort a l’autre si 

En cest duel et en ceste 

angoisse que je ai si 

longement menet me 

mistrent dui mult felon songe 

qui me vindrent avant ier en 

[avision]: qu’il m’estoit avis 

en mon dormant que j’estoie 

en la maison mon seignor le 

roi Artu et gran[t] 

compaine de chevaliers: si 

venoit hors de la chambre 

la roine une serpente, la 

greignor dont je onques 

oisse parlier, si venoit 

droitement a moi et 

espandoit sor moi feu et 

flambe si que je perdoie la 

moitié de tos mês menbres. 

Einsint m’avint a la premiere 

nuit, e l’autre aprés me fu 

avis que je avoie dedens mon 

ventre dous coers et estoient 

si pareil que a paine poist 

l’en conoistre l’un de l’autre. 

Et quant je m’en regardoie, si 

en perdoie l’un, et quant il ert 

La nuit que Galehot parti de 

la cort, li avint que il sonja I 

songe molt lait et molt 

annuiex et qui molt 

l'espoanta, car il estoit avis 

qu’il estoit an la maison le 

roi Artu en grant 

conpangnie de chevaliers et 

il esgarde si voit issir de la 

chanbre la roine I grant 

serpant et avoit la teste 

coronee d’or si estoit si 

mervilleuse a esgarder. La 

serpant venoit tot 

contrement la sale tres 

parmi les chevaliers et 

venoit a Galehot tout droit 

la ou il seoit entre les 

autres. Si espandoit sor lui 

tant de feu qu’il de la 

flanme que ele getoit parmi 

la boche ardoit tous. Molt 

fu ses songes lais et hideus et 

molt en fu Galehot 

espoantez, mais bien s'ensela 

qu’a milieu ne l’espandi. 

                                                           
40

 Também Georges Duby descreve a visão da mulher na Idade Média de modo idêntico: “A natureza 
feminina – é o que se repete por todo o lado – é perversa. Por meio da mulher, tentadora e reptilizante 
(…) o pecado introduziu-se no mundo. (…) com elas, é permanente a possibilidade de desgraça.” (Duby 
1998:235) 
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fierement que cil ne l’ose atandre, 

ainz li fait voie. Et quant cil cui li 

lieparz secorroit voit que li autres 

s’en vait, si li recort sus. Et li lieparz 

se trait arrieres, si recommance la 

meslee des deus lieons et dure mout 

longuement, tant que mout se blecent 

et ampirent. Mais totesvoies se 

redesconfist li coronez. Et lors 

revient li lieparz, si se met entredeus. 

Et si tost com li autres lo voit, si se 

tient toz coiz, qu’il ne se muet. Et li 

lieparz s’en vait vers lui grant aleüre. 

Et qant cil lo voit venir, si li vient a 

l’ancontre et li fait joie. Et li lieparz 

lo prant, si l’an mainne au lieon 

coroné et fait tant que il s’agenoille 

devant lui atresin come por crier 

merci. Si est ansin faite la paiz des 

deus bestes, qui or se haoient 

mortelment, si refont or grant joie li 

un a l’autre et s’an vont ansanble en 

une compaignie. Si en est Galehoz 

mout esbahiz de ce que par lo liepart 

se sont ensin acordé li dui lieon. (LP, 

T. III: 596) 

departis de moi si devenoit 

un lepart et se feroit en une 

grant compaine de bestes 

salvages. Et maintenant me 

s[e]choit li coers e [t]os li 

autre cors et m’ert avis en cel 

songe que je moroie. (LP, T. 

III: 66-68) 

A l’autre nuit apres li avint 

qu’il sonjoit. Si li estoit avis 

qu’il avoit le cors tout overt, 

si qu’il veoit dedens ses 

entrailles apertement et il 

esgardoit si veoit qu’il tenoit 

II cuers dedens le vantre si 

parans qu’il estoient d’un 

gros et d’un grant et d’un 

sanblant. Quant il avoit ses 

cuers esgardes molt 

longuement, si li estoit avis 

que li uns en sailloit hors et 

devenoit une beste toute a 

[...] conme uns lieupars et 

maintenant se feroit entre les 

autres bestes et parmi bois et 

parmi plains et coroit si loing 

qui le en perdoit tote la veue. 

Et quant il ne la veoit, mais 

si li estoit avis qui touz li 

autres cuers li cheoit [...soit] 

toz dedens le ventre. Et apres 

li sechoit toz dedens et tot li 

cors et tous li mambre. Et si 

li sanbloit qu’il [s...] morist il 

nelle pas. (Correia 2010: 

360-361) 

 

Após a leitura destes momentos ilustrativos dos sonhos de Galehot, verificamos 

que efetivamente muitas são as variações encontradas nos manuscritos, começando logo 

pela extensão dos textos. Se na versão do ms. 752BNF e do ms. 751BNF Galehot tem 

dois sonhos, no ms. 768BNF encontramos apenas um. Também os elementos são 

distintos: enquanto que no ms. 752BNF e ms. 751BNF vemos que Galehot tem dois 

corações e que um, ao separar-se do outro, se transforma em leopardo, no ms. 768BNF, 

existe a presença de dois leões, em batalha, e posteriormente o surgimento do leopardo. 

Interessa-nos particularmente, neste passo da narrativa, um aspeto que se prende a 

personagem que preside a este trabalho: a rainha Ganievre. Na verdade, o sonho em 

que, segundo as interpretações dos clérigos, a rainha aparece representada por uma 

serpente surge apenas nos ms. 752BNF e ms. 751BNF, possuindo coroa neste último. 

Cremos, deste modo, que é nestes manuscritos que há efetivamente uma maior 

preocupação em mostrar o lado luxurioso, pecador da rainha, associando-a à serpente, 
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fonte de todo o mal. Tal se entende na medida em que estes dois manuscritos dizem 

respeito a versões cíclicas e, portanto, que integram a temática do Graal, o qual Lancelot 

não será digno de alcançar devido aos seus amores ilícitos com a rainha. Por seu turno, 

o ms. 768BNF, que representa o que encontramos no Lancelot não cíclico, não coloca 

aqui em causa a figura da rainha, pois não é tanto o adultério que pesa sobre a figura 

feminina, mas antes as suas qualidades que lhe permitem movimentar-se com sabedoria 

e astúcia no jogo cortês, não sendo, portanto, alvo de condenação
41

. 

 

 

3.3. A condenação da rainha: repetição de modelos narrativos 

 

Ao longo do romance em prosa não raras vezes nos deparamos com 

reminiscências de episódios anteriores, sejam do mesmo livro ou de outros da mesma 

natureza. Recorde-se, por exemplo, as referências ao Le Chevalier de la Charrette. Do 

mesmo modo, também estes dois episódios a que dedicamos a nossa atenção, o episódio 

do cavaleiro adúltero e o episódio da “Fausse Guenièvre” apresentam similaritudes com 

os episódios reproduzidos na Demanda do Santo Graal, nomeadamente na parte final. 

Assim, procuraremos neste ponto do nosso trabalho ilustrar os elementos que 

consideramos comuns aos três momentos da narrativa referidos, com especial enfâse 

nos constuintes da trama amorosa e a respetiva condenação. 

Na sequência da breve análise que fizemos dos dois primeiros episódios, pareceu-

nos que os elementos comuns não apresentam dúvidas. Em ambos, ainda que as 

personagens sejam diferentes, somos de imediato confrontados com um triângulo 

amoroso. Se no episódio do cavaleiro adúltero este é constituído pelo senhor, a esposa 

deste e o cavaleiro, no episódio da “Fausse Guenièvre” temos um duplo triângulo 

amoroso: por um lado, Ganievre, Artu e a dame de Tamelirde e por outro, Ganievre, 

Artu e Lancelot. Em qualquer um dos casos o crime cometido é o adultério, ainda que 

neste último episódio a rainha não chegue a ser julgada por este crime, mas sim por um 

outro do qual não é culpada. 

Como consequência do crime cometido, a sentença é a morte em ambos os casos. 

Aqui, a diferença reside no elemento central deste romance: a cavalaria. No episódio do 
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 Tal como nos diz Ana Sofia Laranjinha, “a reescrita do Lancelot en prose, identificada por Elspeth 
Kennedy e por ela designado Lancelot ‘cíclico’, incorporando a matéria do Graal e integrando o romance 
num vasto conjunto textual em elaboração, põe em evidência a gravidade do adultério de Lancelot e 
Genebra” (Laranjinha 2011:209). 
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cavaleiro adúltero, este não é bom o suficiente para salvar a dama, que já aparece em 

cena sem vida, sendo Lancelot a socorrer e salvar o cavaleiro em apuros. Já no caso da 

“Fausse Guenièvre” e porque o cavaleiro é Lancelot, o melhor entre os melhores, 

Ganievre terá uma segunda oportunidade, pois o cavaleiro da rainha não deixa de servir 

a dama sem a qual a sua vida não faria sentido. 

Um outro aspeto que se apresenta como curioso é a ausência de voz da 

persoangem feminina durante a maior parte da narrativa respeitante a estes momentos. 

No cavaleiro adúltero a ausência de voz é inevitável, pela morte, mas parece-nos 

relevante que à mulher não seja dada oportunidade de defesa, como já referimos 

anteriormente. Do mesmo modo, consideramos que no episódio da “Fausse Guenièvre”, 

a rainha também está de certa forma desprovida de voz
42

, pois a sua intervenção é 

bastante reduzida, passando a ação a ser exclusivamente masculina.  

Assim, quer num caso, quer noutro, a salvação das personagens condenadas 

depende inteiramente de Lancelot, o protagonista do romance. No episódio do cavaleiro 

adúltero, este falha ao não conseguir salvar a dama nem a si mesmo e é Lancelot que, 

pela sua supremacia cavaleiresca, liberta o cavaleiro condenado. Apesar de Lancelot ter 

evitado o castigo supremo do cavaleiro, os laços matrimoniais sobrepõem-se a qualquer 

outra relação ílicita, tornando impossível a sua concretização fora do casamento. Daí 

que a senhora tenha perdido a vida, pois, visto que os laços do matrimónio são 

indissolúveis, a senhora não poderia manter a relação amorosa com o cavaleiro. Do 

mesmo modo, na “Fausse Guenièvre” a salvação da rainha depende da vitória de 

Lancelot. Ainda que esta vitória não lhe restitua o trono, salva-lhe, pelo menos, a vida, 

sendo o trono restituído, posteriormente, por intervenção divina. Também aqui os laços 

matrimoniais subsistem. Apesar das falhas inequívocas de Artu e da possibilidade que é 

dada a Ganievre de permanecer em Sorelois como rainha, os acontecimentos concorrem 

para que a união das duas personagens permaneça intacta, até porque estão em causa os 

valores do sagrado matrimónio, como já dissemos anteriormente. Assim, Ganievre 

regressa a Logres, ocupando o seu lugar de rainha ao lado de Artu. 

Ora, nada disto nos parece novo quando chegamos à parte final da Demanda do 

Santo Graal. Embora a condenação da rainha já fosse evidente no momento das visões 

                                                           
42

 Como já referimos anteriormente, no Lancelot não cíclico a postura da rainha é bastante mais 
interventiva, pelo que não se enquadra no âmbito das semelhanças entre episódios que abordamos 
aqui. Mais uma vez, cremos que tal se justifica pela própria natureza da obra, que não inclui a matéria 
do Graal e, portanto, dado que as faltas da rainha parecem ter menor peso, cria uma figura régia 
feminina mais dinâmica, onde não há lugar para qualquer arrependimento. 
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de Lancelot, em que esta aparece no Inferno
43

, é na parte final, com a revelação da 

relação adúltera entre a rainha e o cavaleiro que a condenação se concretiza a todos os 

níveis. À semelhança do que vimos nos episódios anteriores, aqui será bem clara a 

existência de um triângulo amoroso constituído pela rainha, Lancelot e Artur. A 

revelação deste crime/pecado leva a que Genevra sofra as piores humilhações, pois “em 

logar de tam alto homem como rei Artur meteu outro cavaleiro” (Demanda: 468). A 

ausência de voz que vimos nos dois episódios em análise repete-se também aqui. Após 

o momento da revelação, a rainha não intervém, não se defende, pois não teria defesa 

possível dadas as circunstâncias que levaram à revelação final da sua traição. Mesmo 

quando sabemos da sua presença, o seu silêncio indicia um mundo governado por 

homens, onde a figura da rainha parece submeter-se inteiramente à vontade destes
44

, 

dependendo apenas do seu cavaleiro para sobreviver.  

As qualidades cavaleirescas de Lancelot permitem-lhe escapar ileso, pelo que, 

aquando da condenação da rainha que dita que esta “deve seer queimada” (Demanda: 

468), o cavaleiro vem em seu auxílio resgatando-a da morte certa. Reconhecendo ainda 

o direito divino ao trono de Genevra, e tal como vimos no episódio da “Fausse 

Guenièvre”, apenas após a intervenção dos elementos representativos da vontade divina, 

neste caso, o “arcibispo de Conturbel”, que excomungou todo o reino de Logres 

“porque el-rei nom queria tornar a sa molher” (Demanda: 482), a rainha regressa ao 

trono, elemento este também já existente na “Fausse Guenièvre”. 

A cedência de Artur a retomar Genevra como mulher representa, deste modo, a 

subsistência dos laços sagrados do matrimónio, que, tal já testemunhamos nos episódios 

anteriores, são indissolúveis. Contudo, ao contrário do que acontece nos restantes 

momentos da narrativa em que a ordem e o equilíbrio parecem recuperados após o 

regresso de Genevra, neste passo da narrativa a cisão criada no reino de Logres parece 

incontornável, acabando por ditar o fim do mundo arturiano como o conhecemos. 

Transportando temáticas variadas, são os pontos em comum destes momentos da 

narrativa que nos indicam também um objetivo comum: o sublinhar da importância da 
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 Cf. Demanda do Santo Graal (2005, p. 161) 
44

 Atentando no quadro sócio funcional do romance, facilmente poderemos usar as palavras de Georges 
Duby acerca da sociedade do XII para descrevê-lo: “Trata-se de um jogo de homens. Quem conduz o 
jogo é o próprio senhor, que finge entregar a esposa, mas que se serve dela como isco. A competição de 
que ela é fulcro permite-lhe segurar pela rédea o grupo de jovens que fazem a glória da sua casa. (…) A 
cortesia, ainda mais do que o casamento, faz da mulher nobre um objecto.” (Duby 1998: 237) Do 
mesmo modo, Genevra serve de isco para manter o melhor cavaleiro, Lancelot, na corte, mas, apesar de 
a rainha ser um elemento imprescindível à intriga, o mundo arturiano é indiscutivelmente governado 
por homens. 
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cavalaria. O grupo guerreiro assume, por excelência, a função de servir, garantindo a 

segurança daqueles a quem presta vassalagem. No caso específico do romance arturiano 

em prosa, a cavalaria é representada, entre outros, por Lancelot, que, ao tornar-se 

cavaleiro da rainha garantirá a esta a sua sobrevivência, mesmo em momentos críticos. 

Assim, podemos afirmar que todo o enredo justifica a elevação da cavalaria a um 

patamar onde, apesar de prestar vassalagem ao rei, usufrui de uma posição privilegiada. 

Poderíamos dizer que se trata de uma relação de simbiose, mas parece-nos que isso seria 

generalizar demasiado. Tendo em especial atenção os textos que aqui foram abordados, 

nomeadamente estes três episódios, parece-nos que a relação entre estes dois grupos 

assenta numa base de co-dependência mais sólida no que à figura régia feminina diz 

respeito. Já no caso do rei, talvez pelas suas sucessivas falhas enquanto suserano, tal não 

pareça acontecer, estando o apoio da cavalaria condicionado à presença e vontade da 

rainha.
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Conclusões 

 

O universo social em que Ganievre se movimenta é aquele que propicia 

naturalmente o surgimento de relações em que a fronteira entre o permitido e o interdito 

são ténues. A corte é, necessariamente, lugar de convívio, de partilha e entretenimento, 

onde os cavaleiros acorrem no regresso das suas aventuras. Cabe à esposa do senhor, 

neste caso a rainha Ganievre, receber, entreter e agradar aos cavaleiros que visitam a 

corte, sobretudo aqueles que mais proezas tiverem realizado. Este agrado que pode ser 

apenas a oferta de presentes, entre os quais jóias, pode também revestir uma cambiante 

semelhante à expressa pelos trovadores. Falamos naturalmente do serviço ou 

homenagem à dama, aqui adaptada ao universo da cavalaria. Assim, a senhora poderá 

solicitar ao cavaleiro que lute e realize proezas pelo seu amor. Quer isto dizer que o 

cavaleiro deverá mostrar ser merecedor do amor da dama e a forma de o alcançar é 

através das proezas realizadas nas aventuras, nos torneios ou mesmo em situações de 

batalha. 

O cavaleiro, estando numa posição social inferior à da senhora, adota 

naturalmente uma atitude de submissão, em que o receio de aborrecer ou desagradar à 

mulher amada é uma constante. Este receio da rejeição por parte da senhora está 

intimamente ligado com o receio da rejeição social, pois apenas os melhores seriam 

merecedores do amor e atenção desta. Assim, a relação entre o cavaleiro e a senhora não 

se concretiza como mera forma de entretenimento, mas apresenta-se antes como muito 

vantajosa para ambas as partes. Se, por um lado, o cavaleiro garante o reconhecimento 

social ao ser considerado o melhor entre os melhores, como o comprova o amor da 

senhora, também esta última lucra com todo este processo de sedução, pois garante a 

presença dos melhores cavaleiros na corte do seu senhor, tornando-a, deste modo, a de 

maior prestígio, e garantindo o sucesso das empresas do rei. 

Todos estes traços caracterizadores de uma relação com base na ideologia da 

fin’Amors, adaptada ao universo cavaleiresco, podem ser facilmente encontrados ao 

longo do Lancelot en prose. Lancelot, o cavaleiro da rainha, realiza proezas diversas, 

garantindo sempre que a sua senhora, a rainha Ganievre, toma conhecimento das 

mesmas. Fá-lo em batalha, garantindo a vitória das tropas do rei Artu, nas suas 
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aventuras e nos torneios em que participa, com uma preocupação constante em ganhar 

reconhecimento e agradar à rainha. 

Se, por um lado, a elevação da relação amorosa entre Lancelot e Ganievre ao 

patamar do adultério faz desta uma relação ilícita, digna de condenação, como podemos 

deduzir pelo episódio do cavaleiro adúltero, onde a mulher não tem qualquer 

possibilidade de obter perdão, por outro lado, esta união é também necessária para 

garantir o equilíbrio na corte de Artu, ainda que a consumação carnal não goze da 

mesma condescendência. Assim, importa considerar que a condenação implícita no 

episódio referido diz primeiramente respeito ao consumar carnal da relação e não tanto 

ao consentimento dado pela dama para que o cavaleiro lhe preste homenagem, visto que 

esta era necessária para garantir a realização de feitos heróicos pelos cavaleiros. Do 

mesmo modo, no episódio da “Fausse Guenièvre”, a rainha crê estar a ser castigada pelo 

seu pecado, mas este consiste apenas na realização carnal daquele amor, como se 

confirma pelo discurso da rainha, em que esta afirma que de ora em diante apenas 

poderá abraçar e beijar Lancelot, gestos considerados comuns no universo cortês como 

forma de agrado. 

Assim, pode afirmar-se que esta conduta de Ganievre se afigura como necessária 

no desenvolvimento da intriga, sendo o elemento que orienta as ações do protagonista, 

promovendo o seu sucesso enquanto cavaleiro. É de relembrar ainda que a postura da 

rainha está, efetivamente, na origem do prestígio de Logres, visto que, quer no que diz 

respeito a Lancelot, quer a outros cavaleiros que veneram a rainha pelas suas qualidades 

e que permanecerão ao seu lado mesmo em momentos de crise, é por ela que os 

melhores cavaleiros permanecerão na corte do rei Artu. 

Mas a presença da rainha Ganievre no romance arturiano em prosa não se limita 

aos jogos de sedução da corte. Dirigimos, por isso, também a nossa atenção para a ação 

da personagem e em torno desta que nos pareceu mais intimamente ligada à posição 

social que ocupa. Assim, num primeiro momento cremos ter demonstrado que, apesar 

de este ser um mundo por excelência tradicionalmente masculino, Ganievre, como 

muitas outras mulheres do seu tempo, não é um elemento de passividade. De facto, a 

rainha, esposa de Artu, parece-nos desempenhar plenamente a sua função, tomando 

parte na evolução da ação, não raras vezes de modo decisivo, como acontece na 

Dolereuse Garde ou ao levar Lancelot a integrar definitivamente a Table Reonde. 

O episódio da “Fausse Guenièvre”, que à primeira vista coloca em causa a figura 

régia feminina, acaba por na verdade permitir que a figura régia feminina representada 



86 
 

por Ganievre saia reforçada deste episódio. Para tal concorrem diversos factores, entre 

os quais o facto de a rainha se manter fiel ao que se espera dela enquanto suserana e 

esposa de Artu. Apesar de toda a humilhação a que foi exposta, Ganievre continua a 

mostrar uma atitude de submissão perante o rei, seu marido e senhor, acedendo aos seus 

pedidos sem nada pedir ou obter em retorno, como acontece no momento em que 

Lancelot está em iminência de matar o terceiro cavaleiro, e limitando a sua ação à 

concordância de Artu, como ilustra o momento em que Galehot lhe oferece as suas 

terras para que ela possa reinar. Consegue, assim, evitar ser acusada de traição ou outro 

crime aquando do regresso a Artu no final do episódio, visto que a sua relação com 

Lancelot é apenas conhecida pelo leitor e pelos elementos mais próximos e fiéis aos 

dois amantes.  

No entanto, numa atitude de prevenção disfarçada por um pseudo-arrependimento, 

a rainha reconhece a sua relação adúltera com o cavaleiro como um pecado, pelo qual 

está a ser punida, atitude esta que vem acompanhada da decisão de se resguardar. Deste 

modo, e já quando se encontra em Sorelois com Galehot e Lancelot, Ganievre comunica 

a este último que, embora os seus sentimentos não tenham mudado, o cavaleiro nada 

mais deve esperar dela a não ser o que é bem visto socialmente e moralmente permitido. 

Por seu lado, Lancelot, o cavaleiro enamorado, continua a aceder cegamente aos desejos 

da rainha, mantendo-se ao seu lado e servindo-a. A rainha recupera, desta forma, uma 

imagem de mulher arrependida, novamente no caminho da salvação, ainda que, como 

sabemos, por pouco tempo. 

À semelhança de Lancelot, também os cavaleiros da Table Reonde lhe 

permanecem fiéis, nunca duvidando da sua legitimidade enquanto rainha de Logres. 

Sendo estes os cavaleiros que integram o dote de Ganievre e também os melhores do 

mundo, o facto de nunca deixarem de estar ao seu lado, defendendo-a, contribui sem 

dúvida para o consolidar da sua posição régia. Adquire, aqui, especial relevo o dote da 

rainha, pois é também este que confere poder ao rei, através dos cavaleiros que o 

servem. Assim, ao repudiar a rainha, Artu perde o direito ao dote que esta trouxera, 

ficando a posição do monarca bastante fragilizada, enquanto que Ganievre continua a 

reunir em torno de si os melhores do reino. Deste modo, e ao contrário do que se 

verifica com Ganievre que é a rainha vítima de uma injustiça e que sai vencedora pela 

reposição da ordem social, Artu, ainda que com intensidades diferentes, como vimos, é 

a personagem que sai mais denegrida deste episódio. O rei é aquele que é efetivamente 

culpado de crimes e pecados diversos, contra Deus, ao cometer adultério e repudiar a 
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sua legítima esposa, e contra direito, ao ignorar os seus vassalos e tomar partido 

daqueles que menos valor representavam para o reino. 

Contudo, nem só de louvor se reveste a figura da rainha Ganievre. Efetivamente, 

são alguns os momentos em que encontramos elementos que indiciam a condenação 

desta personagem. Se a rainha é uma suserana que considera os seus vassalos, 

dedicando-lhes a atenção necessária para garantir a sua fidelidade, ela é também a 

pecadora, representada pela serpente no sonho de Galehot, fonte de mal para este último 

por lhe retirar a companhia do cavaleiro que mais amava: Lancelot. Importa, contudo, 

recordar que a razão para a condenação da rainha não se prende apenas com o 

desrespeito pelos laços sagrados do matrimónio, ou seja, não diz unicamente respeito ao 

pecado contra Deus e a Igreja. Na verdade, esta condenação esconde uma outra: o 

atentado contra o equilíbrio social do reino, que a indissolubilidade do matrimónio 

ajuda a manter. 

À medida que avançamos no romance em prosa, a condenação da rainha torna-se 

mais evidente e parece mesmo inevitável, culminando com a derradeira revelação da 

relação adúltera entre Ganievre e Lancelot na matéria narrada na Mort Artu, que 

correpsonde à parte final de A Demanda do Santo Graal. Contudo, vários são os 

momentos em que a rainha permanece a salvo, porque tem ao seu serviço Lancelot. Tal 

como já testemunhamos no episódio do cavaleiro adúltero, a salvação da dama dependia 

apenas da valentia do cavaleiro e Lancelot apenas foi superado por Galaaz, pelo que 

seria uma garantia para a segurança da rainha. Ganievre é, portanto, uma figura que 

apesar das evidentes e inevitáveis provações e condenações de que vai sendo alvo, 

sobrevive impunemente, porque bem serve o grupo que detém o poder, isto é, a 

cavalaria. 

Posto isto, cremos poder afirmar que ao longo do romance todos os elementos se 

conjugam para a afirmação da dependência irrevogável da realeza em relação à 

cavalaria. Recorde-se que mesmo Artu é socorrido por Lancelot diversas vezes, entre 

elas aquando do seu rapto pelo inimigo na sequência de ter sido enganado por uma 

donzela a quem prometeu amar ou mesmo nos momentos de batalha em que a 

intervenção de Lancelot se revelou determinante. Deste modo, se por um lado a relação 

da rainha com o cavaleiro se afigura como benéfica ao reino, é também uma afronta à 

figura masculina do poder régio que, pela sua falta de qualidades, faz depender da 

rainha a fidelidade dos seus mais valentes cavaleiros. 
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Assim, cremos com este trabalho ter alcançado o objetivo inicial de refletir acerca 

da figura da rainha Genevra, no texto francês, ou Genevra, no texto português, com o 

intuito de melhor se perceber a sua posição no mundo arturiano. Ao abordarmos não 

apenas os louvores, mas também as condenações desta figura régia feminina criamos 

um quadro comportamental ilustrativo da posição que ocupa a rainha no reino de 

Logres. Ganievre afigura-se-nos, portanto, como um elemento que oscila entre duas 

forças que ao mesmo tempo colaboram e rivalizam entre si: falamos naturalmente da 

cavalaria e da realeza, instituição de que Ganievre faz parte. Estando para sempre ligada 

ao rei pelo matrimónio, a rainha favorece e depende particularmente da cavalaria para se 

manter segura. Assim, e por tudo o que evidenciamos anteriormente, podemos afirmar 

que a rainha é, na verdade, o elemento impulsionador da ação cavaleiresca, oferecendo a 

sua figura com o propósito maior de mostrar a elevação daqueles que detêm o poder 

guerreiro, fundamental para o sucesso do reino.  
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