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. 0 Auto da india e a Farsa de Ines Pereira'distinguem-se pelos conflitos humanos existentes numa
sociedade em vias de moderni.z::!.¢o mas ainda grandemente enraizada num sistema de valores
medievais.Constan~ do Auto da India exp6e os costumes, neste casa os maus costumes, de uma esposa
leviana. Paralelamente, no Auto de Ines Pereira, GilVicente desenvolve 0 antigo proverbio popular "mais
quero asno que me leve, do que cavalo que me derrube". Nesta·obra representam-se os epis6dios
atribulados da vida de Ines. De importancia sao tambem os consellios da sua mae e de Leonor Vaz,
mulheres de outra gera¢o, mas que partilham 0 mesmo sistema de valores; 0 objectivo deste trabaiho
ereflectir sabre a situa¢o da mulher e a critica social presente nestas obras. E analisado 0 mundo destas
personagens tendo em conta a circunstfulcias s6ci0-hist6ricas da epoea. .

Gil Vicente, 0 pai do teatro portugues, foi de facto urn avido observado~ da
sociedade que 0 rodeava. Varios cnticos ja destacaram que 0 teatro vicentino se enc;:ontra
repleto de critica social. Maria de Lourdes Saraiva assinala 0 valor hist6rico do seu teatro
pois "a sua obra e uma descri\;ao do processo de forma\;ao de uma sociedade profunda
mente desequilibrada" (20). Assim, e como ja dizia Andre de Resende, humanista contem
poraneo de Vicente, a sua obra consiste em dizer verdades entre gracejos (citado em
Saraiva,l7). 19ualmente importante e 0 facto de que a st.a obra ser particularmente rica
no que diz respeito as personagens femininas; das classes mais baixas, como a trabalhado
ra Mofina Mendes, as muitas mO\;as de feira, ciganas e pastoras, ate as mais elevadas como
a Flerida da Comedia de Dam Duardos, Gil Vicente real\;a a participa\;ao feminina nesta
sociedade desequilibrada. Este trabalho tern como objectivo reflectir sobre a situa\;ao da
mulher presente na sua obra, nomeadamente a Ines da Farsa de Ines Pereira e a ama do Auto
da india tendo em conta as possiveis conex6es com alguns factores s6cio-hist6ricos da
epoca.

Desde 0 Weio, apercebemo-nos que Ines Pereira euma personagem em conflito con
stante com 0 mundo externo. Em primeiro lugar, Ines rejeita 0 a!!l:bien!~._9:D.illestiCQ

queixando-se do encerramento considerado pr6prio para a muIher~Diz-o'seguinte sobre
o tema:

Eu hei-de buscar maneira
de algurn outro aviamento...
Coitada! Assi hei-d'estar
encerrada nesta casa
como panela sem asa,
que sempre esm num lugar?
E assim hao-de ser logrados
dois dias amargurados
que eu posso durar viva?
E assi hei-d'estar cativa
em poder de desfiados?
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[•••JEsta vida e mais que morta.
Sou eu cornja ou cornjo,
ou sou algum caramujo
que nao sai senao a porta? (83-84)

A ama do Auto da india apresenta-nos urna lamenta\;iio semelhante e, aproveitando
se da partida do marido, diz a criada "[m]ostra-m'essa roca ca: / sequer fiarei urn fio" (30).
Segundo as suas palavras, a mulher estava limitada a vida caseira. De facto, 0 primeiro
marido de Ines, depois de fecha-Ia em casa como "freira de Odivelas", exp6e claramente 0

lugar da mulher:

Vos nao haveis de mandar
em casa somente urn pelo.
Se eu disser: "Isto e novelo",
Havei-Io de confirmar.
E mais, quando eu vier
de fora, haveis de tremer;
e coisa que vos digais
nao vos ha-de valer mais
que aquilo que eu quiser. (118)

o marido de Ines afirma-se como dono da casa, sendo a esposa mera propriedade dele.
Esta atitude enquadra-se perfeitamente com as expectativas sociais da epoca. Segundo M
Louise Salstad e Barbara Matulka, a literatura deste tempo mostra que a vida da mulher era,
sem duvida, severamente limitada e, que a maioria das obras termina com a submissiio da
mulher; condui Matulka que "since the age was non-feministic [...] [the plays] relegate
women to their domestic duties, to "their place in the home", to their obligations of love, self
sacrifice and marriage" (230). Esta insistencia sobre a domestiddade da mulher apareee em
ambas obras. Ao limitar a mulher, 0 homern, tal como indica daramente 0 marido de Ines,
estabelece uma hierarquia onde ele manda e ela somente obedece.

Por outro lade, Marilo Vigil oferece-nos urna aproxima~aohistorica sobre a vida da
mulher nos seculos XVI e XVII. Apoiando-se grandemente nas fontes religiosas
disponlveis, Vigil assinala que embora a Igreja visse a rnulher como pessoa hurnana, era
urn ser subordinado ao homem, destinada as fun~6es de produ\;iio domestica, reprodu\;iio
biologica, e claro, sempre submetida a autoridade masculina (12, 16). Basta lembrar~que a
edi\;iio portuguesa de Christine de Pizan do Livre des Trois Vertus al'Enseignement des
Dames nao favorece a portuguesa. Pelo contrario, aflrma-se que ate a princesa deve
"reconhecer que e urna simples mulherzinha, que nao tern for~a, poder, nem autoridade"
(citado em Crispim, 277). Ainda mais alarmante e a opiniao corrente que indica que a
situa~ao da mulher portuguesa era ainda pior que a espanhola. Deleito y Piiiueia men
dona 0 espanto dos estrangeiros perante a extrema reclusao das espanholas (17) e, ao
mesmo tempo, repara que as vizinhas, as portuguesas, so saiam de suas casas tres vez~
navida: no dia d() b<lI:>!isrn.QJ~no do matrimonio e no da morte'-(32).A:IDilla Hutchinson
salienta 0- quanta se admirava Pinheiro Veyga perante a liberdade das castelhanas em
compara\;iio com as portuguesas (53). De igual modo, menciona 0 facto de que, em 1610,
oautor da Descri~aodo Reino de Portugal, Duarte Nunes de Leao, elogia a fama de hon-
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estas das portuguesas, mas que, ainda maior fama era a que tinham os homens portugue
ses que conservavam as suas mulheres fechadas em casa de tal modo que quase nao se
viam mulheres na ruas de Lisboa (183).

A ama do Auto da india parece fazer eco desta situa~ao.No regresso do marido das .
fndias, ela diz-lhe que havia passado a sua ausencia entre missas e prantos (49), chegando
a afirmar que:

encerrada nesta casa
sem consentir que vizinha
entrasse por uma brasa
por honestidade minha. (51)

No entanto, embora ambas as personagens lamentem a sua situa¢o, elas sabem que 0 casa
mento etalvez a Unica op¢o para a mulher. Ines decide casar-se novamente, desta vez com Pero
Marques, e a ama, achegada de marido, regressa ao modelo ~belecido.A mae de Ines preve 0

futuro da fiIha ao assinalar que a pregui~ nao the trara marido, e que nao se apresse porque,
depois de casada, virao "filhos de tres em tres" (85). Lianor real~ a condi¢o pobre de Ines e ~
Ihe que para a muIher ~c:asaI!!el:l:~Qeuma questao de escofu!!.pojs esta temde.aceitaJ:n..q!!~

~(93). Esta atitude reproduz certos parametros sociais que insistiam qu~~~~to~_era 0

Unico meio ~~Qio feminina; a Qut:raY.iaJ,eriaaJllliao. espiritual cmnPe.u.s. Explica
~Margaret-king que "[...Jsocial life did not include a category for the unmarried woman outside of
the religious life [...Jsince women's roles were defined by sexual and economic relationship to

men, society made very littl~~E:ll'.'!.!:J:1:~:~omanwho\Vasu~ttachedto~.?E~"(28-9).
Dutro factor que contribuia para a preferfficia pelo casamento, era a impossibilidade de

independencia econ6mica feminina. No mercado do trabalho, embora a muIher trabalhasse
tanto como 0 homem, ela nao tinha meios de sobreviver. Oliveira Marques no seu livro sobre a
vida em Portugal na alta Idade Media dedica urn Qlpitulo ao trabalho sem mencionar a partici
pa¢o feminina~ b Unico que nos oferece eurn esquema da organiza¢o de profiss6es de Evora
no secuIo xv, no qual a muIher ocupa as camadas mais inferiores (190). Por outro lado,
Guillermina Mota afirma que eimpassivel £alar da economia portu.guesa sem incluir a importan
cia do trabalho feminino. 0 problema consistia no facto de que sempre se procurava justificarque
Ihes pagassem muito menos que aos homens (2fj7). Amelia Andrade conclui que a presen~ da
mulher na legisla¢o afonsina m.anifesta-se na sua exclusao do mundo do trabalho. A sua pre
sen~ ocorre unicamente associada a outros grupos marginais como loucos, cegos e traidores, e
como dependente de uma rede de relacoes familiares (245). 0 facto da ama dizeJ:.~Ulll9-~_seus

~~tel>que~o temnada em casa para comer,foxymdo-odeste modo a ffimprar-:-lhe.comi
.cIa, indica que ela sabe~enir-.se· Du sejat embora. ela.te:nha.,..como di2; a.criada,abastedmentos..
par tres anos (30), seria dIDciLa!;iQ~Y~ semajuda~. Sabemos que em muitas cidades
iliericas como por exemplo Sevilha, a legisla¢o proibia 0 acesso feminino a muitas actividades
comerciais (Perry 18). Assim, sem poder trabalhar, 0 casamento era urn ritual pnitico que nao s6
ofereciaamuIheruma posi¢o socialaceifivel, mas tambet:J:llhegarantiaceriaeslabilidadeec0n6mi
m,visto que sozinha, isto seria ex:tremamenie diffcil.

Dutro aspecto interessante ea educa¢o de Ines. 0 facto de que ela sabel~ e que, como nos
diz a mae, sabe ''latim,gramatica e alfaqui, / e tudo quanto ela quer" (91) retrata 0 canicter provavel
mente Unico desta personagem, sobretudo se tivermos em conta os parametros da educa¢o fern
inina. Segundo os manuais mais popuIares desse tempo, a educa¢o da muIher limitava-se ao lar
e aexecu¢o das tarefas domesticas e deveres religiosos. Isto, porque se aceitava como facto cien-
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tffico, segundo Huarte de San Juan, entre outros, que a mulher nao tinha capacidade para mais
Mgil48). 0 que tinha a mulher como descendente de Eva, era uma preponderancia para 0 mal.
De facto, Ant6nio Manuel Hespanha explica que a opiniao comum em Portugal era que a mulher
era lasciva, astuta, rna e de luxUria imoderada (59-60). Podemos acrescentar que a educa¢o fem
inina, de acordo com 0 moralista Juan Luis Vives, deve proceder de livros santos, e que a mulher
virtuosa aprende calada, nunca exibindo a sua sabedoria (26-7). Inffi e uma personagem extra
ord.iruUia na medida em que a sua sabedoria ultrapassa qualquer expeetativa. Assinala Merry
Wiesner que ''bybecoming learned, she [thewomanJ had penetrated a male preserve, which was
only tolerable if she simultaneously rejected the world of women" (13). Nao ha dlivida de que
Inffi de facto rejeita a esfera feminina. Mais tarde, ja dona de si, Inffi prefere comportar-se de acor
do com 0 popular proverbio, Rmnis quero asno que me leve do que cavalo que me derrubtf", e elege como
novo marido Pem Marques. De facto, Inffi penetra a esfera mascuIina e e na Farsa 0 juiz da Beira
que a vemos dirigir os neg6cios do marido. Ele proprio admite que:

minha h6speda Ines Pereira
(Deus a benza!) Sabe ler
e quanta me faz mister
para eu ir pe1a carreira.
De que eu contente sam
soma avonda que asi
Ie-me ela 0 cademo ali
onde se a Ordenadio
[...J a assi como ela diz
Assi xe-mo fa~o eu; (134-5)

Para conduir, e importante destacar que as herofnas vicentinas nao se submetem ao
tfpico modelo da mulher, como surge em muitas obras da epoca. Gil Vicente critica a
ideologia que veda 0 aceso da mulher a vida social, ao trabalho e a educa~ao. De facto,
o dramaturgo ridiculariza 0 homem ao expor a cobardia do primeiro marido de Ines e
a parvoice do segundo. Ao mesmo tempo, e impossivel criticar 0 comportamento
destas mulheres. Afinal de contas, elas agem de acordo com as suas necessidades. Elas
casam-se, ou permanecem casadas, devido as pressoes sociais que nao as aceitam de
outro modo. Por sua vez, 0 casamento dli lugar a uma situa~aode dependencia onde a
mulher permanece sob 0 controle masculino e limitada a vida domestica. Por este moti
yo, a educa<;ao feminina e irrelevante; a mulher nao necessita saber mais do que as suas
obriga<;oes domesticas. Alem disso, pode justificar a falta de educa<;ao na suposta mca
pacidade intelectual feminina. No entanto, Gil Vicente, em nenhum momento,defende estas
ideias. Muito pelo contrano, a mulher nao e, apesar dos inlimeros obstacu1os~uma figura
passiva. VISto que 0 secuIo XVI euma epoca de grande expansao maritima, dUrante a qual,
como v~mos no Auto da india, muitos homens nao regressam, enatural que a mulher lute
para se afirmar no mundo do trabalho. E, ao fim e ao cabo, uma questao de sobrevivencia.
Termino com as palavras duma das muitasm~ vicentinas da Floresta de enganos que nos
resume a verdadeira situa¢o feminina:

«porque em tudo 0 que fazemos
>!:: hli mister manhas assaz

~ segundo 0 mundo que temos. (84)
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