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Resumo: O estudo desta pesquisa tem como objetivo analisar o amor na Idade Média e seu 

caráter trágico a partir da repercussão da concepção de amor cortês e do seu imaginário no 

Decameron de Giovanni Boccaccio, assim como sua íntima relação e contribuição para uma 

ressignificação amorosa do corpo, estabelecendo como corpus de análise a quinta novela da 

quarta jornada, cujo tema trata de histórias amorosas com trágico desfecho. 
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O Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313-1375), é um marco da literatura 

italiana da Baixa Idade Média do século XIV. Ele se estrutura em um conjunto de cem 

novelas, narradas em dez dias por jovens que se recolhem em uma villa para fugir da 

peste negra. Com exceção da primeira e última jornada, as demais se dispõem em torno 

de temas específicos, sendo a quarta jornada dedicada “àqueles cujos amores tiveram 

um fim infeliz” (BOCCACCIO, 1971, p. 207).  

A quinta novela da quarta jornada, acerca da jovem Lisabetta de Messina, encerra 

os elementos com os quais se compôs o tópos do amor trágico, isto é, daquele amor 

impossível e fatal que repercutiu em Shakespeare (1564-1616) com o clássico Romeu e 

Julieta e em muitos outros grandes escritores. Na quarta jornada do Decameron, são 

narradas novelas cuja história possui um desfecho trágico. Nela, pretende-se analisar a 

quinta novela e refletir o amor na Idade Média, mormente no que diz respeito à 

repercussão da concepção da lírica amorosa cortês, dos séculos XI e XII, assim como a 

representação amorosa do corpo e a sua linguagem metafórica com a natureza. 

 A novela supracitada é narrada por Filomena, personagem-narradora que, a 

princípio, delimita a classe social pela qual a trama se desenvolve: uma rica família de 

burgueses mercadores — três irmãos e uma irmã, Lisabetta — que aumentaram suas 

riquezas após a morte do pai, oriundo de San Gimignano. Filomena justifica que, 

embora não se trate de classe social elevada, nem por isto deixará de cumprir a sua 

finalidade: a de inspirar compaixão (BOCCACIO, 1971). 
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 Juntamente com Lisabetta e seus três irmãos, vivia um jovem chamado Lourenço, 

um rapaz pisano que cuidava dos armazéns e orientava os negócios da família. Lisabetta 

apaixona-se pelo rapaz, o qual logo lhe corresponde o amor: 

 

Viveva con loro una sorella, di nome, Lisabetta, assai bella e virtuosa, 

che non si sa per quale motivo non avevano ancora maritata. Lavorava 

in una bottega di loro proprietà, come uomo di fiducia, un giovane 

pisano di nome Lorenzo, di bell’aspetto e di modi gentili del quale 

Lisabetta, a forza di vederlo, finì fatalmente per invaghirsi. Lorenzo, 

accortosi delle attenzioni della fanciulla, ricambiò il suo sentimento, 

dimenticando tutte le altre donne, finché i due giovani, fortemente 

atratti, preso coraggio e cominciarono bem presto ad amarsi (BURA & 

MORETTI, 1997, p. 63). 

 

 Os amantes não souberam ser discretos e ter segredo, sendo, de súbito, 

descobertos pelo irmão mais velho. Cogitando os irmãos sobre a maneira pela qual 

dissiparia aquela “mácula” sem que causasse algum alvoroço nos arredores sobre a 

reputação da jovem e da família, decidiram levar Lourenço, a pretexto de trabalho, a um 

lugar ermo e matá-lo. Com a longa ausência de Lourenço, Lisabetta fica aflita e exige 

de seus irmãos uma resposta, que lhe censuram.  

 Após um período de intenso sofrimento e suspeitas da jovem, ela dorme e o 

fantasma de Lourenço lhe aparece em sonho, indicando o local onde fora assassinado. 

Lisabetta vai ao local e desenterra o seu corpo, corta a sua cabeça, envolve-a em um 

fino tecido e a coloca em um vaso de terracota de manjericão. As linhas que se seguem 

são de grande sensibilidade, seu amor arrebatador e extasiado reverbera e adquire 

significado na própria natureza: 

 

Si chiuse subito in camera e pianse così a lungo e amaramente da lavare 

con le sue lacrime la testa dell’uomo amato, baciandola ripetutamente in 

ogni sua parte. Prese poi un gran vaso di terra cotta in cui si pianta la 

maggiorana o il basilico, la mise dentro avvolta in un bel fazzoletto, la 

ricoprì di terra e vi pose sopra molte pianticelle di bellissimo basilico 

salernitano. Lisabetta innaffiava il vaso solo con acqua profumata di 

rose, di fiori d’arancio, o con le sue lacrime (BURA & MORETTI, 

1997, p. 67). 

 

Lisabetta, então, passa os dias a chorar e regar a cabeça do amado com suas 

lágrimas. Os irmãos e a vizinhança percebem o estranho comportamento da jovem, que 

definha de tristeza. Seus irmãos tomam a decisão de retirar-lhe o vaso, para logo em 

1842



 

 
 

seguida descobrirem que nele continha a cabeça de Lourenço. Após os irmãos darem 

fim à parte que restava do corpo, Lisabetta pouco tempo depois morre de tristeza. 

Boccaccio nos apresenta um amor tormentoso e conturbado, no qual se 

evidencia uma complexa relação com a morte – resolução radical ante a impossibilidade 

da realização amorosa. No entanto, ele não é apenas incompletude, mas uma 

necessidade elevar-se e uma experiência profunda e permanente que ressignifica o 

corpo e reverbera na natureza. Além disso, Lisabetta se enquadra em um universo 

sentimental particular: segundo o historiador medievalista Ricardo da Costa, em seu 

livro Impressões da Idade Média, as lágrimas e os sentimentos associados à compaixão 

foram sublimados com o advento do Cristianismo, e as mulheres ocuparam 

preponderantemente as cerimônias fúnebres e o luto (2017, pp. 17-18).  

Assim, “o corpo dos defuntos pertencia às mulheres” (COSTA, 2017, p. 18). 

Desse modo, Lisabetta é uma personagem alinhada à sensibilidade da época: “[...] non 

potendo portar via tutto il corpo per dargli degna sepoltura, staccò con un coltello la 

testa dal busto...” (BURA & MORETTI, 1997, p. 67).  

Não é possível pensar essa aguda sensibilidade, comoção e êxtase pela vida sem 

refletir sobre o Amor na Idade Média. Para o filósofo e ensaísta Denis de Rougement 

(1906-1985), a literatura amorosa do ocidente é toda marcada por um aspecto 

fundamental:  

 

Amor e morte, amor mortal, se isso não é toda a poesia, é, ao menos, 

tudo o que há de popular, tudo o que há de universalmente emotivo em 

nossas literaturas; em nossas mais antigas lendas e em nossas mais belas 

canções. O amor feliz não tem história. Só existem romances do amor 

mortal, ou seja, do amor ameaçado e condenado pela própria vida. O 

que o lirismo ocidental exalta não é o prazer dos sentidos nem a paz 

fecunda do par amoroso. É menos o amor realizado do que a paixão de 

amor. E paixão significa sofrimento. Eis o fato fundamental 

(ROUGEMENT, 2003, p. 24). 
 

Sofrer de amor, passar por peripécias e obstáculos para tentar realizá-lo, e 

exaltá-lo das mais variadas maneiras mesmo quando ele nos traz angústia e nos parece 

remoto e inatingível... Eis o que há de mais universal na lírica e na literatura amorosas 

do Ocidente. E Boccaccio segue também esse itinerário universal da literatura amorosa, 

porém apresenta o amor em seu duplo aspecto, isto é, em sua faceta trágica e sublime. 

Karine Simoni, ao analisar a questão do grotesco e do sublime na quarta e quinta 
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jornadas do Decameron, sintetiza a força que move seus personagens — o amor, a 

esperteza e a sorte — e suas atitudes diante do amor: 

 

Dele representa os dotes e a capacidade de saber viver em confronto 

com as principais forças que movem a humanidade: o amor, a esperteza, 

a sorte. Em uma dimensão terrena e laica, os homens e as mulheres 

ignoram o drama do pecado e se transformam em artífices responsáveis 

pela própria vida apenas diante de si mesmos, não mais defronte a Deus. 

Agem impulsionados pelo amor que, seja como pura e simples paixão 

carnal, seja como elevado sentimento, é legitimado, e não mais 

demonizado, por ser força natural e terrena (SIMONI, 2007, p. 38). 
 

 Embora Simoni faça distinção entre as duas jornadas, correspondendo a quarta 

jornada ao grotesco e a quinta jornada ao sublime, a novela da jovem Lisabetta não se 

exime de cenas menos valorosas nas quais se revela toda a beleza do amor que frutifica 

como uma força vital da natureza: “Il basilico, e per l’amore con cui era coltivato e per 

la fertilità della terra che ricopriva la testa decomposta, divenne rigoglioso e molto 

profumato” (BURA & MORETTI, 1997, p. 67).  

Desse modo, não é possível pensar o amor na Idade Média – sobretudo nas 

novelas de Boccaccio –, separadamente de sua estrita relação com o corpo, e do vasto 

repertório de representações metafóricas, símbolos e marcas que o permeiam, pois ele é 

marcado por aspectos tanto positivos como negativos. E no Decameron, de modo mais 

específico, tem-se a tensão entre aquilo que é o natural, isto é, a pura paixão carnal, e 

tudo que o contraria, tendência característica da crise do século XIV (LE GOFF & 

TRUONG, 2018).      

Uma das influências mais importantes para o imaginário amoroso na Idade Média 

e sua relação com o corpo foi Platão (424-347 a.C). No primeiro discurso de Fedro, 

sobre o amor, Platão o define nos seguintes termos: 

 

Entretanto, creio que devo explicar-me mais claramente. Quando o 

desejo, que não é dirigido pela razão, esmaga em nossa alma o desejo 

do bem e se dirige exclusivamente para o prazer que a beleza promete, e 

quando ele se lança, com toda a força que os desejos intemperantes 

possuem, o seu poder é irresistível. Esta força todo-poderosa, 

irresistível, chama-se Eros ou Amor (PLATÃO, 2004, p. 70). 
 

Platão, em Fedro, no segundo discurso acerca do amor apresenta-o como um 

movimento, uma força que leva ao delírio, distinguindo-o em dois tipos: o que nasce de 
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uma moléstia da alma, e o que nasce de um estado divino, que nos leva ao sublime e ao 

contato com os deuses (2004, p. 106). Nessa concepção de amor, a alma se sobrepunha 

ao corpo, sendo este fonte das paixões ou o cárcere da alma. A superioridade da alma 

que leva ao amor divino, contemplativo, fomentou o “desprezo pelo corpo dos ascetas 

cristãos” (2018, p. 36). Por outro lado, sua visão amorosa influenciou fortemente a ideia 

de amor e a filosofia medieval, dando origem à Escolástica do século XIII. Ricardo da 

Costa, analisando a estética do corpo na filosofia e na arte medievais do século XII, 

afirma que:  

 

No século XII, o corpo é percebido como uma mansão. Um deleite para 

os sentidos. Maravilhoso, a disposição de suas partes é esteticamente 

louvada. Essa linha de força de natureza platônica – mesmo que em um 

platonismo matizado, invertido – proporcionará o que os especialistas 

nomearam humanismo cristão. Essa nova corrente filosófica estetiza o 

corpo, torna-o passível de apreciação, de deleite estético (COSTA, 

2017, p. 250).  

 

Entretanto, por ser o corpo uma mansão, um palácio da alma, é também alvo de 

restrições: suas paixões devem ser refreadas e disciplinadas, a fim de que este entre em 

harmonia com a alma. Porque o corpo era de natureza nobre, foi constantemente objeto 

de preocupação, de regramento pela Filosofia Medieval. A filosofia platônica gerou um 

fundamento mais normativo do corpo (COSTA, 2017). Certamente, a relação amorosa 

da trágica novela da jovem Lisabetta não faz abstração da alma em detrimento do corpo, 

nem considera o arroubo da paixão um desregramento, um desequilíbrio. Tanto a 

plenitude da alma quanto o deleite do corpo estão em plena consonância, embora seja 

inequívoco que o amor atue à margem das normas sociais, levando os amantes a 

assumirem todos os riscos de uma atitude consciente e espontânea. Nesse sentido, a 

forma social visa controlar o corpo, contudo os sentimentos e o amor se lhe opõem.  

Porém, das formas de amor apresentadas até aqui, a concepção amorosa que teve 

profunda importância e serviu de base para a composição e ambientação de algumas 

novelas amorosas do Decameron foi, justamente, aquele amor profano, oriundo das 

cortes nos séculos XI e XII: o amor cortês.  Essa nova concepção de amor rapidamente 

se disseminou pela Europa. Sua expressão surge com os trovadores do Languedoc, que 

compunham seus poemas na língua provençal, exaltando o amor eternamente 

insatisfeito a uma dama que sempre o recusa (ROUGEMENT, 2003, p. 102). 
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O amor cortês aparece como um ideal de vida superior, essa nova concepção 

profana e refinada brota como uma exigência tanto estética quanto ascética, sem visar 

unicamente o prazer carnal ou a reprodução (PAZ, 1994, pp. 69-70). Ele prescreve um 

sistema de leis — as leys d’amor —, um código de refinamento da conduta do amante 

para a amada, no qual prevê a castidade (D’amor mou Castitaz) e a vassalagem 

(Domnei), isto é, a submissão à amada e as juras de fidelidade. A paciência, a mesura, o 

segredo, a moderação também eram consideradas qualidades primordiais para bem 

servir (ROUGEMENT, 2003, p. 103).  

Além de criar um ideal cultural e literário no qual a figura feminina possui 

notável dignidade, essa nova sensibilidade, essa nova maneira de amar contribuiu, 

pouco a pouco, para o desabrochar de uma “individualidade”: 

 

Ao contrário da ideia de que a Idade Média renegou a mulher e ignorou 

a criança, a própria noção de “indivíduo”, esse eu consciente, 

construído sempre no plano da afetividade, da emoção, da sensibilidade, 

mas, sobretudo, na capacidade de se reconhecer como um ser em si, 

uma alma que deve prestar contas por seus atos – e por isso se 

comportar à altura de sua dignidade essencial – embora gestado na 

Antiguidade grega, foi um legítimo e original produto que desabrochou 

na Idade Média Central (séculos XI-XIII) (COSTA, 2017, p. 133). 
 

Os elementos do amor cortês se inserem de forma sutil na quinta novela: 

Lisabetta é “assai bella e virtuosa” e Lourenço “di bell’aspetto e di modi gentili...” 

(BURA & MORETTI, 1997, p. 63). Não obstante, o refinamento e a consciência de 

uma “individualidade”, eles não fogem do lugar social a que foram demarcados. Nilton 

Mullet Pereira, em seu artigo Estudo da fonte literária: o caso das ‘cansos’ de 

Guilherme IX, estuda o surgimento de uma “interioridade” na inusitada e emblemática 

figura de um dos precursores do trovadorismo — Guilherme IX, Duque D’Aquitânia 

(1071-1126), contudo não deixa de frisar que, na Idade Média, não existia uma noção de 

individualidade tal como a percebemos, mas uma sujeição ao grupo a que ele pertencia: 

 

Na mentalidade medieval, a noção de que o ser humano pode ser uma 

entidade autônoma não tinha sentido, tal como diz Le Goff, os 

indivíduos na Idade Média pertenciam cada um a um determinado 

grupo ou comunidade que lhes dava sentido [...], na Idade Média, o 

homem se definia pelo grupo, não por um retrato individual, ou por um 

fazer autônomo (MULLET, 2007, p. 185). 
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Desse modo, tanto Lourenço quanto Lisabetta estão “determinados” ao grupo ou 

classe social a que pertencem. Lourenço, por ser um jovem ajudante, desprovido de 

bens e classe social elevada, é morto pelos irmãos de Lisabetta “per evitare il disonore a 

se stessi e alla sorella, in attesa di liberarsi senza scandalo, prima che fosse troppo tardi, 

da questa vergogna” (BURA & MORETTI, 1997, pp. 63-65). Entretanto, a censura que 

os irmãos impingiram a Lisabetta e as motivações que os fizeram assassinar Lourenço 

parecem menos de caráter moral e religioso do que social. 

Sabe-se que a condição da mulher na Idade Média, sobretudo no seio familiar, 

era bastante desfavorável. José Rivair Macedo, em A mulher na Idade Média, afirma 

que “como filhas, esposas ou viúvas, as mulheres estavam presas nas malhas das 

relações familiares” (2002, p. 14). No contexto dos séculos X e XI, com o início do 

feudalismo, o sexo masculino era privilegiado em relação à partilha de bens e heranças, 

sobretudo o primogênito. Essa forma de transmissão do patrimônio tinha por fim manter 

a riqueza paterna e evitar a divisão de bens (RIVAIR, 2002). A condição de Lisabetta, 

isto é, a de propriedade de seus irmãos, estava intimamente relacionada à forma que 

sustentava as relações matrimoniais. O casamento era um arranjo de interesses entre 

famílias, através do qual “a mulher era ao mesmo tempo doada e recebida, como um ser 

passivo. Sua principal virtude, dentro e fora do casamento, deveria ser a obediência, a 

submissão” (RIVAIR, 2002, p. 20). 

O historiador Georges Duby, em Idade Média, idade dos homens: do amor e 

outros ensaios, debruçando-se sobre o tema do amor e do casamento, oferece-nos um 

quadro ilustrativo dessa moral doméstica: 

 

Em contrapartida, para a moça, o que se exalta e o que toda uma teia de 

interditos procura cuidadosamente garantir é a virgindade e, no que diz 

respeito à esposa, a fidelidade. Porque o desregramento natural desses 

seres perversos que são as mulheres comporta o risco, não havendo 

vigilância, de introduzir no seio da parentela, entre os herdeiros da 

fortuna ancestral, intrusos, nascidos de outro sangue, clandestinamente 

semeados, da espécie desses bastardos que os celibatários da linhagem 

disseminam, com expansiva generosidade, fora da casa ou entre os 

serviçais (DUBY, 1989, p. 17). 
 

Apesar dos esforços do Cristianismo para estabelecer uma concepção de 

igualdade entre o homem e a mulher, principalmente no que diz respeito à 

institucionalização do casamento como sacramento, no qual ambos devem dizer “sim” e 

1847



 

 
 

estar de comum acordo, isto é, sem que a mulher se case contra a sua vontade (LE 

GOFF, 2013), o processo de mudança foi lento e gradual. Ainda prevalecia a ideia da 

condição feminina como propriedade familiar. Essas privações assinalam o corpo de 

Lisabetta como desencadeadores da “mácula” e da “desonra” dentro de um contexto de 

uma família burguesa em ascensão. Daí é possível compreender a sutil ironia de 

Boccaccio ao afirmar que “non si sa per quale motivo non avevano ancora maritata” 

(BURA & MORETTI, 1997, p. 63).  

É preciso ressaltar, também, que a figura masculina, com todas as restrições que 

lhe eram impostas por uma sociedade com estratos sociais rigidamente hierarquizadas, 

gozava de certa “autonomia” no que se refere aos relacionamentos amorosos. Lourenço, 

por exemplo, antes de dirigir totalmente sua paixão a Lisabetta, já apresentava indícios 

de que cortejava outras mulheres: “Lorenzo, accortosi delle attenzioni della fanciulla, 

ricambiò il suo sentimento, dimenticando tutte le altre donne...” (BURA & MORETTI, 

1997, p. 63). 

Todavia, é esse amor que incita Lourenço e Lisabetta a uma nova sensibilidade, 

a uma experiência intensa que perpassa e margeia pelos princípios normativos da 

sociedade. Esse amor refinado, gentil e ingênuo também apresenta sua faceta dolorosa, 

cheia de tormentos, que perturba os sentidos e leva até mesmo à morte, aspectos já 

exaustivamente explorados pelos trovadores provençais (SPINA, 1991). 

O exemplo mais vivo desse imaginário amoroso cortês, do ensandecer-se de 

amor, da morte como redenção e desejo de completude, que repercute tão vivamente em 

Lisabetta da Messina, é o ilustre mito de origem céltica — Tristão e Isolda:  

 

De regresso ao castelo de Karhaix, a casa do duque Hoël, Tristão 

enlanguesce durante um ano inteiro e pergunta a si mesmo o que deve 

fazer, pois nada lhe traz reconforto. Sua única esperança é curar-se do 

mal de amor: preferia morrer de uma vez para sempre a viver na dor 

todo o resto da vida. De toda a gente Tristão se esconde e duvida; até se 

cala diante de Kaherdin, seu bom companheiro, até diante do seu velho 

mestre Gorvenal e, ainda mais, diante da mulher, Isolda das mãos 

brancas. Possui-o e persegue-o um desejo surdo: tornar a atravessar o 

mar para ver, uma vez mais, a loura Isolda (FIGUEIREDO, 2000, p. 

219). 
 

 Na novela da jovem Lisabetta de Messina, o tormento do amor ocorre com a 

perda definitiva de Lourenço e com a experiência dolorosa de sua irrealização, que a faz 
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definhar de amargura. O amor, então, se caracteriza com notável vigor ao desabrochar 

como um ímpeto da natureza, representada metaforicamente pelo florescimento de uma 

planta odorífica de manjericão, fertilizada pela terra e pela cabeça decomposta de 

Lourenço.  

Amor e corpo se conformam para estabelecer uma transfiguração e significação 

própria. Ele se corporifica na natureza. Para Octavio Paz, em A dupla chama: amor e 

erotismo, a linguagem “emite sentido, traço material que denota ideias corpóreas” 

(PAZ, 1994, p. 12). Um exemplo emblemático é o desfecho trágico de Tristão e Isolda: 

Tristão morre após ser atingindo por uma lança envenenada, e Isolda logo falece de 

comoção e pesar. No túmulo deles enterram-se duas plantas que simbolizam a 

corporificação do laço amoroso e permanente dos amantes: 

No túmulo de Isolda, a loura, plantou uma roseira vermelha; e no de 

Tristão, um cepo de nobre vinha. Os dois arbustos cresceram juntos e 

seus ramos entrelaçaram-se tão intimamente que foi impossível separá-

los; de cada vez que os podavam, tornavam a crescer com todo o vigor e 

confundiam sua folhagem (FIGUEIREDO, 2000, p. 255). 
 

Em Lisabetta da Messina, o sentimento de pesar e desespero amoroso, o deleite e 

a melancolia cooperam com o corpo e assinalam metaforicamente que esse amor, menos 

idealizado do que físico e terreno, reverbera como uma força instintiva e natural: a 

cabeça de Lourenço simbolizando a semente, que fertiliza a terra do vaso de manjericão, 

enquanto Lisabetta a cultiva com lágrimas, fazendo-a crescer viçosa e odorífera. Nesse e 

no exemplo acima, de Tristão e Isolda, a natureza representa relação íntima de 

completude, de ressignificação do corpo e do valor perene do amor.  

Por outro lado, para Octavio Paz, o amor se distingue do erotismo e da 

sexualidade, embora na linguagem poética elas se confundam: “o amor é o desejo de 

completude e assim responde a uma necessidade profunda dos homens [...], todos, 

homens e mulheres buscamos nossa metade perdida” (PAZ, 1994, p. 69). A sexualidade 

se referiria ao ato sexual, à reprodução propriamente dita; já o erotismo transfigura a 

linguagem e a metaforiza, se difere da sexualidade por atuar na imaginação, ela está 

para a sexualidade assim como a poesia está para a linguagem (PAZ, 1994). 

Embora essa divisão nos sirva para explicar a relação entre amor, linguagem e 

corpo, o amor no Decameron, e, sobretudo no caso específico da quinta novela, não 
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pode se pensado isoladamente da sexualidade e do erotismo. Os três aspectos atuam 

conjuntamente.  

Além disso, Boccaccio lança mão do amor cortês como modelo de educação e 

aperfeiçoamento espiritual, de enobrecimento e aprofundamento de uma consciência 

“individual” e refinamento dos sentimentos.  

No Decameron “ogni amore, anche il più alto, è istinto naturale e contiene in sé, 

come elemento primario, un’esigenza sessuale” (BURA & MORETTI, 1997, p. 14). O 

amor se coloca como uma força superior e arrebatadora que vai de encontro aos 

princípios normativos da sociedade medieval. Portanto, a trágica história de Lisabetta da 

Messina — antes de nos compadecer por uma aparente fragilidade de sua personagem 

— denota o vigor e a expressão de uma profunda sensibilidade e interioridade, matizada 

desde os séculos XI e XII.    
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