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RESUMO: No final de um dos seus artigos clássicos, a autora Joan Scott havia sugerido que
era fundamental sabermos como as instituições sociais incorporam o gênero nos seus
pressupostos e nas suas organizações. Seguindo essa agenda, a interseção entre a História
Institucional do Direito e os Estudos de Gênero, apesar dos impasses e diferenças, e da
multiplicidade de orientações teóricas e metodológicas, pode ser um espaço profícuo na
renovação de ambos os campos historiográficos. Neste artigo, temos como objetivo central
testar os limites e possibilidades dessa relação, focalizando principalmente a maneira como o
casamento e o adultério clericais foram (des)articulados às diretrizes de gênero. Como se trata
de um estudo preliminar, concentraremos nossa atenção sobre os complexos processos
discursivo-institucionais de d(en)ominação sobre as masculinidades clericais representadas,
basicamente, em algumas legislações elaboradas no reino de Castela e Leão, do século XIII,
sobretudo no período de governo de Afonso X  (1252-1284). 
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ABSTRACT: At the end of one of his classic articles, the author Joan Scott had suggested that
it was essential to know how social institutions incorporate the gender in their assumptions and
their organizations. Following this agenda, the intersection between the Institutional History of
Law and Gender Studies, despite the differences and impasses, and the multiplicity of
theoretical and methodological backgrounds, may be a fruitful area to renovate both fields of
historiography. In this article, we tried to test the limits and possibilities of this relationship,
focusing primarily on how clericals marriage and adultery were (dis)articulated for guidelines
gender. As this is a preliminary study, we will focus on the complex institutional and discursive
processes of domination and denomination on clerical masculinities basically represented in
some legislation drawn up in the kingdom of Castile and Leon, of the thirteenth century,
especially in the period of government Alfonso X (1252-1284).
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1 �  Este texto é parte do Capítulo 3 da minha tese de  doutorado, intitulada O  gênero do
adultério no discurso jurídico do governo de Afonso X  (1252-1284),
apresentado  ao PPGH da UFF no ano de 2010. Ele foi modificado, ampliado e  apresentado
no XIII Simpósio Nacional da Associação Brasileira de  História das Religiões. Religião,
Carisma e Poder: as formas da  vida religiosa no Brasil, de 29 de maio a 1 de junho de 2012,
UFMA  em São Luís-MA.
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