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LETHAM 

Laboratório sobre a transmissão e história textual na antiguidade e no 
medievo 

 
Gênero, instituições e relações de poder: codificações e processos jurídicos 
sobre as relações conjugais na Península Ibérica Medieval, séculos XV ao 
XVI 
 
Descrição: Nas últimas décadas, os Estudos de Gênero tornaram-se uma das 
referências fundamentais para a (re)discussão, proposição e revisão de novos 
paradigmas teóricos, metodológicos e epistemológicos. Eles têm demonstrado 
um potencial ímpar em diversas áreas de conhecimentos. No campo da História, 
evidenciam um potencial efetivo para a problematização de temáticas, 
abordagens e perspectivas históricas e historiográficas. Em se tratando dos 
Estudos Medievais, é clara a incorporação paulatina dos chamados Gender's 
Studies na revisão crítica de três das principais dimensões do ofício do(a) 
historiador(a): a) a análise teórico-metodológica e epistemológica; b) a discussão 
contextualizada de documentos de diferentes caráteres; c) e, por fim, a 
problematização da historiografia e suas relações interdisciplinares. Sem dúvida, 
a despeito desse processo, há poucos trabalhos que articulem efetiva e 
sistematicamente os Estudos de Gênero, a História Relacional e Institucional do 
Direito Medieval e a Análise de Discurso. Isso vale muito mais para a produção 
historiográfica brasileira do que a estrangeira, incluindo a espanhola, mas, em 
termos de tendências historiográficas, percebemos que ainda tem sido 
relativamente tardia a assimilação dos novos paradigmas teóricos e 
metodológicos pelo medievalismo, cujo processo está longe de ter sido 
completado. Em termos mais específicos, se levarmos em consideração as 
pesquisas sobre as relações conjugais oficializadas ou não no âmbito da 
península Ibérica medieval, em geral, e no reino de Castela e Leão dos séculos 
XV e XVI, em particular, a situação fica ainda mais problemática. Tais pesquisas 
ainda oscilam entre um realismo acrítico e um pós-modernismo radical. Assim, 
nesta pesquisa pós-doutoral, propondo a construção de uma espécie de História 
Institucional de Gênero, combinada com uma Epistemologia Relacional do 
Direito, pretendemos contribuir para (re)pensar as compilações e processos 
jurídicos destinados às relações conjugais, sem deixar de (des)conectá-los com 



os discursos e experiências sócio-governamentais da monarquia castelhano-
leonesa dos séculos XV e XVI. 
 
Situação: Concluído em 2015 
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