
Investigar a literatura arturiana ibérica 
 

A difusão do ciclo arturiano em prosa na Península Ibérica teve início conhecido 

na segunda metade do séc. XIII, com a tradução a partir do francês da maioria, ou 

mesmo da totalidade, dos romances que o integravam. A circulação destes textos 

incrementou-se nos séculos terminais da Idade Média até que, a partir do século XVI, o 

apreço de que gozavam começou a decrescer. A alteração dos parâmetros de recepção 

terá estado na base da destruição de muitos testemunhos de uma literatura que chegou 

a ser imponente. As recentes descobertas de fragmentos arturianos, cujo pergaminho 

foi usado para reforçar capas de livros de todo o tipo, levam-nos a pensar que haverá 

certamente mais material por descobrir.  

Talvez pelo carácter muito degradado e fragmentário da sua tradição 

manuscrita, o romance arturiano em prosa que circulou na Península a partir de Portugal 

não é tão conhecido quanto seria desejável. Teorias apriorísticas sobre o significado de 

cada romance e o seu âmbito de recepção antecederam tanto o estudo ponderado do 

ciclo que agrupava esses textos, como a avaliação dos limites materiais de cada um. Há 

ainda romances deficientemente editados ou por editar (Estória do Santo Graal), e a 

compreensão das relações entre textos ibéricos e textos franceses é insuficiente, em 

grande parte porque depende de problemas não resolvidos a montante, na filologia 

francesa. 

Também as marcas ideológicas e estilísticas deixadas pelo romance arturiano 

noutros géneros literários, dos quais salientamos a historiografia, não foram até agora 

suficientemente averiguadas, em grande medida porque o romance arturiano em si é 

ainda mal conhecido nos seus contornos textuais e no seu significado. 

Uma pesquisa aprofundada dos materiais arturianos ibéricos que chegaram até 

nós, privilegiando não apenas os textos dos quais são testemunhos, mas as variantes 

que transmitem, bem assim como as particularidades materiais que comportam, tudo 

isto complementado com uma apreciação global das referências e ecos que suscitaram, 

será uma via importante para estabelecer com mais pormenor o percurso dos apógrafos 

arturianos por terras ibéricas e os meios onde foram, sucessivamente e ao longo de 

vários séculos, transmitidos e lidos.  



Conquanto seja uma literatura caracterizadamente medieval, temos em vista 

que a sua recepção perdurou até aos dias de hoje, estando também dentro dos nossos 

interesses de investigação avaliar o complexo processo da sua recepção 

contemporânea, que da literatura se estendeu velozmente ao cinema, onde cada ano 

dá provas de uma inegável vitalidade. 

 Cumprir este programa de investigação é o propósito definido pela equipa do 

SMELPS/IF/FCT dedicada ao estudo da literatura arturiana ibérica num pano de fundo 

europeu. 

 

 

 

 

 

 


