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Resumo: Estou pesquisando, com apoio financeiro do CNPq, sobre o fenômeno da santidade na 

província eclesiástica bracarense durante a Idade Média Central. Para tanto, elegi como objetos de 

pesquisa a trajetória de personagens que nasceram e/ou atuaram nesta região e sobre os quais há 

indícios de culto e a produção hagiográfica local. Neste texto, apresento algumas reflexões sobre as 

tradições ligadas à Engracia de Braga, jovem que teria vivido no século XI e assassinada por querer 

manter-se virgem. Há notícias de que ela recebeu culto, desde o medievo, em Badajoz e em 

Carvajales del Alba, cidades da Península Ibérica. A partir das memórias sobre a trajetória e o culto 

dedicado à santa de origem bracarense, pretendo discutir a relevância do uso da categoria gênero no 

estudo hagiográfico. 
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Desde 2000 venho coordenando o projeto coletivo Hagiografia e História: um estudo 

comparativo da santidade. Este projeto, registrado no Sigma UFRJ e no Diretório de Grupos de 

Pesquisa do CNPq,
2
 é desenvolvido no âmbito do Programa de Estudos Medievais (Pem) e do 

Programa de Pós-graduação em História Comparada (PPGHC), ambos da UFRJ. Ele tem atuado 

como uma linha de pesquisa, ao qual estão vinculados pesquisadores em diversos níveis de 

formação e diferentes instituições, agregando pesquisas individuais, com recortes específicos, 

relacionados ou às atividades docentes ou às de formação acadêmica em nível de graduação e pós-

graduação. Neste sentido, tem funcionado também como uma espécie de escola de formação de 

novos pesquisadores.  

Além de pesquisas individuais, junto ao projeto são realizados trabalhos coletivos. Dentre 

estes esforços, destaco a organização de bancos de dados sobre a hagiografia e os personagens que 

foram considerados dignos de culto nas penínsulas ibérica e itálica nos séculos XI ao XIII. Nesta 

atividade encontram-se envolvidos, sobretudo, os bolsistas de iniciação científica. A principal meta 

é inventariar e organizar dados para serem aprofundados em diversas outras pesquisas.  Como 

resultados deste trabalho conjunto, em 2009 foi publicado o Banco de Dados da Hagiografia 

Ibérica, séculos XI ao XIII, e em 2012, o Banco de dados sobre a trajetória das pessoas que 

nasceram e/ ou atuaram na Hispana entre os séculos XI ao XIII, que receberam algum tipo de 
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veneração, oficialmente ou não. Ambos estão disponíveis gratuitamente em 

http://www.pem.historia.ufrj.br/textosonline.html. 

No momento, com o auxílio financeiro do CNPq por meio de uma bolsa PQ, desenvolvo o 

projeto individual O culto aos santos e a produção hagiográfica na província eclesiástica 

bracarense na Idade Média Central, que tem como principal objetivo, a partir dos dados já 

coletados e organizados, aprofundar as reflexões sobre o fenômeno da santidade na península 

ibérica nos séculos XI ao XIII. Entretanto, como se trata de um amplo recorte temporal e espacial, 

fiz a opção por trabalhar somente com um conjunto de dados.  Para selecionar tais dados, devido às 

muitas transformações geopolíticas na península ibérica na Idade Média Central, apontadas pela 

historiografia, escolhi a divisão em províncias eclesiásticas como critério para subdividir e reunir os 

dados que estão em análise. Desta forma, este projeto se detém no estudo de uma província 

eclesiástica ibérica em particular: a bracarense. 

A província eclesiástica de Braga, que no período visigótico reunia diversas dioceses do 

noroeste da Península Ibérica, com a expansão islâmica, desagregou-se. Neste sentido, algumas 

sedes foram extintas, unidas a outras, ou trasladadas. Mesmo nas áreas sem presença muçulmana 

estável, houve interrupção na sucessão episcopal, e, em alguns casos, os bispos residiram em outras 

regiões.   

O arcebispado de Braga só foi restaurado oficialmente em fins do século XI,  mas a partir da 

segunda metade do século VIII, as dioceses que ficaram sob a sua jurisdição começaram a 

reorganizar-se. Neste sentido, nos séculos XII e XIII formaram a província eclesiástica bracarense 

os bispados de Lugo, Mondonhedo,
3
 Astorga, Porto, Ourense, Tui, Coimbra, Viseu, além da própria 

diocese de Braga e de duas outras que ficaram vinculadas à província por pouco tempo: Silves, 

entre 1189 a 1191, e Zamora, de 1153 a 1199. 

A partir dos bancos de dados acima apresentados, reunimos informações sobre treze 

hagiografias e dezesseis personagens identificados com as dioceses pertencentes à província 

eclesiástica bracarense na Idade Média Central. Neste trabalho, vamos nos deter no estudo dos 

dados sobre uma dessas personagens: Engracia de Braga. 

Segundo os dados reunidos e publicados no Banco de dados dos santos ibéricos 

(séculos XI ao XIII) (SILVA (Coord.), 2012, p.55), a partir da leitura de materiais diversos 

que registram a memória de sua vida e culto, Engracia de Braga, também conhecida como Encratis, 

Engracia de Carvajales e Engracia de Badajoz, foi uma jovem  natural da cidade de Braga, nascida 
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por volta de 1030, que, para manter sua virgindade dedicada a Deus, recusou-se a casar com um 

noivo escolhido por seu pai. Por sua decisão, teria sido decapitada pelo noivo em Carvajales de 

Alba (Zamora). O culto a Engracia foi desenvolvido primeiro em Carvajales, pela comunidade de 

agostiniana da região. Posteriormente, difundiu-se em Badajoz, após a sua cabeça ser encontrada no 

rio Guadiana. Não há consenso sobre a data exata do achado. Para López López, ocorreu entre 1050 

e 1200 (2001, p. 342). Sua festa é celebrada em 3 de abril em diversos legendários, e em 17 de 

fevereiro em Badajoz, segundo o Diccionario de los santos (Cf. LEONARDI, C., RICCARDI, A. e 

ZARRI G. (dir.), 2000, 2.v., V.1, p. 984-985). Não foram identificadas hagiografias produzidas 

sobre esta santa, nem localizados textos medievais nas quais é citada ou figuram informações sobre 

seu culto. 

O estudo sobre a trajetória e o culto a Engracia de Braga suscita diversos problemas. Neste 

trabalho, a meta é destacar algumas destas questões e discutir a memória sobre a santidade de 

Engracia a partir da categoria gênero. Para tanto, parto de alguns pressupostos teórico-

metodológicos que passo a apresentar.  

Concordando com Scott, defino gênero como saber sobre as diferenças sexuais. Saber, aqui, 

tal como propõe Michel Foucault, não é sinônimo de conhecimento, mas de complexas 

compreensões sobre a organização social, que são estabelecidas historicamente, em meio às 

relações de poder. Tais compreensões não são ideias objetivas, formadas antes da organização 

social, mas a constituem e estão presentes nas relações sociais, nas subjetividades, nas práticas, nas 

normas, nas instituições, nos símbolos, etc. Ou seja, saber e organização social se fundem, pois um 

não existe sem o outro.  

Como o gênero é um saber construído cultural e historicamente, não possui uma essência 

fixada nem é universal. Ou seja, é uma categoria “vazia”, já que não possui um conteúdo fixo, e, ao 

mesmo, “transbordante”, pois a diferença sexual pode ganhar configurações diversas. Também é 

relacional, porque constituí e está relacionada aos diversos outros saberes/aspectos da organização 

social, de forma dinâmica, sem determiná-los.  

O gênero também é uma forma primária de significar relações de poder, ou seja, é um saber 

no qual e por meio do qual são constituídas estratégias para submeter, disciplinar, dominar, 

reprimir, diferenciar, negociar, legitimar, etc.. 

Quanto à ideia de santidade, adotamos uma concepção não essencialista, ou seja, que se 

baseia nas virtudes do personagem que foi considerado digno de veneração. Ao contrário, nos 
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fixamos na análise e compreensão dos saberes que inspiraram um determinado grupo/instituição a 

promover a memória de um dado santo, neste caso específico, de Engracia.  

Os dados que foram reunidos pelo banco dados sobre Engracia de Braga e analisados não 

foram tomados como “reflexos exatos” ou “reais” da trajetória e do culto à referida santa, mas como 

vestígios/evidências de como sua memória foi construída e transmitida. Vale destacar que o culto a 

Engracia permanece até hoje. Para constatá-lo, basta realizar uma breve pesquisa na internet, na 

qual são divulgadas imagens e outras informações sobre a personagem.
4
 

Esta é a minha primeira tentativa de sistematizar as reflexões realizadas sobre Engracia e seu 

culto. Neste sentido, o que apresento aqui não é uma conclusão final, fechada e definitiva, mas 

ideias surgidas com a análise dos materiais encontrados, e, sobretudo, questionamentos suscitados. 

O primeiro problema que encontrei ao estudar a vida e culto a Engracia de Braga foi a 

ausência de fontes medievais. O mais antigo texto consultado, de 1626, Jardim de Portugal, da 

autoria de Luis dos Anjos (15?-1625), ao transcrever um texto publicado alguns anos antes, em 

1618, por Juan Marquez (1564-1621), Origen de los frailes ermitaños de la Orden de San Agustín 

de Salamanca,
5
 menciona como testemunhos sobre Engracia: 

- uma ermida pertencente à comunidade dos agostinianos eremitas de Carvajales de Alba, na 

qual se encontrava o corpo da Santa e um retábulo com três imagens, já pouco visíveis; 

- uma escritura “antiquíssima” do mesmo mosteiro, perdida; 

- um testemunho presente no livro denominado como Primacia da Igreja de Braga, quando 

aborda os arcebispados de Benigno e Ausberto
6
 e o “tempos dos mouros”, e 

- uma carta de “hu religioso da Ordem de São Bento” (sic). 

A obra de José Cardoso (1606-1669), Agiologio lusitano, foi a segunda mais antiga 

encontrada. O tomo que apresenta Engracia é o dois, datado de 1657. Nele, são mencionados como 

fontes de pesquisa, além das obras de Juan Márquez e Luís dos Anjos, trabalhos de Gil Gonçalvez 

d´Avila (XVII) e Thomas Herrera e cartas enviadas ao arcebispo de Braga Agostinho de Jesus 

(1537 – 1609) e ao seu secretario, Gaspar Alvares Louzada (1554-1634), por Fernão Boan, cônego 

de Badajoz; Jerónimo Román de la Higuera (1538 – 1611), conhecido como falsificador de 
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 Cf., por exemplo, 

http://www.jornalaguarda.com/index.asp?idEdicao=439&id=24882&idSeccao=6229&Action=noticia e 

http://www.flickr.com/photos/36471045@N07/3567719487/, acesso em 8 de julho de 2013. 
5
 Não conseguimos ter acesso a esta obra.  

6
 Ausberto teria sido arcebispo de Braga entre de 527 e 537 e Benigno, de 589 a 612. 

http://www.jornalaguarda.com/index.asp?idEdicao=439&id=24882&idSeccao=6229&Action=noticia
http://www.flickr.com/photos/36471045@N07/3567719487/
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documentos; Fernando Maldonado, segundo a obra, um beneditino, e Cadarço, abade de São 

Viteiro.
7
 

Novas informações sobre fontes referentes à Santa Engracia encontram-se na España 

Sagrada, volume XIV,
8
 publicada em 1786. Enrique Florez (1702-1773) cita os já mencionados - 

Juan Márquez, Luís dos Anjos, José Cardoso-, mas inclui um autor novo, Solano de Figueroa 

(1610-1684), que publicou a Historia Eclesiástica de la ciudad e obispado de Badajoz em 1681.
9
  

Florez também menciona um ato capitular de 1580 e destaca que não havia referência à Engracia no 

Calendário da Igreja Pacense de 1578. Os demais autores consultados
 
 não mencionam novas 

fontes.
 10

 

Teodoro Agustín López López, em um texto publicado em 2001, nas atas do XXX Colóquio 

Histórico de Extremadura, menciona três atas da Catedral de Badajoz: a sinodal de Alonso 

Manrique, de 1501, publicada pela BAC em 1991; a da visita de Francisco de Navarra, realizada em 

1552, e a do sínodo de 1671, documentos, segundo o autor, do Archivo Capitular de Badajoz. 

As primeiras dúvidas que encontrei sobre a memória e culto de Engracia estão no volume 

XV da España Sagrada. Neste volume, que se dedica à Província antiga da Galiza e a sua 

metrópole, a Igreja de Braga, o autor sublinha que “ni en el Breviário antigo, ni en el moderno 

encuentro Rezo de ella. En el actual hay sobre el 17 de Abril Oficia de Santa Engracia, añadido por 

el Señor Moura Tellez desde el año 1708” (1787, p. 306). 

Ou seja, a partir da análise genealógica das fontes disponíveis, posso traçar algumas 

considerações: 

- os documentos mencionados por Luís dos Anjos, certamente já mencionados por sua fonte 

direta, Juan Márquez, tratam-se de vestígios materiais – ermida, corpo da santa, retábulo - e 

documentos textuais não datados. Dentre eles, um perdido, a escritura antiquíssima; um com 

indicação vaga, a carta de um beneditino, e um não identificado, o livro Primacia de Braga; 

- Cardoso menciona relíquias, autores anteriores, como Juan Marquez, Luis dos Anjos, etc., 

mas acrescenta informações e trechos de cartas. Ainda que não indique a data de todas, podemos 

presumir que tenham sido redigidas no período do arcebispado de Agostinho de Jesus, ou seja, entre 

1588-1609.  É importante realçar que não faz menção  à escritura perdida nem ao livro Primacia. 

                                                           
7
 Não encontramos qualquer informação sobre Thomas Herrera, Fernão Boan, Fernando Maldonado e Cadarço.  

8
 Este volume trata das igrejas de Igrejas de Ávila, Calábria, Cória, Coimbra, Évora, Egitania, Lamego, Lisboa, 

Ossonaba, Pacense, Salamanca, Viseu e Zamora. 
9
 Não conseguimos acesso a esta obra. 

10
 A obra de Francisco de Santa Maria, publicada em 1744, não faz menção a fontes. A de Croisset, de 1862,  cita 

Cardoso e o ato capitular de 1580 e a de Silva Pinto, de 1895, Juan Marquez e Luis dos Anjos. 
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- Florez menciona documentos do século XVI e o autor mais recente, López López, dos 

séculos XVI e XVII, mas provenientes da Catedral de Badajoz. 

A partir destes dados, é possível pensar que dados sobre a trajetória e o culto de Santa 

Engracia foram sistematizados nos séculos XV- XVI, provavelmente a partir de dois núcleos – 

documentos da Catedral de Badajoz e de tradições da comunidade de agostinianos de Carvajales de 

Alba.  

A problemática das fontes leva a outra questão: a trajetória e o culto a Engracia seriam uma 

total invenção dos séculos XV- XVI? No atual estágio da pesquisa não posso responder 

categoricamente a esta pergunta, contudo, quando contrapomos a memória associada à personagem 

em estudo a de duas outras santas hispanas medievais do mesmo nome, é possível propor, ao 

menos, que houve uma junção de tradições ou a atualização-duplicação de cultos anteriores nesta 

figura.  

Segundo o hino Peristephanon, da autoria de Prudêncio, no início do IV século, uma jovem 

chamada Engracia, natural da Lusitânia, na companhia de diversos companheiros, foi martirizada 

em Saragoça.  O culto a esta santa, que passou a ser conhecida como Engracia de Saragoça, 

difundiu-se desde o período visigodo e estava consolidado no Reino de Aragão no século XV. Às 

noticias iniciais divulgadas por Prudêncio, várias outras foram acrescentadas, até que ao final da 

Idade Média esta santa era conhecida como uma Virgem cristã que, ao viajar para casar-se na Gália, 

foi cruelmente torturada e morta por sua fé pela autoridade romana de Saragoça. 

Outra santa que recebe esse nome está vinculada à diocese de Segóvia. Segundo a tradição, 

que passou a ser registrada a partir do século XVII, ela viveu como eremita junto aos seus irmãos 

Frutos e Valentim na região de Duratón, até serem martirizados por mouros no início do século 

VIII. Eles foram decapitaram e suas cabeças jogadas em uma fonte. Não se sabe quando, mas em 

algum momento antes do fim do século XI, o culto a Frutos foi identificado à região de Duratón, 

pois a área já era conhecida como San Frutos del Duratón quando foi doada ao mosteiro de Silos em 

meados do século XI, que ali estabeleceu um mosteiro. 

A Engracia que é o foco de nosso estudo partilha traços relacionados às duas outras de 

mesmo nome. Como a de Saragoça, estava prometida em casamento, e como a de Segóvia, foi 

decapitada. Contudo, sua memória possui traços distintivos. Analisamos as informações presentes 

em legendários publicados entre os séculos XVII e XXI, a saber, o de Luís dos Anjos, de 1626; o de 

Cardoso, de 1652; o de Francisco de Santa Maria, de 1744; o de Croisset, de 1862; o de Silva Pinto, 
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de 1895, e o anônimo publicado Jornal A Guarda, em 2012.  A partir dos relatos analisados, passo a 

destacar os pontos centrais desta tradição, apontando eventuais variações: 

- diferente das demais santas homônimas, a personagem em tela é associada a três diferentes 

locais: Braga, cidade de seu nascimento; Carvalajes, onde foi morta; Badajoz, onde sua cabeça foi 

encontrada; 

- as tradições sobre Engracia de Braga situam sua trajetória no século XI, mais precisamente 

no momento em que reinava em Castela e Leão o rei Fernando I; 

- Engracia fizera um voto de virgindade perpétua, o que foi ignorado por seus pais, que 

estabeleceram um contrato de casamento para ela; 

- sobre a etnia do noivo, alguns relatos propõe que poderia ser mouro, o que é justificado 

com a informação de que a região ainda encontrava-se com forte presença islâmica; 

- Engracia, para fugir de seu noivo/esposo (os relatos usam os dois termos), dirige-se para a 

região de Zamora, onde é encontrada por seu noivo nos montes de Carvajales de Alba, que corta a 

sua cabeça. Neste ponto, os relatos ganham detalhes interessantes: o noivo é associado a um leão 

por sua raiva; sua atitude é explicada porque interpretou a atitude da jovem como zombaria; 

Engracia fugiu no dia do seu casamento; ela foi degolada enquanto orava; o noivo levou a cabeça da 

santa consigo como troféu, deixando-a em um lago; 

- logo depois do ocorrido, o corpo de Engracia foi encontrado por religiosos agostinianos, 

que passaram a venerá-lo e lhe dedicaram uma ermida; 

- a cabeça de Engracia foi resgatada de forma maravilhosa por um pastor, em perfeitas 

condições, no Guadiana, em data pouco precisa, e levada para a Catedral de Badajoz. Vale destacar 

que a Catedral de Badajoz foi dedicada a um santo que também morreu decapitado: São João 

Batista. Segundo o relato de 2012, posteriormente a cabeça foi trasladada para Beja, onde se perdeu, 

e 

- em quase todos os relatos há uma preocupação em distinguir a Engracia de Braga da de 

Saragoça. 

Como realçado, não adoto uma perspectiva essencialista da santidade. Assim, não me 

importa discutir se houve uma Engracia histórica ou quais desses dados são “verdadeiros”. Meu 

objetivo é discutir a construção e perpetuação de memória da personagem. Desta forma, a 

cristalização da memória da referida santa suscita questões: por que Engracia de Braga é associada 

ao reinado de Fernando I? Por que foram estabelecidos dois lugares distintos para o culto à referida 

santa – Carvajales e Badajoz? Por que aventar a possibilidade do noivo ser um mouro? Há alguma 
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relação entre a inventatio da cabeça de Engracia com o santo patrono da Catedral Pacence? 

Contudo, o que nos interessa aqui é destacar o sentido dado à santidade de Engracia nos relatos 

estudados que, em minha opinião, foram constituídos a partir do gênero. 

Em todos os relatos analisados Engracia é considerada santa porque se manteve Virgem, 

mesmo sendo entregue em casamento, e Mártir, por ter resistido ao noivo. Nas palavras de 

Francisco de Santa Maria: ela “padeceu martírio em defença da pureza virginal, que havia 

consagrado a Deus” [sic] (1744, p. 556). Silva Pinto chega a afirmar que ela foi “victima da 

castidade e do retrahimento da sociedade e das suas delícias” [sic] (1895, p. 116). 

Ainda que possam variar em pequenos detalhes, a memória construída sobre Engracia, 

repetida pelos autores há pelo menos cinco séculos, possui como elemento central a fidelidade a 

Deus por meio da virgindade mantida até a morte.  Desta forma, fica nas sublinhas, mas não é 

explicitado nos textos, que a personagem foi cruelmente assassinada por um noivo insatisfeito por 

não ter consumado o casamento e que, ao fugir, a santa buscou resistir ao destino imposto por sua 

família por meio de um casamento. A memória construída busca ignorar que o núcleo central do 

episódio é um ato de violência pautado em saberes sobre a diferença sexual e que, se ocorrido hoje,  

poderia inclusive ser considerado um ato de violência doméstica, pois já estava estabelecido um 

contrato de matrimônio. 

Ao identificar a resistência de Engracia à virgindade e, portanto, ao ascetismo, os relatos 

acabam por transmitir uma ideia que associa a santa à passividade, à fraqueza e à vulnerabilidade. O 

noivo é sempre descrito de forma negativa, não porque é violento como um leão ou desrespeitoso 

das vontades da noiva/esposa, mas porque considera como uma ofensa/zombaria o fato de Engracia 

ter decidido manter-se casta. Ou seja, o noivo, com seu ato, de forma ativa quer disciplinar e impor-

se à santa. 

No período medieval, época em que o relato sobre a santa está ambientado, e nos séculos 

seguintes, as visões hegemônicas sobre a diferença sexual posicionam as mulheres em sujeição aos 

pais e maridos. Destas espera-se somente a obediência. Contudo, no relato em tela, o rompimento 

desta hierarquia é possível, pois ela visa glorificar o próprio Deus por meio da guarda da 

virgindade. Neste sentido, no caso de Engracia, o questionamento à hierarquia por meio da recusa 

ao casamento e, por extensão, da desobediência aos pais, foram justificados unicamente pela sua 

consagração da virgindade. 

Na construção da memória de Engracia, portanto, reside certa ambiguidade. Se, por um lado, 

a narrativa apresenta a relação dicotômica e hierárquica entre homens e mulheres, por outro, 
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consagra a busca pela pureza como um caminho legítimo para desconstruí-la. Mas, ao fim e ao 

cabo, como que corrigindo a fuga de Engracia que redundou na quebra de hierarquia, a jovem é 

decapitada. Desta forma, a sua redenção dá-se somente após a morte, com a descoberta de seu corpo 

e especialmente de sua cabeça, que ocorre de forma maravilhosa, dos milagres operados por sua 

intercessão e do reconhecimento social de sua santidade. 

A construção da memória de Engracia foi e é, portanto, atravessada pela dinâmica do gênero 

e serve para perpetuá-lo socialmente, a despeito das transformações sociais. Ao alimentar a fé de 

milhões de pessoas que creem em Engracia, tais relatos, já cristalizados em uma memória que 

possui elementos fixos, também funcionam como propagadores de valores que apresentam a 

castidade às mulheres como um caminho para a resistência e a desconstrução das hierarquias entre 

homens e mulheres, assim como a santidade, dando sentido e legitimando práticas sociais e 

religiosas. 
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Gender and holiness: reflections about the traditions related to Santa Engracia de Braga 

Abstract: Gender and holiness: reflections about the traditions related to Santa Engracia de Braga 

I've been searching, with financial support from CNPq, the phenomenon of holiness in the 

ecclesiastical province of Braga during the Central Middle Ages. For this, I have chosen as objects 

of research the trajectory of characters that were born and / or acted in this region and about which 

there are evidences of cult and the hagiographic production of this province. In my paper, I present 

some reflections on the traditions linked to Engracia de Braga, youth who have lived in the eleventh 

century and murdered for wanting to remain a virgin. There are reports that she received cult since 

the Middle Ages, in Badajoz and Carvajales del Alba, cities of the Iberian Peninsula. From 

memories about the history and the cult dedicated to the saint from Braga, I intend to discuss the 

relevance of the use of the gender category in the study hagiographic. 

Keywords: Engracia of Braga. Sanctity. Violence. Virginity. Middle Ages. 


