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RESUMO 

O presente ensaio monográfico consiste em uma análise da sociedade e cultura 

castelhanas a partir do livro O Conde Lucanor (1335) de Don Juan Manuel. A partir da 

leitura de trabalhos escritos sobre o autor, notou-se uma ausência de pesquisas históricas 

relativas a este livro, possivelmente por ser uma de suas obras mais fictícia/fantástica. 

Assim busca-se trazer uma resposta a hipótese: quais foram os modelos de 

comportamento, moral e relações sociais que a elite castelhana buscava sugerir para a 

sociedade no século XIV através do livro de Don Juan Manuel. Utiliza-se documentos do 

período, bem como trabalhos de historiadores, filólogos e filósofos especialistas na área 

de literatura medieval para compreender a participação política do escritor na sociedade 

castelhana, os momentos mais importantes de sua vida e sua contribuição à literatura 

espanhola. Através da análise pode-se constatar que a sociedade descrita no livro era 

plural, consistindo em grupos sociais que interagiam entre si gerando relações baseadas 

na moral e ideologia cristã. D. Juan defendia uma sociedade hierarquizada e organizada 

em torno da concórdia e harmonia em busca de uma ordem necessária à um reino que 

passava por um período de instabilidades. Também é interessante perceber os temas e 

categorias sociais pelo autor delineadas, que contribuem para uma visão mais humana e 

desmistificada da Idade Média. 

Palavras-chave: Sociedade Medieval; Castela; Juan Manuel; Literatura. 

 

ABSTRACT 

The present monographic essay consists in an analysis about the Castilian culture and 

society according to the book Tales of Count Lucanor (1335) of Don Juan Manuel. From 

the readings of works about the author, I could perceive a lack of historical research 

related to this book, possibly because it is one of his most fictional/fantastic works. 

Therefore, I seek to answer the following question: what were the models of behavior, 

morality and social relations that the Castilian elite sought to suggest to society in the 

fourteenth century through Don Juan’s Manuel book. Documents of the period as well as 

the works of historians, philologists and philosophers specialized in the area were used to 

understand Manuel’s political participation in the Castilian society, his most important 

moments in life and his contribution to Spanish literature. It can be understand through 

the analysis that society were described as plural, consisting of social groups that 

interacted with each other, generating relationships based on Christian morality and 

ideology. D. Juan defended a hierarchized and organized society around concord and 

harmony in search of the so desperate order to a kingdom passing through a period of 

instability. It is also interesting to note the social themes and categories explained by the 

author, both contributing to a more humane and demystified view of the Middle Ages. 

Keywords: Medieval Society; Castile; Juan Manuel; Literature. 
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INTRODUÇÃO 

Durante um longo tempo uma grande nuvem pairava sobre as terras da Península 

Ibérica, uma nuvem de inquietação, tumulto e conflito. É sabido tanto entre os grandes 

lordes das Astúrias, entre os nobres das regiões conquistadas de Toledo e Zaragoza, entre 

os ilustres Reis de Aragão, Leão, Castela, Navarra e Portugal, e todos os súditos que a 

eles deviam respeito e vassalagem que a história da ibéria foi escrita pela política, honra 

e sangue de seus antepassados. Em Al-andaluz, ainda era ecoado entre os Emires, na 

cidade de Córdoba e nas demais taifas, o grande feito de Tariq ibn Ziyād, que cruzou o 

estreito de Gibraltar e derrotou o Rei visigodo Rodrigo na batalha do Guadalete nos anos 

de 711/712 d.C., trazendo estas terras à conduta do Islã e o califado Omíada. Mas longos 

anos já haviam se passado desde o tempo da conquista, e eles pareciam ter ficado mais 

longos ainda depois da época de Almanzor, o Vitorioso, no século X, senhor do Califado 

de Córdoba no auge do domínio islâmico, quando os mulçumanos do Al-Andaluz 

entraram em conflito uns com os outros, dividindo o território em taifas independentes e 

rivais. Esta nuvem de inquietação trazia o agouro de uma guerra, de um combate travado 

de forma relativamente contínua entre os povos da península tanto territorial e político, 

com uma profunda base ideológica e religiosa. Ora cristãos contra cristãos, ora 

mulçumanos contra muçulmanos, mas principalmente um embate entre os dois grupos. 

Estes foram os tempos da chamada Reconquista, da luta pelo controle das terras da 

península, entre os anos de 711 até 1492. 

 Embora o uso do termo “Reconquista” seja amplamente discutido por muitos 

pesquisadores, o que todos podem concordar unanimemente é da riqueza cultural do 

período, fruto de uma constante troca de costumes, valores e pensamentos entre o mundo 

árabe e o mundo cristão. A música, arquitetura, culinária são algumas das áreas onde esta 

cultura se demonstra mais claramente, mas uma das mais importantes e curiosas é a do 

mundo literário. É extremamente vasta a quantidade de obras produzidas ao longo dos 

anos da Reconquista por ambos os lados, tendo tanto um caráter oficial, como relatos 

históricos ou documentos das chancelarias, assim como prosas, romances, cantigas, 

poemas, dentre outros. 

 Vendo a literatura como uma forma de se compreender o comportamento e 

pensamento das pessoas que viviam naquele período, o presente trabalho pretenderá 

realizar uma análise de um livro escrito por um príncipe da Coroa de Castela. O livro se 
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chama O Conde Lucanor de 1335, escrito por Don Juan Manuel, Príncipe de Vilhena 

(1282-1348), constituído por um conjunto de contos que tratam de diversas situações que 

o nobre conde Lucanor deve perpassar com o auxílio de seu conselheiro Patronio. A cada 

conto é explicada uma qualidade que um bom líder deve possuir e uma lição de moral 

para ser aprendida pelo leitor. Assim sendo, pode-se dizer que o livro faz parte do gênero 

de educação dos príncipes, conhecido como Exemplum1. 

 O estudo se prova importante na medida em que se alinha a uma série de trabalhos 

históricos realizados sobre a produção de Don Juan Manuel2. Don Juan Manuel teve uma 

produção extensa de tratados históricos onde destacam-se a Crónica abreviada, Libro de 

la caza, Libro del caballero et del escudeiro e Libro de los estados. Dentro de suas obras 

El Conde Lucanor pode ser considerado fictício, mas é dotado de um conteúdo muito rico 

e baseado na época e experiências de vida do nobre castelhano, mostrando um lado mais 

sutil e “artístico” de sua percepção do período. 

 Diante da organização social medieval, devemos compreendê-la como plural e 

específica para cada região dentro da Cristandade Latina. Embora esteja organizada 

involuntariamente em torno de uma série de princípios ideológicos extremamente 

religiosos análogos ao período, ao ligar esta mentalidade a um contexto se torna possível 

traçar particularidades e semelhanças ao todo, possibilitando uma maior compreensão dos 

hábitos e valores dentro da sociedade. Assim sendo, este estudo tem como proposta motriz 

descobrir qual foi o projeto de modelos de comportamento, moral e relações sociais, que 

                                                           
1 Um exemplum (latim para exemplo) é uma anedota moral que pode ser tanto real como fictícia, utilizada 

para ilustrar um ponto. Também pode expressar a ação de alguém que é tomada como exemplo ou modelo. 

Na literatura clássica, medieval e renascentista um gênero literário acabou desabrochando da definição de 

exemplum, sendo utilizada para denominar histórias onde as características de personagens, tanto boas 

quanto ruins, serviriam para passar ao leitor um ponto moral. No caso do El Conde Lucanor ele serve como 

um exemplo em prática deste gênero (até os contos são chamados de exemplos pelo autor), juntamente com 

o estilo literário denominado espelho de príncipe, ou educação de príncipes, textos destinados a educar civil 

e politicamente ações e comportamentos de jovens governantes. Para mais informações consultar 

LOUIS, N. L'exemplum en pratiques. Production, diffusion et usages des recueils d'exempla latins aux 

XIIIe-XVe siècles, 2 vol., Namur-Paris, 2013. e LAWALL, S. The Norton Anthology of Western Literature, 

Volume I. New York: W. W. Norton & Company, 2006. 
2 Citamos aqui como exemplo: ARALUCE-CUENCA, J. El libro de los estados: Don Juan Manuel y la 

sociedad de su tiempo. José Porrúa Turanzas, 1976; DE STEFANO, L. “La sociedad estamental en las 

obras de Don Juan Manuel." Nueva revista de filología hispánica 16.3/4. 1962. pags. 329-354; BIZZARRI, 

H. O. El concepto de "ciencia política" en don Juan Manuel. 2001; KINKADE, R. P. "Sancho IV: puente 

literario entre Alfonso el Sabio y Juan Manuel." Publications of the Modern Language Association of 

America. 1972. p. 1039-1051; BLEUCA, A. La transmisión textual de El Conde Lucanor. Bellaterra. 

Barcelona. 1982; SILVEIRA, E. Cultura e poder na Baixa Idade Média Castelhana. O Livro das Armas 

de D. João Manuel (1282-1348). Tese (doutorado em história) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba 2005. Estas são apenas algumas das obras que tratam da questão 

linguística e política da Espanha medieval, com a análise da sociedade a partir das suas produções. 
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a elite castelhana buscava sugerir para a sociedade, com um destaque aos que 

governavam, mas podendo aplicar esses códigos para o povo no geral, através do livro de 

Don Juan Manuel. 

 Consideramos a obra para o povo em geral, pois as qualidades e defeitos dentro 

dos contos não são apenas de governantes, de fato muitas delas têm fruto no 

comportamento humano indiferente de sua posição social e teriam uma aplicabilidade de 

ensinar um comportamento adequado, honesto e justo a qualquer um que chegasse a 

conhecer as histórias. Também, alguns de seus cenários são vilarejos e vilas rurais 

camponesas, com camponeses como personagens.  O texto é escrito na língua vernacular, 

ou seja, a língua nativa falada e escrita no país, o tornando mais acessível ao público geral 

e até mesmo a nobres não letrados (mesmo que não letrados, as histórias podem circular 

através da fala). 

 Quais as qualidades de um bom súdito? Quais as qualidades de um bom rei? Como 

se portar diante de sentimentos, anseios e determinadas situações? Estes são alguns dos 

problemas abordados pelos contos, que serão apresentados ao longo deste trabalho. 

 Partindo da hipótese que Don Manuel escreveu o livro no século XIV dentro de 

um contexto medieval em que a literatura era muito ligada a tradição oral (comum até o 

século XV), é possível concretizar que suas histórias realmente buscam delinear 

comportamentos que julga serem adequados ou desejáveis pelos membros da sociedade 

que teriam acesso a seus escritos. Dessa forma torna-se possível lançar luz a sua 

interpretação e visão dos homens que viveram naquele período. Através disso pode-se 

perceber a partir de sua visão como se organizava a sociedade, que tipos de homens e 

mulheres medievais compunham esta sociedade, a questão da moral e comportamentos, 

tais como casamentos, roubo, amor, honra etc. Além disso, existe a questão literária do 

livro, que foi escrito na linguagem vernácula, no caso o Castelhano, em contraposição ao 

latim, tornando-o mais acessível ao público.  

Possuía o formato de prosa não poesia, que era uma tradição comum na literatura 

espanhola do período. A poesia ligada ao trovadorismo nascido na Occitânia, possuía a 

língua galego-portuguesa como a língua comum pela ibéria (tanto Portugal como 

Castela), pois superava as barreiras linguísticas locais e dava a poesia um caráter 

transnacional, permitindo aos trovadores que circulassem entre as cortes com maior 

facilidade. Já a prosa possuía um caráter mais regional e evoluía de acordo com a 
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popularidade de crônicas e narrativas históricas, estas sim escritas em castelhano 

atingindo um novo momento de produção a partir do século XIII quando livros como O 

Conde Lucanor foram escritos.3 

 Realizando a análise da obra a partir de seu contexto, e problematizando tanto suas 

características históricas quanto literárias podemos ter uma noção da diversidade cultural 

na península naqueles tempos, rompendo com paradigmas de um mundo medieval 

estático, desprovido de vivacidade, que na verdade sempre foi muito vívido. 

 Na realização do trabalho foram lidas cinco edições do livro, três em espanhol4, 

uma em inglês5, e a escolhida para análise dos escritos: a edição de O Conde Lucanor 

presente no livro Obras Juan Manuel, infante de Castilla datado entre 1301-1500 onde 

estão contidas boa parte de suas obras. Este livro se encontra disponível para consulta 

local na Biblioteca Nacional de España, mas sua versão virtual pode ser acessada no site 

da biblioteca.6 Uma versão transcrita para o meio digital se encontra no site Ciudad Seva 

como El conde Lucanor (versión antigua).7 

A primeira parte do trabalho é onde se comenta sobre o contexto político em que 

Juan Manuel viveu, abrangendo um breve histórico da Reconquista e suas motivações, as 

origens e desenvolvimento do Reino de Castela até o século XIV e a bibliografia do autor. 

A segunda parte trata da história da literatura medieval, onde se encaixa O Conde Lucanor 

neste meio e uma descrição geral sobre a organização do livro. Na terceira e última parte 

é feita a análise dos contos e comentadas as questões por eles trazidas, com a discussão 

da trifuncionalidade, os personagens na sociedade castelhana do século XIV, a questão 

moral dos contos e o conflito pessoal do autor. 

                                                           
3 BARROS, J. “Diálogo entre dois cancioneiros – o trovadorismo galego-português nos séculos XIII e 

XIV”. Revista Letra Magna, Ano 2, No. 3. 2005. p. 3 
4 MANUEL, Juan. El Conde Lucanor. Edición y versión actualizada de Juan Vicedo. Alicante, Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes, 2004; MANUEL, Juan. El Conde Lucanor. Edición Biblioteca Virtual 

Universal. Editorial del Cardo. 2006; MANUEL, Juan. El libro de los ejemplos del Conde Lucanor y su 

consejero Patronio. Edición, introducción y notas Juan Manuel Magán García. León: Editorial Everest, 

S.A. 2007.  
5 Esta é uma reimpressão da primeira tradução do livro para o inglês feita por James York e publicada em 

1868: MANUEL, Juan. Count Lucanor; or the Fifty Pleasant Stories of Patronio. Done in English by James 

York.London: Gibbings & Co. 1896. 
6 Link de acesso: <http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000012961>. Acessado em 30/06/2018. Clicar 

em “Ver Obra”. 
7 Link de acesso: <https://ciudadseva.com/category/libros-completos/el-conde-lucanor-antiguo/>. 

Acessado em 30/06/2018. 
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1   A PENÍNSULA IBÉRICA 

1.1 Sobre Mouros e Cristãos: A Reconquista 

Durante a Baixa Idade Média (1250-1500 d.C.) uma pluralidade de povos e 

culturas permeavam e estruturavam uma Europa muito diferente dos dias de hoje. 

Diferentes reinos lutavam pela supremacia e controle das terras, com figuras ilustres 

ascendendo e ruindo, marcando a história do período. Dentro da Cristandade Latina8, 

talvez um dos casos mais peculiares dentro do continente tenha sido o que decorreu na 

região da Península Ibérica especialmente pelo contato com povos estrangeiros, e por 

passar por um processo de feudalismo um tanto diferente dos demais reinos cristãos. As 

relações de poder e cultura estavam intimamente ligadas ao conceito da chamada 

Reconquista, um termo consolidado dentro da historiografia espanhola no século XIX. 

A discussão deste termo passa por dois pontos extremos: A Reconquista não passa 

de um mito; A Reconquista foi a real motivação para o levante dos reinos cristãos contra 

o domínio mouro da península. Não se pode afirmar com certeza nem um nem o outro 

sem estar em partes certo e ao mesmo tempo errado, mas o que se pode dizer é que o 

período compreendido pela Reconquista, decorrida entre os anos de 722 d.C. á 1492 d.C., 

deixou um profundo impacto na cultura espanhola, com uma construção de valores, 

modismos, termos na fala, organização territorial, baseada nestes contatos entre a cultura 

cristã e islâmica. 

O termo não aparece em documentos históricos, sendo difundido de forma 

relativamente recente, a partir do século XIX onde a vertente de expulsão moura e união 

dos povos espanhóis contra um inimigo em comum foi base do nacionalismo espanhol, 

embora autores como Francisco García Fitz, advertem a necessidade de resguardos ao 

associa-lo unicamente ao franquismo.9 Diferente das questões unitárias de oposição ao 

invasor, pesquisadores como Abilio Barbero e Marcelo Vigil demonstram que na 

península, historicamente povos como asturianos, bascos, cantábricos e gascões 

resistiram aos invasores, primeiro romanos, depois visigodos, e por fim os mulçumanos, 

                                                           
8 Termo que aqui significa o território ocupado por fiéis da Igreja Católica Apostólica de Roma, consistindo 

em principalmente na Europa Ocidental a partir do Cisma do Oriente em 1054, quando a Igreja Ortodoxa 

do oriente sediada no Império Bizantino se separa da Católica.   
9 GUIMARÃES, M. “A Reconquista: entre o debate historiográfico e a avaliação de uma realidade tardo-

medieval”. Revista História Hoje. v. 6, n° 12, 2017. p. 16 
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demonstrando que a Reconquista não era unicamente um processo de resistência novo ou 

único a Idade Média.10 

Para existir uma Reconquista precisou haver uma conquista de um invasor. Esta 

ocorreu em 711 quando Tariq ibn Ziyād atacou o reino Visigodo, derrotou o rei Rodrigo 

na batalha do Guadalete e tomou posse das terras da península, salvo a região das 

Astúrias. 11 Algumas das repercussões para a ibéria12 foram que tanto judeus e cristãos 

dentro do agora domínio mulçumano, possivelmente foram tratados com respeito por 

serem os povos do livro (‘Ahl al-Kitab). É claro que a liberdade de culto se fazia mediante 

a tachas de imposto e outros aparatos que os encorajavam a conversão ao Islã.  

Foi nas Astúrias, extremo norte da Espanha, que se deu a resistência cristã contra 

os mulçumanos e é lá que a ideia de reconquista será construída. Segundo a historiografia 

contemporânea, demonstrada particularmente pelo historiador Derek Lomax, a 

reconquista não é apenas um termo artificial cunhado por historiadores contemporâneos 

para servir exclusivamente como uma categoria ou período da história espanhola. Em 

verdade as raízes do termo se encontram no Reino das Astúrias (718/722-910), num ideal 

inventado por cristãos espanhóis após o ocorrido em 711, e se desenvolvendo ao longo 

do século IX na sociedade da época.13 Não algo que ocorreu imediatamente após o 

Guadalete, mas com a migração de clérigos moçárabes para o norte, um século e meio 

depois da vitória cristã de Covadonga (722).14 

Os asturianos tomaram terras fronteiriças dos mulçumanos expandindo seu 

domino, e para justificar esta guerra começaram a difundir ideias da “herança visigótica” 

                                                           
10 GUIMARÃES, M. (2017). p. 17 
11 A crônica que relata estes feitos é chamada Akhbār majmūʿa escrita anonimamente por cronistas árabes 

no século XI. Como um documento escrito a posteriori dos acontecimentos do século XIII, os fatos mais 

antigos, como a conquista de Tariq, podem ter sido embelezados e se tornado um pouco mais lendários do 

que realmente eram. LAFUENTE, E. Ajbar Machmura: Crónica anónima del siglo XI. Dada a luz por 

primera vez. Madrid, 1867, p. 20 
12 A origem etimológica do termo Ibéria vem do termo grego antigo Ἰβηρία (Ibēría) para a região por nós 

conhecida como Península Ibérica, associada historicamente ao limite geográfico do rio Ebro. O termo 

romano em latim seria Hiberia, mas entrou em desuso após a conquista dos territórios de Cartago na região 

em 206 AEC. Roma toma a península completamente em 19 AEC e ao longo do seu domínio a parte 

ocidental da península foi denominada Lusitania e o resto do território Hispania, com outras subdivisões 

menores provinciais. Ao longo da Idade Média ainda se utilizava Ibéria para região, mas o termo España e 

Españoles foi se popularizando, um exemplo sendo encontrado na Estoria de España escrito sob mando do 

rei Alfoso X “El Sabio” (1252-1284), entre 1260 e 1274, além de estar presente em outros documentos da 

Baixa Idade Média. Para mais informações consultar RUCQUOI, A. História Medieval da Península 

Ibérica. Lisboa: Ed. Gradiva, 1987. 
13 O’CALLAGHAN, J. Reconquest and Crusade in Medieval Spain. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2003, p. 11 
14 GUIMARÃES, M. (2017). p. 17 
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e mais tarde de guerra justa. Esta herança vem de menções aos godos nas crônicas 

espanholas, culpando na figura do rei Rodrigo. 15  Também existem termos em 

documentos do século XVI e XVII que fazem alusão a memória visigótica como “ser de 

los godos”, “venir de los godos”, “hacerce de los godos”. 16 Os reinos cristãos da 

península, especialmente Portugal e Castela, utilizariam estes ideais para legitimar suas 

conquistas territoriais no sul da ibéria e no norte da África, historicamente pertencentes 

aos visigodos. Assim a ideia de herança surge a posteriori para justificar as suas ações 

políticas e prospectos expansionistas futuros.17 

Segundo a pesquisadora Danielle Olive a pesquisa sobre o período é feita sob três 

frentes: A análise de crônicas mulçumanas e cristãs, a análise de documentos e tratados 

políticos, e a busca de materiais arqueológicos e a cultura material (como a arquitetura 

moçárabe e mudéjar).18 

Existem análises geológicas evidenciadas pela arqueologia, que demonstram outra 

raiz da Reconquista. As terras ao sul das regiões montanhosas das Astúrias se tornaram 

cada vez mais vazias e menos populosas, e foram ao longo dos anos, assentadas por 

plebeus em busca de terras para o plantio. Assim o movimento também consiste em um 

lento processo de ocupação de terras pelos plebeus.19 A questão da sobrevivência e espaço 

para produção vem aliada ao movimento militar.20 

O mito da herança visigoda se interioriza pela história através dos séculos, e 

auxiliou a demonizar e construir um inimigo dos mulçumanos, tornando seu poder 

nefasto, capitalizando em sua ameaça a Cristandade Latina. Esta é uma mecânica comum 

a história humana, um tipo de mecanismo social, auxiliou os cristãos a manter sua 

autodeterminação. Isso foi agravado pela velocidade com que o domínio Islâmico se 

expandiu pelo continente Europeu, tomando a Cristandade de surpresa.21 

                                                           
15 OLIVE, D. The Reconquest of Medieval Spain: A Myth of Myths. Los Angeles: California State 

University, Northridge Press, 2012, p. 2 
16 CASTRO, A. The Spaniards: An Introduction to their History. Berkeley: University of California Press, 

1971. p.113 
17 GARCÍA FITZ, F. “La Reconquista: un stado de la cuestión”. Elio & Crimen, n° 6. 2009. p. 163 
18 Para mais detalhes sobre as crónicas e exemplos de fontes analisadas ver: OLIVE, D. (2012). p. 2 
19 RUIZ, T. The Other 1492: Ferdinand, Isabella, and the making of an empire. Chantilly: Teaching Co., 

2002.p. 43 
20 RUIZ (2002). p. 52 
21 WHEATCROFT, A. Infidels: A History of the Conflict between Christendom and Islam. New York: 

Random House, 2003. P. 214 
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A partir destas noções pode-se perceber que o que surgiu como um conceito 

histórico nacionalista, romântico e colonialista no século XIX associado a identidade 

nacional espanhola, assegurando um passado comum a todas as regiões e diferenciando 

a Espanha do resto da Europa, passou a denominar um período de expansão dos reinos 

cristãos a partir do século IX. Porém, muito mais do que isso ela trata de um período 

histórico que perpassa mais relações que apenas a guerra. A organização social, política 

e econômica de alguns reinos, especialmente Castela foi muito influenciada pelo caráter 

bélico da reconquista. 22 

O termo passa a definir elementos comuns e relações recorrentes dentro de uma 

longa duração, mesmo que de forma mais operativa, para pesquisadores que trabalham 

com esta área. Estes elementos seriam a expansão territorial, substituição do poder 

político mulçumano pelo cristão, a consolidação da estrutura política feudal na Península 

Ibérica baseada na questão bélica, e esse belicismo baseado em um conteúdo ideológico.23 

Vale ressaltar que o caráter bélico foi sustentado por dois pontos principais: A 

guerra justa e a guerra santa.24 A primeira vem da já discutida herança visigótica e o 

histórico de agressão muçulmana aos cristãos da península. A segunda era o caráter 

propriamente religioso de oposição àqueles que eram infiéis e contrários a sua fé. Isso se 

intensificou após 1096 com as cruzadas e já em 1085, os reinos cristãos haviam 

reconquistado mais da metade da Península Ibérica. No século XIII ocorreu outra grande 

ofensiva contra os muçulmanos por parte dos portugueses, castelhanos e aragoneses, que 

conquistou Córdoba e encurralou os mulçumanos ao reino de Granada. 

No século XIV este conflito estava em seus últimos momentos decisivos, com 

constantes escaramuças entre Castela e Granada e a invasão da península pelo sultão do 

Marrocos, Abu al-Hasan ‘Ali, na última tentativa de refrear o avanço cristão. Foram 

nestes anos em que viveu Don Juan Manuel, príncipe castelhano e inimigo de Afonso IX. 

 

 

                                                           
22 GARCÍA FITZ, (2009). p. 171 
23 GUIMARÃES, M. (2017). p. 17 
24 GARCÍA FITZ, (2009). p. 175 
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1.2 O Reino de Castela e Leão e o século XIV 

A história do reino de Castela é intrinsicamente ligada ao movimento militar da 

Reconquista e os reinos de Navarra e Leão que surgiram no século X. Inicialmente um 

condado de Leão que protegia a região de incursões mouras, foi elevada à condição de 

reino quando Fernando I, senhor de Castela assumiu a coroa leonesa. Seu filho Sancho II 

foi o primeiro rei de uma Castela autônoma em 1065, e as campanhas militares 

contribuíram em muito para sua expansão e consolidação.  

Durante estes anos de guerra ao Al-andaluz, existiram momentos em que a coroa 

de Leão e Castela se juntaram, mas uma unificação só ocorrerá definitivamente em 1230 

com Fernando III (1199/1201-1252). A partir de seu governo Castela exercerá hegemonia 

pela península, como vanguarda na conquista de terras mulçumanas e mais tarde 

buscando englobar os demais reinos cristãos ao seu redor. No século XIII controlava boa 

parte da península, rival de Portugal, Aragão, e os mulçumanos de Granada. Embora as 

tentativas castelhanas de conquistar Portugal tenham sido derrotadas em 1385, Aragão e 

Castela passaram a estar unidos, nominalmente, com o casamento de Fernando de Aragão 

e Isabel de Castela, em 1469, os dois maiores reinos Ibéricos, assim criando os alicerces 

da Espanha Moderna.25 

A Coroa de Castela durante a Baixa Idade Média, especialmente nas últimas 

décadas do século XIII e na primeira metade do século XIV, passava por uma etapa de 

crise e perturbação política e social, provocadas principalmente pela necessidade dos 

monarcas castelhanos de realizar reformas que buscavam normatizar os códigos de leis 

no reino, o que por consequência reforçam a autoridade e centralizam o poder real. O 

resultado desta centralização normalmente se reflete em oposição e resistência por grupos 

nobiliárquicos26 e este caso não foi diferente. Até o estabelecimento do reinado de Afonso 

XI, após duas longas e turbulentas tutorias, em 1325, a Coroa castelhano-leonesa passaria 

por estes problemas de estabilidade. 

                                                           
25 CASTELA. In: LOYN, H. Dicionário da Idade Média. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. 1990. p. 130. 
26 Grupos Nobiliárquicos ou facções nobiliárquicas consistem em reuniões de vassalos dentro de um reino 

que tenham os mesmos interesses ou uma causa em comum para exercer pressão a favor ou contra, medidas 

tomadas pelo poder régio, normalmente em busca de fortalecimento ou favorecimento pessoal. Uma das 

grandes responsabilidades do monarca é manter estes grupos e seus líderes em xeque para evitar que se 

tornem muito poderosos, minem seu poder ou o pior, cheguem a uma guerra civil. Talvez o exemplo mais 

comum nas monarquias espanholas, e o que acaba de forma violenta, seja as facções que apoiam sucessores 

ao trono, mas elas podem ter objetivos menores, como reivindicar títulos e terras, resolver disputas e 

desentendimentos entre vassalos, obrigar mudanças legislativas, etc. CUNHA, M. “A nobreza portuguesa 

no início do século XV: renovação e continuidade” Revista Portuguesa de História. 31. 1996. p. 219-252 
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O histórico de conflitos durante estes dois séculos aflorou em alguns momentos 

principais. O primeiro seria a transição do reinado de Afonso X (1281-1284) e a ascensão 

de Sancho IV (1284-1286), período de guerra civil e crise de ilegitimidade dinástica do 

novo monarca. O segundo foi a época da segunda guerra civil e revoltas da nobreza 

durante o reinado de Fernando IV (1295-1312), sem falar na sua morte prematura e 

misteriosa. O terceiro momento foi durante a menoridade de Afonso XI (1312-1325), em 

que há um embate violento entre as várias facções nobiliárquicas concorrentes pela tutoria 

do jovem rei. 

Eram os membros das principais casas nobiliárquicas27 do reino, os “ricos-

homens”, primos, tios, infantes e irmãos dos monarcas que lideravam estas facções nobres 

buscando garantir maior influência e controle na administração do reino. Segundo a 

doutora Eliana Ávila Silveira, o precursor dessas sublevações nobres foi o caso de D. 

Sancho IV. Este infante se levantou contra seu pai D. Afonso X, de quem era o segundo 

filho, pois o rei queria deixar o trono para os filhos de seu irmão mais velho, D. Fernando 

de Lacerda, morto na batalha de Écija contra os mouros em 1275. Nesta guerra civil 

ocorrida entre 1282 e 1284, D. Sancho teve o apoio da nobreza que se colocou a seu favor, 

aproveitando a cisão da Casa Real para ganhar mais poder, levando a particularismos e 

rivalidades entre as demais linhagens do reino. No caso as facções foram se delineando 

até formar duas coalizões, uma em favor da Casa dos Lara, que defendiam o direito a 

sucessão dos filhos do Infante D. Fernando de Lacerda, e os Haro que defendiam a 

sucessão do primogênito, D. Sancho, legítimo herdeiro da Coroa.  

Após a vitória de D. Sancho e sua posse do trono em 1284, ele toma atitudes 

completamente contrárias ao que fez com seu pai D. Afonso X. Sua principal preocupação 

foi a consolidação da autoridade monárquica. Assim ele aplicou políticas que 

fortaleceram a justiça real e impôs maior controle sobre as tendências autônomas e 

particularistas da nobreza e dos Concelhos Municipais do reino. Com isso deu 

continuidade à política de seu pai, reprimindo toda a nobreza rebelde que lutara contra 

ele durante a sua ascensão ao trono, evidenciando o papel do rei de fiscalizador e 

justiceiro. Ele perseguiu a família Lacerda e até mesmo os Haro, apesar de os Haro o 

                                                           
27 Uma casa nobiliárquica, linhagem nobre, ou Casa Real é um grupo de indivíduos aristocratas ligados por 

sangue, normalmente seguindo a família patrilinear, que possuem destaque histórico, econômico e social 

dentro da sociedade. São associados a títulos hereditários, podendo tanto ser concedidos pelo rei (conde, 

duque, barão), quanto títulos próprios da família (patriarca, matriarca). 
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terem apoiado, em busca de diminuir o poder local da nobreza. Alguns fugiram para servir 

a Coroa de Aragão, tradicionais rivais de Castela.28 

Com a morte de D. Sancho, e a subida de seu filho, D. Fernando IV, ao trono em 

um breve reinado (1295-1312), muitos dos problemas do período anterior emergiram, 

como o fato da legitimidade dinástica de Fernando IV e problemas com a Coroa 

aragonesa, contexto em que o Rei Jaime II vê uma oportunidade de invadir Castela em 

1296 apoiando o Infante Afonso de Lacerda, tio do jovem D. Fernando. É sua mãe Maria 

de Molina, e seu tutor Infante Henrique de Castela, com o auxílio material e apoio das 

cidades do reino (municipalidades) por meio de Concelhos Urbanos, que conseguem 

impedi-lo de ser destronado e garantem seu reinado.29 A situação política melhora muito 

com a proclamação da maioridade de D. Fernando em 1301. Ele passa boa parte do 

reinado retomando o poder da Coroa e da nobreza sobre as cidades e vilas do reino. 

Porém sua morte em 1312 dá lugar a um período de máxima turbulência política 

na sociedade castelhana, uma difícil etapa da minoridade de seu filho Afonso XI que tinha 

apenas 1 ano de idade quando Fernando IV faleceu, revoltas da nobreza, uma crescente 

anarquia e confusão nas divididas forças sócio-políticas do reino. É neste momento que a 

alta nobreza lança uma arremetida contra o poder real, e desta vez é o Infante D. Juan 

Manuel, Príncipe de Villena que se encontra na vanguarda. 

Este clima de instabilidade política no reino não estava desatrelado de uma 

situação maior que perpassava aquele período. Esta é a época do que se chama crise do 

século XIV, muito discutida por medievalistas, apresentando um panorama de recessão e 

de transformações, que perduraram em ciclos curtos e médios ao longo do século. Para 

analisar o período existem algumas grandes manifestações que podem ser constatadas do 

que se denomina “trilogia das grandes catástrofes”, com elementos de mudança, crise e 

transfiguração.30  

Primeiramente a inflexão demográfica, onde dois aspectos principais podem 

elucidar a baixa população nos censos da época: a questão da mortalidade da população 

                                                           
28 SILVEIRA, E. Cultura e poder na Baixa Idade Média Castelhana. O Livro das Armas de D. João Manuel 

(1282-1348). Tese (doutorado em história) – Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade 

Federal do Paraná. Curitiba. 2005. p. 37 
29 SILVEIRA, E, (2005). p. 39 
30 RECUERO LISTA, A. El reinado de Alfonso XI de Castilla (1312-1350). Tese (doutorado em História) 

– Departamento de Historia Antigua, Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, Universidad Autónoma 

de Madrid. Madrid. 2016. p. 687 
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e sua mobilidade. É compreensível que dado o período de instabilidade a mortalidade 

estivesse alta, mas é muito mais provável que durante o final do século XIII e início do 

XIV estivesse ocorrendo uma redistribuição das pessoas, com muitas delas migrando para 

as terras do Sul, territórios conquistados dos mouros, que precisavam ser povoados e 

ofereciam oportunidades. Também buscavam refúgio em outros reinos pela situação de 

anarquia e desordem que passava Castela por volta de 1325, o que consta na própria Gran 

Crônica de Alfonso XI.31  

 Relacionado a esta diminuição da população, esteve uma crise econômica que 

ocorria na península com o encarecimento de produtos alimentícios básicos, que levaram 

a fome para as massas camponesas e populares. A crise teve como grande motivação o 

retrocesso da agricultura, que foi substituída pela expansão da agropecuária bovina, o que 

afetou as rendas senhoriais e o equilíbrio de preços e salários, solidificando esta condição 

de crise para o povo castelhano. A moeda de Castela chegou a uma desvalorização de 

600:100 do valor antigo entre 1330 e 1343 devido a estes fatores, algo agravado pela 

falsificação de moedas feitas no reino de Aragão. Além de prejudicar a economia isso 

demonstrava a precariedade dos reinos vizinhos e a falta de metais preciosos.32 

A economia também sofria com as constantes guerras entre cristãos e mouros, que 

ainda estavam longe de cessar, onde o saque de vilarejos e requerimento de suprimentos 

aos soldados levavam prioridade. Os impostos continuavam altíssimos para patrocinar os 

cofres da coroa, o que provocava revoltas camponesas no campo e nas cidades, embora 

nenhuma tenha obtido êxito significativo.33 

A guerra, fora estas disputas internas ou a luta contra o Islã, também seria um dos 

pilares deste período de crise. A transição do século XIII para o XIV é uma das etapas 

mais conflituosas da Europa Medieval. A Guerra dos Cem Anos marcou o começo de um 

novo tipo de conflito que ia além da ideologia feudal, vinculada ao crescimento e 

centralização do Estado monárquico. Na península estouram as guerras civis portuguesas 

e castelhanas, as investidas de Aragão no mediterrâneo contra os angevinos (também 

chamado Império Plantegeneta, encabeçando o Reino da Inglaterra, Aquitânia e 

Normandia, junto com mais condados) e genoveses, e as rebeliões entre a nobreza. Tanto 

                                                           
31 RECUERO LISTA, A. (2016). p. 689 
32 RECUERO LISTA, A. (2016). p. 689 
33 VICEDO, J. Introducción a “El Conde Lucanor”. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 

2004. p. 10 
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conflito leva ao desenvolvimento de novas tecnologias, táticas e material de guerra. 

Soldados bem equipados também podiam se tornar desertores, aumentado os grupos de 

bandidos organizados que ameaçavam a população abalada pela guerra. 

A fome é outro elemento, intrínseca a economia e guerra, mas também com uma 

nova vertente das condições meteorológicas. Através de relatos durante o reinado de 

Afonso XI se encontram referências a danos causados devido ao tempo, especialmente as 

baixas temperaturas, chuvas e temporais. A anomalia climática era a mostra do início de 

um período conhecido como Pequena Era Glacial (séc. XIII com ciclos até primeira 

metade do séc. XIX)34, não só na região ibérica, mas sim por todo o globo, que nos anos 

seguintes levaria ao abandono da Groenlândia pelos escandinavos, a perda de um terço 

da população da Finlândia, ao aumento de geleiras, congelamento de rios, e rigorosos 

invernos para população europeia.35 Estes problemas climáticos resultam no 

encarecimento de produtos alimentícios, dificuldade na sua produção e na piora da fome. 

Em meados do século XIV a Peste Negra passa a assolar a Europa, e sua ameaça 

na península também era forte. Com as mortes se agravando e o perigo da doença à 

espreita, o medo e pesar advindos da ideia de morte passam a fazer parte do imaginário 

popular, a produção agrícola e artesanal das cidades diminui ainda mais, piorando o 

problema da fome e da economia, e tudo isso intensifica este clima de instabilidade. 

Neste mesmo século que a Igreja Católica e o pensamento teológico passam por 

anos muito duros. A Igreja viu o papado submetido ao reino de França, quando o rei levou 

o Papa Clemente V (sem possibilidade de debate), para residir em Avignon em 1309. Em 

1377 o papado é restaurado na cidade de Roma, mas devido a insatisfações com o novo 

papa eleito, Urbano VI, que era muito autoritário, o Colégio de Cardeais realiza nova 

votação e elege Clemente VII, que passa a residir em Avignon e afrontar a legitimidade 

do papado romano. Assim ocorre o chamado Cisma do Ocidente com dois papas 

comandando uma frágil e fragmentada cristandade, repercutindo nos fiéis que acabaram 

sucumbindo a heresias e formas extremas de religiosidade, depreciando o luxo da corte 

romana e o esplendor da liturgia católica. O Reflexo na Península Ibérica foi o 

                                                           
34 GROVE, J.M. Little Ice Ages: Ancient and Modern. London: Routledge. (2 volumes). 2004. 
35 OLIVIA, M; RUIZ FERNÁNDEZ, J; BARRIENDOS, M; BENITO, G; CUADRAT, J; DOMÍNGUEZ-

CASTRO, F; GARCÍA-RUIZ, J; GIRALT, S; GÓMEZ-ORTIZ, A; HERNÁNDEZ, A; LÓPEZ-COSTAS, 

O; LÓPEz-MORENO, J; LÓPEZ-SÁEZ, J; MARTÍNEZ-CORTIZAS, A; MORENO, A; PROHOM, M; 

SAZ, M; SERRANO, E; TREJEDOR, E; VICENTE-SERRANO, S. “The Little Ice Age in Iberian 

mountains”. Earth-Science Reviews. 117. 2018. p. 175-208 
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rompimento da convivência das três culturas existentes onde os judeus começaram a ser 

acusados, discriminados e perseguidos pelos males que afligiam os reinos.36 

Em meio a esta crise do século XIV que Don Juan Manuel viveu, um bravo 

combatente e comandante de exércitos, exímio político com alta manipulação e intriga, 

um escritor que recordou importantes detalhes sobre a sociedade da época e moldou o 

futuro da escrita castelhana em prosa nos anos seguintes. É em sua obra que vemos alguns 

dos reflexos de um homem deste período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 RECUERO LISTA, A. (2016). p. 680 
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1.3 O Príncipe de Vilhena: A Pena e a Espada 

Dentro dos vários personagens que marcaram presença na Península Ibérica entre 

o século XIII e XIV, talvez um dos mais influentes dentro do meio político e literário 

tenha sido um nobre castelhano chamado Don Juan Manuel, um grande guerreiro e 

político dentro do reino durante sua vida e tradicional inimigo de seu primo-sobrinho-

neto, rei Afonso XI. Para compreender qual foi o seu legado, assim como a sua presença 

política e literária no período, devemos entender a trajetória do príncipe ao longo de um 

período conturbado para Castela. 

Don Juan Manuel nasceu na vila de Escalona no dia 5 de maio de 1282, sobrinho 

de Afonso X, o Sábio, e neto de Fernando III, o Santo, por parte de seu pai, o Infante Don 

Manuel. Nota-se que ele era proveniente de uma das famílias mais poderosas e ricas de 

Castela e em sua produção sempre fez referências à sua linhagem e honra, chegando a 

dizer no Livro dos Estados que é um destes homens que preferem morrer a perder sua 

honra.37 

Sua família é membro da Casa dinástica dos Ivrea, conhecidos como os 

Anscáridas ou Casa dos Condes Palatinos da Borgonha, originária no condado de 

Oscheret no Reino da Borgonha, que tiveram proeminência na Itália a partir do século X, 

chegando a assegurar o trono italiano. Alguns dos títulos que a família possuiu foram os 

de Rei da Itália, Rei de Nápoles, Rei da Sicília, Rei de Leão, Rei de Castela, Conde da 

Galícia, Conde da Borgonha. O ramo espanhol dela é chamado Casa de Borgonha-Ivrea, 

que durou do reinado de Afonso VII de Leão em 1135, até a morte de Pedro I, o Cruel 

em 1369, quando a linhagem ilegítima dos Trastámara passa a ser detentora da coroa. 

Juan Manuel faz parte de um sub-ramo da Casa Borgonha-Ivrea, a Casa de Manuel de 

Villena, originada por seu pai, irmão do rei, se extinguindo recentemente em 1935. 

Com apenas um ano de idade seu pai faleceu passando à seu filho o cargo de 

adelantado de Murcia38 e sua mãe, Beatriz de Saboia, administra estas posses, o educando 

                                                           
37 VICEDO. (2004). p. 11 
38 O termo “adelantado” tem suas origens na Reconquista após a conquista do território de “La Frontera” 

(Andaluzia) por Afonso X em 1253, servindo para designar um oficial de fronteira. As obrigações do cargo 

estão oficialmente descritas nas Siete Partidas, na posição de adelatado mayor, que tem tanta função de 

juiz de apelação (abaixo da corte real, e acima da justiça local), como a de um oficial executivo, que é um 

representante direto do rei, responsável por implementar ordens e decretos reais dentro da área que 

comandavam. A maioria dos ocupantes destes cargos foram membros da alta nobreza e da família real. Para 

mais informações consultar: O’CALLAGHAN, J. A History of Medieval Spain. Ithaca: Cornell University 

Press, 1975. 
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até 1292 quando acompanha seu marido para o além-vida. Aos 10 anos o jovem D. Juan 

se viu órfão passando por um período de tutoria sob a guarda de seu primo o rei Sancho 

IV de Castela, o Bravo (1258-1295), e mesmo jovem já possuía o senhorio de Villena e 

Escalona, herdados de seu pai, e Peñafiel, um presente de D. Sancho ao seu nascimento, 

ou seja, muitas das obrigações de um nobre já pesavam em suas costas. 

Pela importância de sua pessoa e linhagem, juntamente com suas grandes posses 

e recursos, desempenhou desde jovem importantes cargos políticos. Com 12 anos era 

adelantado no reino de Murcia e sua flâmula obteve a primeira vitória contra os mouros 

de Granada que invadiram a região em 1294.  

Casou-se três vezes por conveniência política e econômica, sendo seu primeiro 

em 1299 com Isabel de Mallorca (reino criado por Jaime I o Conquistador em 1231), 

falecida dois anos depois sem lhe render nenhum herdeiro. Assim como seu pai, foi um 

grande amigo de Sancho IV, apoiando sua legitimidade ao trono e as medidas políticas 

que tomava para o reino. Porém com a sua morte se instaura o conflito entre apoiadores 

do filho de Sancho, Fernando IV, apenas um bebê, e seus rivais os Infantes la Cerda, 

Afonso e Fernando, que se diziam ter herança legítima ao trono. Don Juan Manuel não 

cumpriu sua promessa de proteger a rainha regente Maria de Molina (1265-1321) e sua 

criança, enchendo-os de exigências e se mostrando pouco leal.  

Buscou uma aliança com o Rei Jaime II de Aragão, quando este invadiu o território 

de Murcia no ano de 1296 em apoio ao Infante Afonso de la Cerda, mantendo seu cargo 

de adelantado mesmo com a ocupação do reino vizinho. Jaime devolveu as terras a 

Castela após a aparente vitória de Maria de Molina em manter seu filho no poder. Essa 

aliança entre Manuel e Aragão se consolidou em 1303 quando Don Juan Manuel pediu 

Constança, filha de Jaime II, em casamento, o que se consumaria em 1311 quando a 

jovem atingiu 12 anos. Da união o único filho que atingiu a maioridade foi Constança 

Manuel, nascida em 1323 e tendo uma vida movimentada devido a manobras políticas de 

seu pai.  

Em 1312, com a morte do rei Fernando IV, inicia-se uma intensa disputa pela 

tutoria de seu filho Afonso XI.  Na infância de Afonso XI (1312-1325), Don Juan Manuel 

foi participante e líder de uma facção nobiliárquica que disputava sua tutoria. Haviam 

muitos personagens disputando e apoiando o senhor de Villena nesta empreitada, muitos 

com suas próprias ambições buscando fortalecer seu papel individual na política do reino. 
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Alguns destes personagens foram Juan “el Tuerto” e os infantes Don Juan, Don Pedro e 

Don Felipe. Todos foram refreados veementemente pela líder da facção monárquica: 

María de Molina, a avó do pequeno monarca. 

Durante toda a minoridade de Afonso, Don Juan Manuel esteve convencido de ser 

um candidato ideal para ocupar o posto de tutor, e com ele, conseguir analogamente o que 

seu pai nunca havia conseguido: governar Castela. Porém, suas ambições teriam de 

esperar alguns anos para amadurecer. A primeira tutoria de Afonso foi realizada pela sua 

avó María de Molina, com sua mãe Constança (1290-1313), e seus tios Infante Pedro de 

Castilla (1290-1319) e Juan de Castilla “el de Tarifa” (1262-1319). Don Juan Manuel teve 

uma série de desentendimentos com o Infante Pedro de Castela, iniciados em 1309 

envolvendo uma questão de terras e empréstimos monetários, onde Pedro buscou minar 

o poder de Don Juan que respondeu à altura, atacando as terras do Infante o que resultou 

na perda do seu posto de adelantado de Murcia em 1312. Grande parte destes embates se 

deram no Reino de Murcia, uma região delicada durante o período da tutoria. Este 

enfrentamento só seria sufocado em 1322, com a mediação de Jaime II, sogro de ambos 

os senhores, e a ascensão ao posto de Tutor por Don Juan Manuel. 

A primeira tutoria teve um grave abalo em 1319 com a morte dos Infantes Pedro 

e Juan quando batiam em retirada da cidade de Granada após terem realizado uma 

incursão vitoriosa contra os mouros, retornando com os espólios de guerra para Castela. 

Era muito comum nobres se reunirem e realizarem incursões de saque contra o Reino de 

Granada na época, com períodos de invasões em ambos os lados até acordos serem 

firmados, mas desta vez eles tinham vindo com um grupo maior do que o normal para 

amedrontar seus inimigos, embora uma força não grande o bastante para sitiar a capital 

Granada. Ao tentarem atravessar a fronteira a retaguarda do exército foi atacada pela 

cavalaria moura, que ao ver a desorganização e fragilidade da coluna castelhana, instigou 

o exército islâmico a cometer todas suas forças a batalha. Sobrepujados, os castelhanos 

tentaram manter a ordem, mas acabaram perdendo sua moral e quebrando a formação 

fugindo pelas suas vidas, muitos se afogando no rio Genil, e no meio destes estavam os 

Infantes Pedro e Juan. Esta derrota catastrófica para Castela ficou conhecida como o 

desastre da Vega de Granada (também chamada batalha da Serra Elvira), e marcou um 

duro golpe para a tutoria sob a facção monárquica, que agora contava apenas com Maria 

de Molina. 
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Em 1320 após a pressão dos nobres do reino e um ano de tremenda desordem, 

uma nova tutoria para Afonso XI foi estabelecida. Ela foi composta pela rainha Maria de 

Molina, juntamente com seu filho Infante Felipe de Castela, e agora por Don Juan 

Manuel, o nobre de maior influência no reino, parente da criança e representante da alta 

nobreza. Com a morte da rainha em 1321, uma nova tutoria compartilhada foi eleita pelas 

cortes do reino, onde junto ao Infante Felipe e Don Juan Manuel agora juntara-se Juan 

“el Tuerto”. Assim, os três senhores representando facções nobiliárquicas diferentes se 

digladiaram, invadindo e saqueando as terras, conquistando cidades que apoiavam seus 

rivais, auxiliando o ganho de poder de nobres e ricos-homens rivais aos seus inimigos, 

etc. Quase chegaram a se encontrar em batalha campal algumas vezes, mas com a 

mediação de Afonso, o menino rei, acabaram chegando a termos e uma paz instável. 

Após a maioridade de Afonso XI, com sua tomada de poder aos 14 anos em 1325, 

Don Juan Manuel se aliou a outros membros da nobreza para atuar contra a coligação 

nobre partidária do rei castelhano, representando um dos primeiros grandes problemas 

para resolver no início de seu reinado. Um destes foi o também ex-tutor Juan de Castilla 

y Haro, el Tuerto (assassinado em 1326 a mando de Afonso), que junto com Juan Manuel 

representavam uma ameaça à coroa que ainda não tivera tempo para se consolidar. 

Para minar esta aliança e estabilizar o reino Alvar Núñes de Osorio, um dos 

conselheiros do rei, propôs um casamento entre Afonso XI e Constanza Manuel, filha de 

Don Juan Manuel, para aproximar este nobre de sua corte e separá-lo de Juan el Tuerto. 

Assim foi firmado este matrimônio, onde Don Juan conseguiu alguns castelos e terras 

como presentes, enquanto deveria buscar a dispensa matrimonial pontifícia. Os jovens 

celebraram seu noivado em Valladolid, importante cidade do reino que crescia 

exponencialmente e servia como espécie de capital. Devido à idade do noivo e da noiva 

o matrimônio não fora consumado, e por isso não adquirira validez legal, mas apesar 

disso, apaziguou a insurreição de Don Juan Manuel por algum tempo.39 

Junto a isso Juan Manuel conseguiu o posto de adelantado mayor de Andalucía 

em 1325, onde passou a guardar as fronteiras com os mulçumanos, chegando a derrotar 

as forças de Granada em 1326 na batalha de Guadalhorce. Porém a inimizade com Afonso 

XI volta em 1328-29. O rei agora com o reino em certo grau de paz, tendo sufocado seus 

principais oponentes políticos, via a necessidade de estabelecer uma aliança com Portugal 

                                                           
39 RECUERO LISTA, A. (2016). p. 93 
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e para consolidá-la teria de casar-se com a filha do rei português Maria de Portugal. Porém 

ele estava prometido a Constança Manuel. 

Como Don Juan ainda era muito influente no reino para aceitar a negação ao 

casamento com sua filha, além de representar uma possível ameaça a centralização 

monárquica, o rei Afonso perseguiu alguns de seus aliados como Juan El Torto, confiscou 

terras de Manuel e seus vassalos, e até cogitou assassinar o nobre. Estas atitudes assim 

como avisos de amigos e companheiros, fizeram o senhor de Villena abandonar seu posto 

na fronteira e regressar a suas terras em Murcia. Afonso XI encontra o pretexto que queria 

para se livrar das relações com a família Manuel: tirou o posto de adelantado mayor do 

nobre, o condenou a desonra e vergonha, e acusou D. Juan de não ter feito um bom serviço 

ao reino e ao rei e não compreendido a grandeza do posto que lhe fora conferido. 

Constança Manuel foi mantida presa na torre de Toro, e Afonso XI pedira pela rendição 

de Don Juan Manuel. 

Em verdade o rei Afonso começou a preparar uma campanha militar com objetivo 

de matar D. Juan. O que não contava em seus planos era a grande capacidade política e 

influência do nobre que se lançou contra o seu rei em nome de sua honra e a de sua filha. 

Don Juan Manuel declara guerra à coroa, realizando uma coligação entre seus vassalos 

em Castela, nobres aliados de Aragão, e os mouros de Granada. Ao fazer paz com os 

mouros após tanto tempo mediando as relações dos mesmos com Castela no cargo de 

chefe de fronteira, recebeu críticas de Afonso XI e dos aliados do monarca, que o 

consideraram um homem sem escrúpulos, capaz de tudo para alcançar seus objetivos. O 

rei de Castela foi pessoalmente ao campo de batalha na campanha contra os territórios de 

D. Manuel que resistiu e contra-atacou com uma força que se equiparava a do monarca.  

Neste conflito o senhor de Villena também teve o apoio do pontífice, que desejava 

chegar a uma concórdia entre os dois homens. O papa não deu justa causa a guerra de 

Afonso XI, compreendendo a causa da rebelião de Don Juan Manuel.40 Com a mediação 

feita por Juan, bispo de Oviedo, chegou-se a um acordo onde Afonso XI devolveria 

Constança a seu pai, perdoaria os danos causados as terras da coroa, cederia o castelo de 

Lorca (não mais como garantia do casamento com Constança, mas sim tributo), lhe 

retornaria o posto de adelantado de Murcia (perdido em 1311) e da fronteira. 

                                                           
40 RECUERO LISTA, A. (2016). p. 317 
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Constata-se que Manuel obteve uma vitória contra o monarca. Embora sua filha 

não tenha sido devolvida até algum tempo depois, Don Juan Manuel não teve de se 

responsabilizar por nenhum dos danos causados ao reino, manteve os postos políticos que 

tinha antes de se rebelar, além de receber terras como reparação da quebra de acordo de 

Afonso, tudo isso em troca apenas de guarnecer a fronteira com lealdade ao rei, o que já 

é previsto no cargo de adelantado. Este seria um triunfo no primeiro momento de um 

conflito entre os dois homens que duraria quase uma década.41 

Neste ano conturbado de 1329 que casa com sua terceira e última esposa dona 

Blanca Núñez de Lara (1311-1347), uma família parente dos La Cerda que disputava a 

legitimidade a coroa de Fernando IV e Afonso XI, com quem teve mais dois filhos: Seu 

herdeiro Fernando Manuel de Villena (1332-1350) e Juana Manuel de VIllena (1339-

1381). Também teve dois filhos bastardos Sancho Manuel de Villena (1320-1347) e 

Enrique Manuel de Villena (1337-1390). Todos seus descendentes foram proprietários de 

vários títulos de nobreza e influentes em Castela e Portugal. 

O senhor de Villena, após este período turbulento e cheio de experiências, decide 

se afastar da carreira política e se dedicar à atividade literária, que já vinha desenvolvendo 

em paralelo a suas empreitadas políticas e militares. Ele passa a não auxiliar o rei em suas 

campanhas militares, como o cerco de Gibraltar em 1334, e volta a enfrentá-lo em 1335, 

já que Afonso XI havia impedido o matrimônio de sua filha Constança com o Infante 

Pedro de Portugal. Com uma nova coligação agora contando com os portugueses, ele 

consegue mudar a ideia do rei, que permite que o casamento ocorra contando que 

Constança não saia de Castela, o que se faz em 1336. A jovem é liberada do julgo do 

monarca castelhano em 1340 e no mesmo ano se casa oficialmente com Pedro I, passando 

a morar no país vizinho. 

Depois da reconciliação, Don Juan Manuel tem mais uma participação na batalha 

do Salado em 1340, onde comanda a vanguarda Castelhana na travessia do rio Salado e 

o assalto a colina fortificada onde estava a força de Abdul-Hassan, rei de Fez e do 

Marrocos, que veio para península em socorro a Yusuf I de Granada, em uma última 

tentativa de acabar com o avanço cristão contra as posses muçulmanas na península. 

Nesta batalha ele se recusa a avançar inicialmente contra a posição bem defendida dos 

inimigos, onde teria de atravessar o rio sob uma chuva de projéteis e setas, e após outros 
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nobres seguirem na vanguarda, toma parte na batalha. Ela tem um final vitorioso a 

coligação cristã devido a um ataque surpresa por parte dos castelhanos ao acampamento 

desprotegido das forças islâmicas, junto com problemas na coordenação das tropas de 

Abdul-Hassan. A vitória no Salado consagrou Afonso XI como O Justiceiro, aquele que 

derrotou a última grande ameaça de invasão na península e vingou a morte de seus tios 

Infante Pedro e Juan em 1319, conquistando Algeciras e trazendo fama para o monarca 

por toda Europa.42 

Mesmo tendo suas pretensões de dominar a coroa de Castela, o que chegou perto 

de fazer quando assumiu a tutoria, Don Juan Manuel veria seu sonho realizado com D. 

Juan I de Castela (1358-1390), seu neto por parte de sua filha Joana Manuel e Henrique 

II Trastámara, que foi rei entre 1379 e 1390. Seus descendentes também governaram 

Portugal por parte de sua filha Constança, após o esperado casamento com Pedro I, 

através de seu neto D. Fernando I (1345-1383). 

Com idade avançada, D. Manuel se retirou ao monastério dos monges pregadores 

–dominicanos– de Peñafiel, que ele mesmo havia fundado e por quem sentia uma grande 

predileção por serem representantes de ideais mais puros da cristandade frente às 

turbulências dos novos tempos. Neste monastério depositou um exemplar manuscrito e 

corrigido de cada uma de suas obras, e se entregou ao repouso e preparação do corpo e 

da alma para adentrar ao reino dos céus, isso se sua penitencia por seus muitos pecados e 

erros fossem aceitos pelo tribunal divino. Morreu, segundo seu biógrafo, o renomado 

pesquisador Andrés Giménez Soler,43 entre os meses de abril e junho de 1348.  

Seus restos repousaram no convento dominicano em 1351, sob o seguinte epitáfio 

“Aquí yace el ilustre señor Don Juan Manuel, hijo del muy ilustre Infante Don Manuel y 

de la muy esclarecida señora Beatriz de Saboya, Duque de Peñafiel, Marqués de Villena, 

abuelo del muy poderoso Rey y Señor de Castilla y León Don Juan, primero de este 

nombre. Murió em la ciudad de Córdoba em el año del nacimiento de Nuestro Señor 

                                                           
42 Para mais informações consultar: FERNANDES, F. “O Poder do Relato na Idade Média Portuguesa: A 

Batalha do Salado de 1340. Revista Mosaico, v.4, n.1, 2011. p.75-91; GONZÁLES, W. “Monografías y 

Documentos sobre la Historia de Tarifa – La batalla del Salado (año 1340)”. Al Qantir. n.3. 2005. 
43 Viveu entre 1869 e 1938, historiador e arabista espanhol, reitor da universidade de Zaragoza, presidente 

da Real Sociedade Fotográfica de Zaragoza e membro das Reales Academias de Historia, Bellas Artes de 

San Luis e a de Ciências de Zaragoza. Especialista e arquivista da coroa de Aragão, especialista no século 

XIV até a união das coroas. GIMÉNEZ SOLER, A. Don Juan Manuel, biografia y estúdio crítico. 

Zaragoza: Tip. La Académia Española. 1932. 
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MCCCXLVIII”. Hoje não se sabe com certeza onde estão as cinzas do célebre neto de 

São Fernando, mas se crê que ainda permanecem no convento de San Pablo em Peñafiel. 

Com os dominicanos, nascidos para educar o povo e combater as heresias, o 

senhor de Villena teve excelentes relações, tanto numa ótica pessoal como ideológica, 

concedeu-lhes proteção e apoio chegando a fundar a edificação de uma igreja da ordem 

em sua cidade onde queria ser enterrado e guardar os seus manuscritos originais. 

Muitos dos ideais morais de Juan Manuel foram influência dos freis pregadores, 

que defendiam a incompatibilidade entre o mantimento da honra, o enriquecimento dentro 

da sociedade e a salvação da alma. Embora não pregassem a primazia do fim sobre os 

meios necessários para obtê-lo, Juan Manuel parece ter percebido em alguns sermões ou 

conversas como os bons fins podem se justificar por meios traiçoeiros. Porém, ao final de 

seus dias terrenos, acabou resolvendo este dilema entre a moral cristã e a moral utilitária, 

favorecendo a primeira, mostrando-se zeloso com a harmonia de seus vassalos em 

Peñafiel e arrependido perante Deus pelos seus pecados.44 

O nobre também teve dois passatempos prediletos: a escrita e o gosto pela caça. 

Seu gosto pela caça era algo partilhado por toda a nobreza europeia. Servia tanto como 

um treinamento em tempos de paz, e espaços de sociabilidade para a alta sociedade. Seu 

amor pela atividade era tamanho que o levou a escrever o Livro da Caça terminado em 

1337, e referenciar práticas, equipamentos e inovações da caçada em várias outras obras, 

incluindo o próprio Conde Lucanor. 

Sua fama de escritor não é infundada, com direção didático-cultural de seu tio 

Afonso X, mostrando sua proveniência de uma família preocupada com a cultura e uso 

do castelhano.45 Nas palavras de D. Juan: “Eu sei que alguns murmuram sobre minha 

pessoa porque escrevo livros, mas não por isso deixarei de fazê-lo. Penso que é melhor 

passar o tempo escrevendo livros que jogando dados ou fazendo outras coisas vis”.46 

                                                           
44 VICEDO, J. (2004). p. 15 
45 Seu avô Fernando III, o Santo, ordenou o uso de castelhano nos documentos da chancelaria e fundou a 

Escola de Tradutores de Toledo. Seu tio Afonso X, o Sábio, impulsionou esta escola e iniciou numerosos 

projetos de poesia e prosa. Se atribui a seu tio Enrique de Castela, o Senador, a autoria da primeira versão 

de Amadís de Gaula. Seu outro tio, Fadrique de Castela, ordenou a tradução do livro árabe Sendebar 

(Syntipas, também conhecido como Livro dos enganos) para o castelhano. Vemos assim que Don Juan 

Manuel se insere neste grupo de escritores que estavam preocupados com a divulgação e uso do castelhano 

como língua vernácula pelo reino de Castela. Para mais informações consultar: ZAMORA, M. Don Juan 

Manuel – El conde Lucanor. Madrid: Editorial Edaf. 2004. 
46 VICEDO, J. (2004). p. 13 
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2 O LIVRO 

2.1 A literatura medieval e o senhor de Villena 

Ao falarmos de literatura na Idade Média não podemos aplicar este conceito sem 

algumas ressalvas, para evitar o anacronismo de algumas concepções que ela carrega nos 

dias de hoje. A literatura servia para definir uma população letrada e os escritores mais 

que uma corrente de tradição e gênero de escrita, ideais que estavam em formação ao 

longo do medievo. A noção de literatura como instrumento das ciências humanas, como 

filosofia e história, em contraposição as ciências da natureza e matemática, assim como 

o antagonismo entre ficção e realidade não são discussões pertinentes na Idade Média. 

Até o século XIV a literatura medieval era muito atrelada à tradição oral, ou seja, 

motivada pelo canto e recitação (leitura em voz alta). A letra escrita tinha um papel de 

auxílio e apoio à memória, como as melodias e canções poéticas, ou os pormenores 

jurídicos escritos em documentos dentro de um determinado reino, que servem para 

consulta caso algum detalhe fuja da cabeça. 

Dois dos primeiros gêneros de escrita que marcaram a literatura até o século XII 

foram a poesia lírica e as canções de gesta (poemas épicos). A primeira mostra traços da 

oralidade, podendo ser cantada e dançada, e a questão da composição de estrofes que 

ditam a sonoridade (rimas). A segunda buscava narrar feitos e grandes histórias através 

de longos poemas, exigindo uma continuidade nas poesias e narrativa com o foco na 

transmissão, já que a canção será apresentada por menestréis. O romance é o primeiro 

gênero destinado à leitura, mais ainda assim ela seria feita em voz alta. Os menestréis e 

essa tradição oral seriam precursores do teatro e trovadores no qual os dons de interprete 

e músico se confundiam.47 

Estes gêneros de escrita eram comuns à língua vernacular, ou seja, a língua nativa 

de uma região, mas para documentos escritos de maneira mais oficial o Latim era a norma, 

considerado língua culta. Os textos antigos, romanos e gregos, eram os modelos 

contemplados como autoridades máximas, conservados e copiados com cuidado ao longo 

dos séculos. A educação jurídica, histórica, técnica, medicina e matemática era 

apresentada em latim, assim como tomos teológicos e litúrgicos. De certa forma podemos 

dizer que foram as tradições eclesiásticas da cópia, imitação e reescrita que garantiram a 
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sobrevivência da literatura antiga até os dias de hoje, e foram importante parte da 

literatura medieval. 

O vernáculo vem derivado desta língua culta e se desenvolve em paralelo a ela, o 

que nos permite dizer que a escrita na Idade Média era até certo ponto dualista. Ou seja, 

ambas estavam em uma progressão conjunta, influindo uma sobre a outra. As qualidades 

fonéticas e métricas das línguas vernáculas observadas nas rimas emergiam da cultura 

regional e foram tomando o lugar do latim falado gradualmente, afastando-se das normas 

clássicas. A retórica antiga inspira as artes poéticas, estas por sua vez particularizam os 

traços da antiguidade em cada povo, um processo longo e involuntário. Com o 

desenvolvimento localizado destas línguas (exponencialmente em antigos territórios 

romanos, mais tardiamente no leste europeu e países escandinavos) as traduções do latim 

acabam por se popularizar, sendo outra importante forma de analisar as peculiaridades 

culturais na Idade Média.48 

Outra característica típica da literatura medieval está na apologia ao passado, algo 

comum em todas as civilizações em diversos períodos da história literária humana. Havia 

o passado carolíngio das canções de gesta; o passado germânico e suas lendas heroicas; 

o passado arturiano dos romances; as sagas nórdicas; e pôr fim a antiguidade, cada uma 

crescendo em determinada região e confluindo para o resto da Europa, gerando modas e 

modelos dependendo do período.  

As traduções de peças de comédia e tragédia, poemas épicos e romances clássicos 

gregos e romanos são uma das primeiras marcas do passado. Porém estas traduções, assim 

como registros históricos literários, podiam passar por adaptações e influências mais 

modernas com temas interessantes no momento, como o mundo arturiano, o que faz com 

que se deva ter um olhar crítico para distinguir a verdade da ficção. A prosa pinta os 

romances com personagens e contextos da história, criando sua própria diegese (mundo 

pessoal da obra) que se baseia na realidade e permite que se encontrem traços dela, mas 

não fidedignamente. 

Ao longo do século XII surgem novas formas literárias que se preocupam mais 

com a questão do presente do que do passado. Alguns exemplos seria o fabliaux, o conto 

piedoso, o exemplum, as ramificações do Roman de Renart e, mais tarde, a novela em 
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prosa. Nestes o presente é retratado e os valores vigentes são justificados assim como o 

modo de viver e interpretar o mundo através da metáfora da fábula, crítica e sátira. Com 

este novo impulso na literatura, as correntes antigas acabam passando por modificações 

ou perdendo sua hegemonia, como os romances de cavalaria arturianos que passam a ser 

substituídos por novelas retratando diretamente o presente, tanto de forma mais realista 

como com diferentes tonalidades, de satíricas à sombrias, dependendo do autor.49 

Quanto a questão da poesia lírica proveniente da região da Occitânia, é neste 

século que o amor cortês vai começar a nortear a produção literária, especialmente na 

França provençal e na produção castelhana e portuguesa. Na ibéria a tradição da poesia 

trovadoresca surgiu após o século XI e nela se utilizava a língua galego-portuguesa tanto 

em Portugal e Leão (reinos cuja esta era a língua oficial), assim como em Castela e até 

em outros lugares da Europa. Os temas são tradicionalmente divididos em cantigas de 

amor, amigo, escárnio e maldizer. Este amor cortês pregaria uma devoção extrema a 

mulher, consagrando o amor como fonte de virtude e uma das grandes finalidades de vida, 

passando por assuntos ligados ao erotismo, timidez amorosa, e o ardor advindo de um 

amor adolescente. 

Já no romance o amor cortês se traduz na perspectiva da trajetória de um herói em 

perseguição de um objeto amoroso (podendo haver variações). Comumente é a jornada 

de um jovem cavaleiro que descobre a si mesmo através do cumprimento do seu destino, 

passando por aventuras em busca do que persegue, encontrando nesta jornada seu local 

na sociedade. Um exemplo seriam os cavaleiros andantes, que se mantêm vivos na 

memória popular até os dias de hoje. Esta seria uma derivação da epopeia medieval, que 

no caso da épica espanhola partiu das canções de gesta como El Cantar de Mio Cid, mas 

com características particulares que a tornavam única quando comparada com a tradição 

francesa ou germânica, sendo as principais a historicidade (continuidade histórica) e 

realismo, acompanhando a escrita das crônicas.50 

É a partir do século XIII que o amor cortesão começa a se esgotar dando lugar a 

poesia satírica, baseada na experiência pessoal e vivencia social do autor. O eu lírico 

começa a dar lugar a um eu circunstancial, e podemos perceber isso na ficção 

                                                           
49 ZINK, M. Literatura(s). In: LE GOFF, J; SCHMITT, J.-C. (Coord.). Dicionário temático do Ocidente 

medieval. Tradução Lênia Márcia Mongelli. São Paulo: EDUSC, 2002. v. 2. p. 79-93. 
50 BLECUA, J. Historia de la Literatura Española I. Zaragoza: Libreria General. 1944. p. 16. 
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autobiográfica, ou histórias não mais necessariamente cantadas, mas moldadas pelas 

circunstâncias e experiências de vida dos autores.51 

Outra questão que perpassa o pensamento literário na Idade Média é a questão da 

alegoria, ou a eterna discussão e busca de sentidos dentro de uma obra. Isso se mostra 

comum na interpretação de textos importantes para cristandade como a bíblia, assim como 

método de compreensão para textos laicos. Representação da vida anterior na forma de 

combater vícios e virtudes, visão de uma personificação que revela uma verdade oculta, 

figurada na relação entre o pensamento divino e a alma humana. Duas obras alegóricas 

que tratam destes tipos de temas e marcam literatura medieval são O Romance da Rosa e 

A divina Comédia, mas a alegoria também é marca característica de poesias. Os sentidos 

estão nas entrelinhas, se revelando por trás do significado aparente do texto. 

A partir destes elementos podemos compreender o contexto geral em que a 

produção de Juan Manuel está inserida. Mais especificamente ela vem de uma tradição 

de escrita na cultura espanhola, pautada na historicidade e relatos afetados por mitologias 

carolíngias e arturianas (estas comuns à literatura de toda a Europa Ocidental). Sua 

produção é escrita em língua vernácula, não em latim, que tem como característica 

comum a autoria anônima, o que não foi o caso do escritor de O Conde Lucanor. 

A prosa em língua vulgar, da qual Juan Manuel faz parte, aparece na margem da 

literatura medieval, especialmente na área jurídica ou religiosa. As primeiras crônicas e 

romances em prosa advêm e moldam-se pelas antigas canções de gesta, lirismo e os 

romances em verso, todas formas literárias vinculadas ao verso cantado. O aparecimento 

em meados do século XIII da prosa tem a ver com o desenvolvimento da escrita e leitura, 

mas também evita a ambiguidade alegórica das poesias, já que consiste em um discurso 

direto com começo, meio e fim, com pouca margem de interpretação. A ideia e discurso 

passado acaba se tornando mais fiel ao original do autor, e por ter uma pretensão à verdade 

acaba servindo também para a escrita da história. 

Assim a prosa se tornaria a forma preferida e padrão da narração, em que se 

observa a reescrita de romances do século XII e XIII, antes em verso, agora em prosa. 

Isso marca uma transição e advindo de uma nova tradição literária europeia no final da 

Idade Média, se consolidando durante o século XIV. Boccaccio (1313-1375) em seu 
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Decamerão de 1353, Chaucer (1343-1400) e Os Contos de Canterbury (1400) assim 

como Juan Manuel e O Conde Lucanor (1335) são prova de que este gênero de escrita 

narrativa em língua vulgar não foi algo localizado, mas um movimento que ganhou 

profusão no século XIV por toda a Europa. 

Quanto a Don Juan Manuel, ele foi autor de numerosas obras do tipo didático e 

moralizante, ficando conhecido por uma coleção de contos ou curtas novelas, intitulado 

Livro de Patronio ou do Conde Lucanor, obra responsável por fundar a prosa novelística 

na Espanha. Segundo José Manuel Blecua, grande filólogo espanhol, “ Don Juan Manuel 

es um escritor preocupado por su estilo y logra crear una prosa breve, julgosa y muy 

personal. Es el primer conceptista y escritor para minorías de toda la literatura española. 

” (BLECUA, 1944, p. 49).  

Esta preocupação com a individualidade e estilo tem algumas características 

evidentes na produção do autor. Primeiramente seria a falsa modéstia, comum a autores 

do período, onde se realizam advertências quanto a qualidade da letra, erros gramaticais, 

etc. Isso fica evidente quando ao enviar o manuscrito do Livro do Cavaleiro e do 

Escudeiro a seu cunhado, arcebispo de Toledo, adverte sobre a letra ruim que está escrita 

assim como o estado de conservação do pergaminho. 

Este sentimento estava aliado à sua necessidade de manter o texto original, com a 

ideia clara de autoria e originalidade. Ele se mostrou muito zeloso pela transmissão de 

sua obra, que ilustra com a história de um trovador de Perpiñán, autor de uma excelente 

cantiga, que ouvindo-a ser cantada por um sapateiro desafinado, atacou e destruiu seus 

sapatos, argumentando perante o rei que se o sapateiro havia destruído sua obra se 

considerava autorizado a fazer o mesmo com o trabalho do sapateiro.52 Também adverte 

no prólogo de O Conde Lucanor que sabe que muitos erros se fazem ao traduzir ou copiar 

livros e teme que isso mude a razão ou confunda os argumentos, pedindo para que não 

coloquem a culpa nele e que sim consultem os manuscritos originais no monastério dos 

freis pregradores de Peñafiel. Caso o leitor tenha problemas ideológicos ou morais com a 

razão apresentada nos manuscritos explica que é o que lhe parecia o melhor no momento 

de escrita.53 
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Outro elemento interessante na escrita de Juan Manuel é sua falta de veneração à 

tradição greco-romana, já que em suas obras existe uma carência de menções a livros 

antigos e citações a autores clássicos, algo usual em exemplários e obras didáticas. Num 

viés contrário, prefere fazer referências à sua própria produção e ilustrar suas morais e 

ensinos com personagens e fatos contemporâneos. No exemplo XLV do O Conde 

Lucanor, seus inimigos Álvar Núñez de Castro e Garcilaso de la Veja são apresentados 

como detentores de uma fé tola em presságios, o que os leva a um final desastroso. 

Também ao longo do livro é o próprio Don Juan Manuel que aparece por trás das histórias 

e relatos de Patronio com a frase que encerra todos os capítulos “Et entendiendo don 

Johan que estos exiemplos eran muy buenos, fízolos escribir en este libro, et fizo estos 

viesos en que se pone la sentençia de los exiemplos. Et los viessos dizen assí:[...]”. Em 

outros livros também costuma apresentar casos que ocorreram em seu círculo pessoal se 

utilizando de frazes como: “muchas veces me sucedió”, “um amigo y pariente mío”, etc. 

A sua técnica de escrita era bem direta, sucinta e objetiva, buscando evitar muitos 

aparatos formais, e ao mesmo tempo manter o texto rico e expressivo. Como escreve no 

Libro Infinido  destinado a seu filho Don Fernando “Cuando oviéredes a dar respuesta, 

por tanto guisad de la dar respondindo a todas las fuerças de la carta com las menos 

palabras  que pudiéredes com verdade e derechamente”.54 Este estilo é discutido no O 

Conde Lucanor, na sua segunda parte, onde anuncia que enviou o livro para seu amigo 

D. Jaime de Jérica, que lhe pediu para escrever de forma mais obscura e com mais 

nuances, de forma menos declarada, e ele assim o faz escrevendo páginas com estilo 

sentencioso, curto e vivaz, realizando abundante jogo de vozes que seriam o preludio do 

barroco. 

Considerando sua personalidade literária, pode-se dizer que D. Juan revela um 

aspecto fortemente singular na sua linguagem, buscando utilizar o mínimo do latim 

necessário em um esforço de dar vida a autonomia linguística do castelhano. 
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2.2 Os conselhos de Lucanor 

Boa parte da obra de Don Juan Manuel pode ser enquadrada dentro de um campo 

amplo e frutífero da literatura didática, que cresce exponencialmente entre os séculos XIII 

e XIV. Mesmo com elementos narrativos aparecendo em maior quantidade em alguns dos 

seus livros, como o caso de O Conde Lucanor que é considerada a sua melhor obra, ele 

sempre foi um escritor didático, com o objetivo claro de educar e ensinar. 

No período preafonsino (até 1230), o castelhano foi substituindo o latim em 

diversos campos de escrita, como nos tratados teológicos, as coleções apologéticas e as 

obras históricas. Os modelos árabes influenciaram os textos castelhanos, ainda que por 

intermédio latino. A escola de Tradutores de Toledo, fundada pelo arcebispo Jiménez de 

Rada (1170-1247) representou a união entre as três culturas: hebraica, árabe e latino-

cristã, e esta fusão fez nascer a fonte didática da maioria dos textos da prosa castelhana. 

Na época de Fernando III se destacam obras como a Flores de filosofia, de 

influência da tradição de Sêneca, e o Bonium, que reflete a influência persa. No Libro de 

los Buenos provérbios, é encontrada a utilização do elemento árabe. Em todas estas obras 

existe a transição de um rei guerreiro iletrado para a corte dos sábios, de um rei que gosta 

de aprender com os sábios e conselheiros que estão a seu redor. 

Outro livro chamado Calila e Dimna traduzido a mando de Afonso X, o Sábio, 

em 1251, acomodou a língua castelhana ao tema dos contos com temática doutrinal. 

Ainda no caso de Calila, ele deriva de fontes indianas que foram traduzidas para o árabe 

por Abdullah Ibn al-Muqaffa (morto em 756/757), e a versão castelhana é a tradução desta 

tradução. Este livro, mediante o diálogo de um rei e um filósofo, engaja em histórias de 

humanos ou animais para explicar e solucionar as dúvidas que o rei planta na mente de 

seu conselheiro.  A questão da tradução e influência de contos árabes (incluindo alguns 

que podem ter vindo do extremo oriente) configura algo comum dentro da literatura 

espanhola e aparece na escrita de Juan Manuel, e até mesmo a estrutura de Calila se 

assemelha aos de Lucanor. 

Na época de Sancho IV, entre 1284-1295, existiu outro livro didático moral 

inspirado por profundas razões religiosas: Los castigos e documentos. Esta obra faz uma 

descrição histórica de fatos do período com explicações morais e mostrando a presença 

do divino em meio a história do período, e contos mais vulgares sobre ladrões que 
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chegaram a ser santos por arrependimento, o diabo em forma de ladinos, a prova da 

amizade, etc. 

Assim fica claro que o diálogo entre um homem sábio com um rei se converteu 

na estrutura básica e tradicional de um texto didático, um procedimento que busca sanar 

o problema apresentado: o relato de uma pessoa que passa por um problema semelhante. 

Este é o caminho técnico que O Conde Lucanor de Don Juan Manuel segue. 

A obra mais famosa do escritor, chamada originalmente de Libro de los ejemplos 

del conde Lucanor y de Patronio, é composto por cinquenta e um contos, chamados de 

exemplos, com origens e relatos muito diversos. Para cada um deles existe uma dúvida, 

aflição, problema ou situação que perpassa pela vida do Conde Lucanor, e Patronio, seu 

conselheiro, lhe aconselha, respondendo com um relato cujas circunstâncias são parecidas 

com o caso de seu senhor e que terminam em um ensinamento ou moral que resume o 

tom geral do conto. 

Escrito entre 1330 e 1335, treze anos antes do Decamerão de Boccaccio com 

quem normalmente é comparado devido a sua estrutura e fama, foi um dos livros que 

marcou o movimento de prosa e precursor de gêneros de escrita como o “espelho de 

príncipes”. Seus temas são dotados de pudor, com menção cuidadosa a questões delicadas 

como o amor, sem um viés erótico ou carnal. Um exemplo desse pudor seria o conto 

XLVI “o que se sucedeu a um filosofo que por casualidade entrou em uma casa onde 

viviam mulheres más”, onde o filósofo acaba tendo sua figura associadas a damas da noite 

por engano e é mal visto pela cidade. 

O livro é composto por dois prólogos e cinco partes, cada uma diferente das 

demais. A primeira parte é a maior do manuscrito e também a única publicada nas edições 

modernas de Lucanor, composta por cinquenta e um exemplos, com uma doutrina 

globalizadora e cujos os concelhos apresentam uma conduta moral válida para várias 

circunstancias delicadas em que se encontra o leitor, independente dele ser dos dias de 

hoje ou ter vivido em séculos passados. 

A segunda parte, fora um início destinado a Don Jaime de Jérica, grande amigo 

de Juan Manuel que fez uma revisão do livro, muda de estilo: Abandona o relato e se 

centra exclusivamente no ensino da moral, para tal utilizando-se de quase cem aforismos 

ou sentenças. Nesta parte Don Juan avisa ao leitor, de forma leve e bem-humorada, que 

se agora o leitor não é capaz de compreender seus ensinamentos é por culpa de Don Jaime 
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que lhe pediu para escrever de forma mais obscura e concisa, ou por não ter um 

entendimento sobre a situação.  Ele declara seguir tratando de temas que podem interessar 

aos homens para a salvação de suas almas, proveito de seus corpos e conservação de suas 

riquezas, dignidade e honra. 

A terceira parte continua com mais cinquenta provérbios que são ainda mais 

obscuros e difíceis de entender do que as anteriores, segundo o alegre Don Juan. Na quarta 

parte Patronio se levanta contra seu senhor e impede que ele continue tratado seus temas 

com a obscuridade, isso devido à dificuldade da matéria sobre a que estão dialogando, e 

insiste que ele deve segui-lo com máxima atenção. A quinta e última parte reaparece a 

moral medieval de preocupação com a salvação da alma, e Patronio as explica para seu 

senhor: Presença de fé na vida do homem e ação de acordo com seu espirito; não duvidar 

da fé católica; prática de boas obras com a intenção de se fazer merecedor por elas do 

reino dos céus; não cometer más ações que podem levar a alma do homem ao inferno. 

A primeira parte seria a que mais nos interessa neste trabalho por tratar de uma 

diversidade se situações e personagens em suas histórias. Patronio narra tanto histórias 

baseadas na realidade, aventuras ou fabulas de animais e humanos, e o personagem conde 

Lucanor traz situações interessantes que tanto um nobre como uma pessoa comum podem 

se deparar ao longo de sua vida, claro que sob uma ótica medieval. 

Muitos pesquisadores apontam que os temas da obra são frutos da ideologia 

pessoal e do grupo social do autor, assim como para o público a quem se dirige. Don Juan 

Manuel pertencia a um grupo nobre poderoso conhecido como alta nobreza ou “velha 

cepa”, que se deparava com uma transição na sociedade medieval espanhola. Esta não se 

trata apenas da simples e generalizada questão da ascensão mercantil, onde muitos 

possuíam mais riquezas do que várias famílias nobres do período, mas também de uma 

mudança na configuração da nobreza, tendo como plano de fundo a crise do século XIV.55 

A nobreza da qual Don Juan fazia parte se tratava da chamada “velha nobreza”, 

os ricos-homens, um grupo pequeno de senhores tradicionalmente poderosos com 

linhagens antigas que haviam enriquecido e engrandecido nas expansões territoriais até o 

século XIII. Em oposição a esta existia os cavaleiros e fidalgos que eram um grupo 

fragmentado, com menor poder financeiro e político, atrelados ao poder municipal local. 

A esta baixa nobreza havia a possibilidade de ascensão através das atividades militares e 
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cargos administrativos. O que ocorreu no século XIV foi um processo de transição 

política devido a ascensão social da baixa nobreza a condição de ricos-homens, chamada 

de “nova nobreza”, e a extinção natural da antiga alta nobreza, ou “velha nobreza”, por 

razões de baixa fecundidade em suas famílias, morte em batalhas, devido as 

enfermidades, etc. Assim mais ao final da vida, Don Juan Manuel, presencia essa 

mudança.56 

Don Juan, como um moralista da época, trata de temas que preocupavam a 

sociedade da época: Salvação da alma, manutenção e acrescentamento da honra com o 

incremento dos bens e da riqueza. Em um plano espiritual transcendente, o problema da 

salvação é central e estaria vinculado ao próprio estado social. A partir deste ramificam-

se os outros como a predestinação e destino, a amizade com Deus, a providência, etc. 

Num plano sociopolítico os temas se concentram em torno da honestidade e honra do 

homem, focado na figura do cavaleiro: A fama, a amizade, a prudência, a ganancia, a 

ingratidão, a vergonha, o amor, a adulação, dentre outros. O especial e admirável de Don 

Juan Manuel é o fato de que ele não é um bastião da moralidade estrita e católica. Por 

muitas vezes ele recomenda aos leitores a desconfiança, manipulação, cautela e 

dissimulação para resolver problemas. 

Uma divisão mais objetiva e clara dos temas seria: aspirações e problemas 

espirituais (salvação); aspirações materiais, políticas e sociais (guerra, paz, 

enriquecimento, papel social); o comportamento humano (sentimentos, mentira, engano, 

vingança, tristeza, vergonha, verdadeira amizade, arrogância). Estas últimas questões são 

levantadas não com uma perspectiva satírica, mas sim moral, e com seu peculiar –em 

alguns casos- conceito de moralidade. 
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3 O COMPORTAMENTO E SOCIEDADE NA OBRA DE DON JUAN 

3.1  O Reforço do Trifuncionalidade 

Iniciando uma análise sobre o conteúdo presente dentro do livro O Conde 

Lucanor, um dos temas que perpassam e orientam boa parte dos contos seria a questão da 

ordem, em um sentido de presença e papel dentro do mundo medieval cristão. Isto está 

atrelado a uma clara ideia de educação onde o autor busca demonstrar o devido lugar ou 

ordem das coisas, sejam hierarquias dentro de uma família, como deve ser dada a relação 

entre um suserano e seu vassalo, quais as funções que competem a um nobre ou rei, etc. 

Embora não seja um tema objetivamente tratado em um dos exemplos ou morais 

apresentados, é possível traçar paralelos com a Trifuncionalidade, um conceito muito 

utilizado para abstrair e explicar a organização da sociedade medieval em torno do 

imaginário da época.   

Ao falar de uma sociedade medieval devemos compreende-la não como única, 

seguindo a mesma regra geral em todas as situações. No leste europeu a Lituânia e a 

Prússia do século XIV, por exemplo, não tinham a mesma organização que Aragão ou 

Castela na Península Ibérica, em sentido político, econômico e especialmente social. Até 

um mesmo reino possui diferenças conforme a sua conjuntura vai se desenvolvendo e 

mudando. Não seria correto dizer que a teoria trifuncional seria um modelo único, aceito 

por todos e a forma de organização social ao longo de toda Idade Média, porém, ela é 

uma base recorrente em boa parte da Cristandade Latina, tendo raízes na mentalidade 

religiosa da época, e para falar de sua relação com o livro de Don Juan Manuel devemos 

compreender o que ela é e qual é sua base ideológica. 

Segundo o historiador francês Georges Duby, a chamada teoria trifuncional prevê 

a organização da sociedade em três grandes ordens: os Oratores, os Bellatores e os 

laboratores.  

“Uns dedicam-se particularmente ao serviço de Deus; outros 

garantem pelas armas a defesa do Estado; outros ainda a alimentá-lo e a 

mantê-lo pelos exercícios da paz. São estas as três ordens ou estados 

gerais da França: o Clero, a Nobreza e o Terceiro Estado”  

Esta afirmação abre o Tratado das Ordens e Simples Dignidades do autor francês 

Charles Loyseau e mesmo sendo uma obra de 1610, posterior a Idade Média, explica 

muito bem a ordem e hierarquia prevista na organização social e nas relações de poder de 

toda uma conjuntura que avançou para além do fim do medievo. Porque três ordens? 



 

34 
 

Porque a organização do reino dos homens deve se assemelhar a do reino de deus, sendo 

a santa Trindade o número que melhor representa a perfeição do criador. Duby apresenta 

esta ideia como norteadora da mentalidade medieval, algo dito desde os tempos de Santo 

Agostinho. Em seu tratado A Cidade de Deus, existe a escolha de viver numa sociedade 

horizontal de vícios, paixões e vontades (pecado), ou se mirar no exemplo de uma 

sociedade vertical do reino de deus, seguindo a hierarquia e dessa forma conquistando a 

estabilidade e a ordem tão necessária naquele período.57 

Alguns outros pensadores da teoria tripartite que podemos mencionar são Estevão 

de Fougères, um monge francês do século XII que escreve um poema descritivo da 

sociedade em que vive; o bispo Adalberon de Laon que escreve sobre as três ordens no 

século XI; e também neste século Gerard de Cambrais, que caracteriza os homens como 

diferentes, com lugares pré-determinados por Deus na sociedade através do nascimento, 

sendo necessária a caridade, piedade e serviço mútuo na sua convivência. Todos 

apresentam um pensamento que nos pode parecer curioso, mas em verdade é bem 

racional, pois num ambiente cristão acreditar que se ninguém pode escolher em que 

família nasce, tal escolha deve ser feita por algum ser superior, no caso, Deus, e aí estaria 

traçado seu destino e sua função naquele meio.58 

Dentro dela os nobres são detentores do poder executivo laico (potestas), 

assumindo o papel de líderes e administradores desta sociedade, com privilégios - terras, 

impostos, educação, relações feudo-vassálicas -  e o dever de pegar em armas para 

proteger a ordem e a justiça na sociedade, podendo também se desviar, ameaçando este 

equilíbrio em busca de benefícios individuais. Os camponeses numa visão mais 

tradicional seriam aqueles que se vincularam aos reis e nobres, cultivando suas terras em 

troca de proteção, sustentando-os assim como o clero, e pagando impostos. Já o clero tem 

a importância fundamental de realizar a ligação entre Deus e os homens, um extrato social 

composto por muitos dos intelectuais que também rezam para a salvação de todos, e o 

perdão dos pecadores. Existia o chamado clero regular, os membros que seguem as regras, 

hierarquia e títulos de suas próprias ordens religiosas como os beneditinos e mais tarde 

os franciscanos e dominicanos, e o secular, com sacerdotes que desenvolvem o contato 

com os fiéis e vivem em comunhão aos leigos. O clero era muito hierarquizado e 

fragmentado algo constatado pelo fato de os próprios bispos frequentemente desafiavam 
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58 DUBY, G. (1982). p. 69 
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o poder das autoridades laicas locais, um empecilho na posição de reis e do próprio papa. 

Mesmo com estes conflitos com o mundo laico, o clero detinha a auctoritas (poder divino) 

e fornecia a base ideológica, psicológica e moral de construção da sociedade medieval. 

Estas três ordens são fruto da ideologia medieval, orientada pelos conceitos de 

ordem, temperança, hierarquia, concórdia, ternaridade, mutualidade e funcionalidade. 

Cada um deles é uma faceta de um imaginário, que junto culmina em um sistema de 

organização social. 

A hierarquia se trataria de um elo, uma ordem que reforça a cadeia de 

subordinações garantindo a melhor repercussão das ordens. Ela não era uma única geral 

respeitada por todos. Em verdade, se desenvolvia em cada uma das instituições como 

exército, igreja, nobreza, até mesmo em companhias de comércio ou guildas de artesões. 

Existiam partes que vem primeiro e outras submetidas a elas, compreendendo isso se 

justifica a autoridade.59 

A concórdia era um valor buscado e presado pela sociedade significando a 

existência de harmonia, entendimento e concordância, ou seja, o clima de paz e 

conciliação. Para tornar suportável a disciplina, a desigualdade, era preciso que a 

sociedade cristã se relacionasse tal como pais e filhos ou pessoas da mesma aldeia: com 

amor. Através da espiritualidade e do entendimento de que apesar de cada um possuir 

uma função compõem um todo, desabrocha o amor.60 Com o amor os corações da 

população se unem e a concórdia seria este um só coração da sociedade. 

A questão da ordo tem suas raízes no direito romano, mas segundo Georges Duby, 

na Idade Média seu sentido é mais abstrato sendo a organização boa e justa do universo, 

aquilo que a moral e a virtude visam manter. Ele menciona Agostinho que a apresenta 

como a paz e a via que conduz à Deus, uma ideia de luta contra o mal que se desenvolveu 

até o período carolíngio. Além disso a palavra também designa não apenas as ordens, mas 

também o exercício de autoridade que as distingue e coordena. Cada ordem tem suas 

tarefas, mas a mais importante, a ordo da direção cabe a Deus, e a igreja, com os monarcas 

temporais vindo depois. 

Ternaridade seria a ideia de partilha, uma tripartição. Foi a ideia moral de ordenar 

os grupos, as pessoas e as coisas em três partes, um discurso construído através de 
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gerações, adentrando na mentalidade e ideário das pessoas. Inicialmente pregado por 

Gregório, o Grande, e Santo Agostinho, que procuravam na bíblia essa divisão tripla, 

acabou sendo adotada ao longo da Idade Média e reforçada pela ideologia da época de 

emulação a santa trindade do pai, filho e espírito santo.61 

Todos estes elementos são relacionados já que a organização hierárquica veio da 

questão da ordo, buscando a organização da sociedade para um bem, a concórdia. Esta 

previa a mutualidade das pessoas para um mesmo objetivo, sua união através do espírito 

e do amor. O agrupamento dessas pessoas se deu em três grandes grupos em parte devido 

a ternaridade, mas também devido à funcionalidade, ou seja, é uma divisão que buscava 

ser prática e funcionar com perfeição, de forma eficiente. Isso tudo com um forte apoio 

teórico vindo da Igreja, que legitimava sua posição e a da nobreza com esse discurso, 

interiorizado pela população ao longo da conjuntura da Idade Média. 

A partir desta Trifuncionalidade e sua base ideológica podemos traçar um paralelo 

ao ambiente castelhano e a obra de Don Juan. O autor viveu em um contexto de crise 

desde sua infância, em meio a desordem de sucessões de reis, rebeliões da nobreza, 

problemas econômicos e sociais, a disputa política entre os Reinos de Castela, Aragão e 

Portugal, e uma das fases decisivas do conflito com os mouros, a invasão berbere dos 

Merínidas. Esta turbulência teve o seu peso na tranquilidade e ordem social daquele 

período levando D. Manuel a sugerir um retorno a harmonia e paz em sua obra. Ou seja, 

um reforço a Trifuncionalidade. Dois exemplos em O Conde Lucanor ilustram esta 

posição do autor. 

 O primeiro seria o exemplo I “De lo que contesçió a un rey com un su privado” 

em que Lucanor pede conselhos a Patronio sobre o caso de um senhor que deseja dar suas 

terras para o conde, já que nunca mais irá retornar a elas. Patronio lhe aconselha cautela 

e narra a história de um complô feito contra um privado62 de um rei por alguns aristocratas 

invejosos. Eles criam uma armadilha para o privado que se vê com a possibilidade de 

tomar o trono para si próprio. Porém com a cautela e conselho de um filósofo conclui que 

não deve cair a tentação da ganância. A moral da história seria não ter ambição pelas 
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riquezas e postos de outros. Nas palavras de Juan Manuel: “Non vos engañedes, nin 

creades que, endonado, faze ningún omne por outro su daño de grado” 

 Nesta narrativa são apresentadas duas lições: ser leal aos superiores e buscar 

concelho dos sábios. Porém, diluído nas entrelinhas está a ideia de permanência em sua 

posição. O privado do rei é aconselhado pelo sábio filósofo a não cobiçar a ascensão 

social e se contentar em manter sua posição e dignidade, que a longo prazo é um caminho 

para salvação. A Trifuncionalidade não é um sistema oficial e rigorosamente aplicado, 

com a mobilidade social ocorrendo ocasionalmente. Porém, frente a um período de 

instabilidade, de intrigas e traições entre os nobres, o conto nos possibilita inferir uma 

advertência a tentativa de elevar-se na sociedade por meios ilícitos ou duvidosos: quando 

o sujeito não tem o direito para tal, causaria sofrimento a si mesmo e para aqueles em seu 

entorno.  Demonstra-se assim que a nobreza voltaria a cumprir seu papel de protetora da 

paz e ordem dentro do reino. 

 O segundo exemplo com temática semelhante, porém ainda mais veemente quanto 

a questão da função social do indivíduo é o XLI “De lo que contesçio a un rey de Córdova 

quel’dizian Alhaquem”. Nele Lucanor é alvo de zombaria por ter realizado invenções que 

auxiliam na prática da caça. Patronio narra a história de Alhaquem, um rei mouro de 

Córdoba que melhorou um instrumento popular de sopro árabe chamado albogón. O povo 

da cidade e menestréis caçoaram de Alhaquem e sua contribuição a sonoridade do 

instrumento porque este feito não condiz a um rei. Para recuperar a honra o rei terminou 

a construção da mesquita de Córdoba, a mais bonita da Península Ibérica, que fora 

convertida em igreja após a conquista cristã da cidade. É por este grande feito que ele foi 

lembrado e não pela simples melhoria do instrumento. Assim Manuel escreve “si algún 

bien fizieres que muy grande non fuere, faz grandes si pudieres, que el bien nunca muere”. 

 Este conto retrata uma questão de renome e orgulho, importantes para a nobreza 

cavalheiresca do período. É esclarecido que um rei não deve tomar atitudes condizentes 

a um grupo social que está abaixo da posição. No caso Alhaquem foi alvo de zombaria 

devido à perda de respeito pelos súditos, algo que pode resultar em traição, deslealdade e 

caos no reino. Novamente é reforçada a necessidade da compreensão da função individual 

do sujeito dentro do corpo social e que este não deve buscar desenvolver atividades ou 

papéis que não sejam esperados de sua posição. O mesmo caso seria se um camponês 

começasse a agir como um nobre, ou um membro do clero como um nobre combatente. 
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Além destes contos em que a temática de papel social é principal existem outros 

que tratam da mobilidade e ascensão na sociedade em segundo plano como é o caso da 

narrativa X “De lo que contesçió a un omne que porpobreza et mengua de outra vianda 

comía atramuzes”. Nesta é descrita a desventurada vida de um homem que perdeu tudo e 

passou a viver na pobreza, mas por mais pobre que tenha se tornado ainda percebia que 

existiam pessoas em condições piores do que as suas. Ao final, com esforço e 

planejamento, o protagonista recupera as riquezas perdidas, torando a ter uma boa vida. 

Neste conto Don Juan discute a questão das riquezas e do infortúnio, a ideia de 

que por pior que seja a posição que se encontra na vida ainda existem pessoas sofrendo 

mais do que você. Ele demonstra ao longo da narrativa que a riqueza era um fator 

delimitador do posto e função social, e a perda ou acumulo da mesma leva o indivíduo a 

transitar por outros grupos na sociedade. Plebeus podem ter a amizade de nobres e vice-

versa, mas isso não muda o fato de que para ambos a riqueza era um fator determinante 

em suas relações sociais. 

Com estes casos é possível traçar uma perspectiva da preocupação do autor quanto 

à organização da sociedade. Don Juan possui uma postura conservadora, não muito 

favorável a grandes mudanças sociais e pessoas incapazes de reconhecer sua função ou 

posição dentro do medievo. Os contos têm a finalidade de educar o leitor quanto a 

necessidade do respeito ao devido lugar das coisas. As bases deste pensamento estão no 

plano ideológico medieval de ordem e hierarquia, ambos fundamentando seus escritos e 

servindo de base para a teoria trifuncional. É possível dizer que boa parte das morais 

apresentadas ao longo do livro, além de servirem como aforismos e bons conselhos para 

situações da vida, acabam por apresentar ideais frutos da ideologia medieval, resultando 

em um reforço à Trifuncionalidade. Esta engloba um sistema feudal tradicionalista que 

estava se esgotando frente a centralização do poder régio, o ganho de poder de 

comerciantes (donos de riquezas) e o enfraquecimento da velha nobreza a qual Don Juan 

fazia parte. 

Apesar da Trifuncionalidade englobar toda a sociedade medieval, esta foi mais 

rica e diversa do que o conceito generalizante das três ordens. Mesmo com os reforços de 

ordem presentes ao longo das narrativas de O Conde Lucanor, o próprio livro atesta a 

presença de uma sociedade mais fluída, vivaz e plural dentro de Castela, dotada de 

personalidades curiosas e grande riqueza cultural.  
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3.2  Personagens na sociedade castelhana do século XIV 

Uma das grandes qualidades de O Conde Lucanor é a sua capacidade de conceder 

a seu leitor um vislumbre da sociedade castelhana do século XIV através da variedade de 

situações e personagens presentes em seus cinquenta e um exemplos na primeira parte do 

livro. Não nos referimos aqui apenas a veracidade histórica dos contos e das pessoas neles 

retratadas. Mais do que isso, nos interessam os arquétipos de homens e mulheres 

medievais que se relacionam entre si e são protagonistas de situações/vivências comuns 

no dia a dia. O próprio D. Manuel reconhece a existência de grande diversidade social: 

 “Et pues en las caras, que son tan pequeñas cosas, ha en ellas tan 

grant departimiento, menor marabilla es que aya departimiento en las 

voluntades et en las entenciones de los omnes. Et assí fallaredes que 

ningún omne non se semeja del todo en la voluntad nin en la entençión 

con otro. Et fazervos he algunos enxiemplos porque lo entendades 

mejor.” (Parágrafo 2, prólogo de O Conde Lucanor) 

Através destas palavras fica evidenciada a compreensão da pluralidade de grupos 

e individualidade de cada sujeito pelo autor. Cada homem tem seus próprios objetivos, 

vontades e funções dentro da sociedade. Afinal, alguns se dedicam a agricultura, outros a 

caça, outros a marcenaria, outros aos estudos, dentre uma infinidade de outras coisas. Nas 

palavras de Manuel “ [...] atán poco como se semejan en las caras, tan poco se semejan 

en las entençiones et en las voluntades; pero todos se semejan en tanto que todos usan et 

quieren et aprenden mejor aquellas cosas de que se más pagan que las otras.”. Ou seja, a 

sociedade era diversa, mas mesmo com funções diferentes alguns elementos e situações 

aproximavam seus membros. 

Devemos fazer uma ressalva quanto a qualidade dos contos como fictícios. É claro 

o foco do autor castelhano na educação através da moral ou razão de suas narrativas, 

sendo a história apenas o instrumento que utiliza para alcançar seu objetivo. Porém isto 

não desqualifica uma análise das narrativas em busca desta historicidade do período. Dois 

pontos que justificam esta investigação são: a definição do que é arte e a influência do 

contexto na produção do autor. A arte não é uma representação fidedigna da realidade, 

uma cópia, mas sim o fruto da união do real com as experiências e intenções do artista de 

transmitir algo com sua obra. Esta ideia foi construída e explorada por diversos autores, 

como Johan Huizinga, que em seu livro Homo Ludens apresenta a questão do conflito 

sobre a figura do herói em livros e lendas. Os heróis sempre encontram simpatia do 
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público, porque as pessoas se projetam na figura heroica através da empatia às 

dificuldades e problemas que o protagonista enfrenta em sua jornada.63 Outro autor é 

Erich Auerbach, que ao analisar o desenvolvimento da literatura no ocidente também 

trabalha com a empatia e projeção dos leitores na obra. Para ele isso seria possível devido 

aos elementos do meio que os autores viveram que influenciam a sua escrita e causam 

simpatia aos leitores que passam pelas mesmas situações: 

“ Seu tema é a quintessência do concreto, terreno aqui e agora, 

como aparece aos olhos de Deus. É uma inquietação de todo e qualquer 

homem assim como é uma inquietação de Dante. E nesta conexão fica 

claro porque um trabalho como a Divina Comédia não poderia ser escrito 

em latim. [...] muitos mais numerosos eram aqueles que ele poderia 

discursar em italiano, e ele poderia falar com muito maior objetividade e 

exatidão em italiano a aqueles que entendiam um pouco de latim, ou que 

entendiam-no bem depois de um momento de reflexão e não 

imediatamente, completamente e sem dificuldade. ” (AUERBACH, 

1965, p. 311) 

 Considerando que O Conde Lucanor tem este foco provocativo de buscar a 

atenção e simpatia do leitor através de sua diegese pautada em conflitos e conselhos, 

assim como ser escrito em castelhano, podemos constatar que o autor descreve dilemas 

com alguma base no real do período em que vivia. Seus personagens que vivenciam estas 

situações nas histórias possivelmente são baseados em pessoas que conheceu, narrativas 

que leu e ouviu, e situações em que viveu.  

Os próprios protagonistas das narrativas são dotados de desenvolvimento 

psicológico, não sendo apenas planos e vazios, com intenções e caráter vagos dentro de 

uma história desordenada. Devido a estrutura de introdução, apresentação do problema, 

início da história, clímax, final, conclusões e provérbio é possível dizer que Juan Manuel 

transformou seus contos em verdadeiras pequenas novelas, apresentando elementos de 

intriga junto com a atmosfera ambiental do relato, o que leva a observações pessoais sobre 

sua realidade e humanização de seus personagens.  

A partir destas considerações podemos identificar alguns grupos de personagens 

recorrentes em suas histórias e uma primeira figura recorrente nos contos, fora o próprio 

Lucanor e Patronio, são os reis ou aqueles a quem é conferido grande poder. Desde o 

exemplo I temos o a presença da figura do rei e sua relação com os demais membros da 

corte. Neste caso o rei é levado a conspirar contra um amigo pela inveja de seus 
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conselheiros. O III narra uma história do rei Ricardo I (1157-1199), o cruzado, em uma 

situação que passou na chegada à um porto da Terra Santa quando foi o primeiro a saltar 

ao mar, entregando sua alma nas mãos de Deus para julgar seus pecados e decidir se ele 

era digno da vitória e da vida. O conto XX traz um rei que é enganado por um falso 

alquimista devido a sua ganancia pelo ouro. Em paralelo, o exemplo LI mostra um rei 

ganancioso que decide mudar trechos da bíblia para justificar sua mesquinharia, o que 

leva um anjo a descer dos céus e tomar seu lugar no reino, obrigando o rei a viver nas 

ruas e aprender uma lição sobre a humildade, a vida desprovida de confortos e o 

verdadeiro sentimento de perdão. Existem outros contos sobre a função dos monarcas, 

mas estes seriam os principais. 

Ao analisarmos a representação da realeza ficam evidentes algumas 

características: a questão da responsabilidade para com o reino, em que o rei tem de 

conciliar várias facções e grupos dentro dos seus domínios para manter a paz e ser 

considerado um bom rei; o temer a Deus e buscar a salvação da alma, pois como líder de 

um grande grupo de pessoas deve dar o exemplo seguindo os preceitos da fé católica e 

mantendo boas relações com a igreja; uma terceira qualidade indispensável seria a 

capacidade de cercar-se de bons conselheiros, visto que o rei não sabe de todas as coisas 

e deve consultar pessoas mais esclarecidas para o auxiliar na tomada de decisões. A 

cautela é recomendada porque muitos tentam utilizar o rei em busca de benefício próprio. 

Esta caracterização é feita em conformidade com a temática didática do livro, podendo 

ser pautada em possíveis experiências ao longo de sua vida como o exemplo XXI em que 

um rei acaba com problemas por ignorar o concelho de seu tutor, um possível paralelo a 

tutoria de Afonso XI sob Juan Manuel. 

 A próxima categoria social apresentada é a cavalaria, homens de armas 

caracterizados a partir da influência das canções de gesta espanholas e a as opiniões de 

Don Juan Manuel sobre este grupo guerreiro. O autor tem obras especificas em que 

apresenta sua visão de conduta cavalheiresca, especialmente no Libro del caballero y del 

escudeiro, em que esclarece seus critérios de definição do cavaleiro: 

“ Dom Juan Manuel não se preocupa com a definição metódica e 

minuciosa do indivíduo apropriado para ser distinguido como cavaleiro. 

Para ele, a manutenção de todos os critérios que destacam o cavaleiro se 

deve à graça de Deus, que o autor coloca acima de tudo: et la gracia de 

Dios le ha de mantener la onra que deue ganar por sus obras, ...et la 
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gracia de Dios quer[r]a que aya uergüença de fazer lo que non deua. ” 

(PISNITCHENKO, 2017, p.10)64 

 Os exemplos que narram feitos de cavaleiros e seus modismos são vários, dos 

quais podemos destacar o XV, XXXVII, XVI e o XXIX. O primeiro conta a história do 

cerco de Sevilha e três cavaleiros que como um teste de bravura decidiram atacar os 

portões da cidade sozinhos. Na história os cavaleiros revidam o contra-ataque mouro um 

por um e aquele que esperou o memento certo para atacar os inimigos foi considerado o 

mais bravo homem. Já o XVI e o XXXVII contam histórias de Fernán Gonzáles, herói 

nacional e primeiro conde de uma Castela autônoma, e exemplo da cavalaria. No primeiro 

conto o conde conversa com um amigo ocioso e acomodado, demonstrando para ele que 

manter a passividade em tempos de guerra é o caminho para a desonra. O segundo se 

passa em uma época de guerra contra os leoneses, navarros e mulçumanos. Apesar do 

cansaço e ferimentos Gonzáles ignora todos os males corporais pelo bem de seu povo, 

inspirando seus seguidores e demonstrando o dever dos homens de armas de defender sua 

honra e terras. O último conto evidenciado é o XXIX, uma narrativa sobre um cavaleiro 

que servia um rei mouro. Ao se deparar com um sacerdote cristão convertido ao 

islamismo cometendo blasfêmia à dogmas da igreja, mata-o por ter traído e desonrado 

Deus, o rei dos reis, suserano de todos. 

 Embora o livro como um todo apresente qualidades que devem ser almejadas por 

cavaleiros, estes contos exprimem o ideal que Don Juan considera norteador da cavalaria 

em seu Libro de los Estados: Defensores. Homens de armas têm seu lugar na ordem social 

como protetores de alguém ou de algo, que em sua máxima seria Deus, seu suserano o rei 

e por fim as terras e a harmonia no reino. Estes homens devem se atentar a seu 

comportamento para não se desviem do caminho das virtudes, buscando sempre 

acrescentar feitos a sua honra e renome.65 Estas virtudes são derivadas da conduta moral 

cristã (bondade, temer a Deus, caridade) cuja lealdade considera ser a mais importante. 

O apreço pela lealdade e fidelidade são marcas da organização de sociedades 

guerreiras em diversas partes e períodos do mundo, seja na própria obra de Juan Manuel 

no século XIV como, por exemplo, no livro Hagakure escrito no século XVIII em um 

Japão que saia de seu longo e particular processo feudal. Sujeitos leais servem para manter 
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a ordem dentro da sociedade, evitando problemas e conflitos pela busca de poder e 

benefício próprio, colocando primeiramente a vontade de seus senhores acima das suas. 

O conto XLIV seria o ápice da utopia cavalheiresca de Don Juan, narrando uma 

aventura de três cavaleiros que peregrinam de Castela até a terra santa. O nobre a quem 

serviam havia cometido o crime de adultério e sido castigado por Deus com a lepra, o que 

o levou a peregrinar com seus três cavaleiros mais leais até a terra santa. Eles cuidam de 

seu senhor com extremo zelo, chegando até a beber a água com que lavam as feridas do 

leproso em sinal de sincera fidelidade. Quando ele morre partem para Castela se 

envolvendo em grandes aventuras no caminho, como quando um deles luta em um torneio 

em nome de uma donzela que seria queimada na fogueira acusada de relações com o 

cultismo. Ao retornarem à sua pátria são recebidos pelo rei e importantes nobres que os 

estimam muito por sua extrema lealdade e dedicação, porém o que realmente importa 

para estes cavaleiros andarilhos são suas famílias e a segurança do lar. 

Esta história deixa claro que um cavaleiro jamais deve abandonar seus deveres, 

mesmo que seus senhores não sejam os sujeitos mais ilustres, ou que no caminho de 

cumprir sua função se deparem com pessoas que não lhes façam bem. Através da 

dedicação, lealdade e bondade realizados com intenções puras, os cavaleiros terão a 

benção de Deus, o que acarretaria em uma vida digna e a salvação após a morte. Além 

disso podemos perceber como estes guerreiros se relacionavam com os demais membros 

da nobreza e com os camponeses que encontravam em suas jornadas, é claro que de forma 

idílica, mas que nos dão traços do comportamento que deles era desejado 

Outro grupo que figura em narrativas do livro é o clero, caracterizado com a 

dualidade de atuarem em serviço de Deus como guias para à salvação ao mesmo tempo 

em que são homens falíveis. Os exemplos XI, XIV e XXXI são principais para 

delinearmos a opinião de Juan Manuel sobre o clero e a instituição católica no período. O 

primeiro narra a relação entre um deão e um mago; o segundo trata de São Domingo e a 

ganância; o último apresenta conflito entre os canónigos66e os freis franciscanos em Paris 

em que discordam sobre o que se deve fazer ao despertar: rezar ou estudar.  

Ao longo destas três crônicas, mesmo representados como homens de deus, os 

membros da igreja não são a prova de vícios e vontades terrenas, salvo a figura de São 

                                                           
66 Membros do clero regular administrativo dentro de uma colegiada que rege dioceses. Podem ser deãos, 

tesoureiros, prefeito de cerimonias, etc... 
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Domingo. A hierarquia, burocracia e divisão da igreja em várias ordens é evidenciada, 

seja na ascensão do deão de Santiago que chega ao posto de papa, ou as discussões entre 

os vários estratos da igreja e suas ordens, como os franciscanos, dominicanos, alto clero, 

bispado, dentre outros. Esta burocracia não parece ser muito apreciada pelo autor que 

apresenta as brigas e discussões internas do clero como desnecessárias, já que o grupo 

como um todo busca o mesmo fim de servir Deus e disseminar seus ensinamentos.  

Esta perspectiva política e entraves legislativos são temas do exemplo XI: o deão 

acaba assumindo postos cada vez maiores na igreja por meio de contatos familiares e 

favores, não pelo seu próprio mérito. O exagero da discussão entre os canónigos e os 

franciscanos também vira um caso burocrático forçando os dois lados a recorrerem à 

justiça, com advogados e juízes, até a instancia papal para decidir o que se faz ao acordar: 

orar ou estudar. Este é um caso extremo e fictício, mas serve de metáfora para discussões 

teológicas que ocorriam dentro do clero no período. Apesar de terem problemas, sua 

posição como sábios e guias espirituais da sociedade é evidenciada por D. Juan. Os 

homens da igreja debatem diversos assuntos em busca de conhecimento para definir 

claramente os conceitos da teologia e ideologia cristã, assim os capacitando na 

identificação e aconselhamento de pessoas pecaminosas para que tomem rumo a salvação. 

As narrativas do clero estão ligadas à algum tipo de pecado ou comportamento 

cujos limites do bem e do mal se encontram borrados, como é o caso da riqueza e busca 

de salvação. Notamos assim que este grupo social tem uma relação profunda com todos 

os estratos da sociedade, tanto a aristocracia quanto plebeus, já que todos estão sujeitos a 

tentação do pecado e mau caminho. 

A riqueza é ligada a outro arquétipo social importante: os mercadores. Don Juan 

Manuel tem uma grande preocupação em elaborar conteúdos relacionados ao aumento, 

manutenção e perda de riquezas. Estas seriam primariamente bens materiais de alto valor 

como terras, ouro e preciosidades. O grupo que melhor representa esta relação com a 

moeda no período são mercadores, personagens dos exemplos IV, sobre um genovês a 

beira da morte, XIV, em que um lombardo falece e devido a sua ganancia (já 

mencionado), e o XVIII, uma narrativa sobre um homem passando por dificuldades que 

aceita o que lhe é oferecido sem pestanejar. 

Uma primeira característica do mercador é ser estrangeiro, tipicamente das 

repúblicas italianas. Outro ponto curioso é a preferência do autor de retrata-los em seu 
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leito de morte, momento em que barganham através de monólogos sua salvação ou mais 

alguns momentos de vida. Nestas horas de aflição realizam que todos os bens que 

adquiriram ao longo de sua jornada terrena não valem mais do que sua vida, família e 

lembranças (bens imateriais). O mercador genovês do conto IV toma esta atitude, 

destacando o fato de sua vida não ter sido voltada apenas ao acumulo de riqueza e 

implorando por mais momentos com sua família e o bem que eles lhe faziam. O exemplo 

XIV é oposto a este pois em sua história se descobre que o mercador lombardo morreu 

por ter colocado a busca de riqueza material como objetivo principal de sua vida. Nas 

palavras de São Domingo “Aonde está seu tesouro, ali está seu coração”. 

O mercador é retratado como uma pessoa que tem uma vida mais fácil do que os 

demais devido ao benefício econômico. Porém, deve-se tomar cuidado ao deter grandes 

quantias de dinheiro para evitar praticas que vão contra a salvação da alma, como realizar 

doações ou esmolas com o objetivo único de ir ao reino dos céus (comprar seu lugar no 

paraíso), evitar separar-se de suas finanças, acrescentar riquezas por meios ilícitos e 

malvados, mas principalmente tomar como seu senhor o dinheiro e não a Deus. O 

acumulo de riquezas que este grupo usufrui é vantajoso, os levando à posição de 

fornecedores da maior parte dos bens durante a Idade Média interagindo com todos os 

grupos presentes na sociedade. Patrocinavam as guerras e intrigas de reis e nobres, 

fundavam guildas e empregavam camponeses, contribuíam na construção de edificações, 

forneciam mantimentos ao povo e o clero, exploravam rotas comerciais e construíam seus 

legados a partir delas, dentre muitas outras atividades. Ou seja, eram um grupo muito 

homogêneo na sociedade exercendo diversos graus de influência dependendo de que 

contexto se inseriam, e a que tipo de atividade comercial se dedicavam. 

Os camponeses são outra categoria de homem medieval apresentada, composta 

por pessoas comuns e figurantes assim como alguns protagonistas. Retratados como 

figuras servis preocupados com o seu dia a dia, são o grupo de pessoas que reage as 

decisões e feitos do clero e nobreza (como boatos da corte, novos impostos, chamado para 

combate, etc.), tendo o potencial para o bem, assim como para a dissimulação e intriga. 

Nosso contato com este grupo inicia no segundo conto do livro, em uma jornada 

de um camponês e seu filho para vender artigos na cidade. Esta narrativa discute o 

problema de indecisão dos jovens, que muitas vezes aceitam qualquer sugestão sem muita 

reflexão, a questão do amor familiar e sabedoria dos mais velhos. Além disso, mostra 
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uma atividade comum a camponeses ligados a trabalhos agrícolas que viviam no campo, 

se deslocando a centros municipais em ocasiões especiais, como festivais e feiras. 

No conto VII é relatada a situação de uma mulher vai à feira vender um pote de 

mel e no caminho de distrai pensando no que comprar para ter lucro e enriquecer. Com 

pouca atenção derruba sua mercadoria e vê seus planos findarem antes mesmo de serem 

postos em prática. Esta também seria uma situação cotidiana que aproxima o leitor as 

inquietações de pessoas mais humildes, que também tem sua sabedoria, sonhos e 

aspirações ao longo da vida. No caso, as mulheres têm um papel mais marginal no livro, 

ligado a questão matrimonial, aos pecados e ao amor.  

Os camponeses também aparecem como músicos, meretrizes, soldados, mestres 

de manufatura, mendigos e charlatões, enganando reis para benefício próprio. Dois contos 

que demonstram isso são o XX de alquimista que fazia ouro falso e o exemplo XXXII em 

que dois homens ludibriam o rei a acreditar que estão tecendo uma roupa que apenas os 

filhos legítimos podem observar, uma clara mentira para abusarem da hospitalidade e 

recursos financeiros do monarca ao custo de sua humilhação pública. Acredita-se que este 

segundo exemplo tenha procedência do mundo árabe por seus personagens serem mouros 

e pelo fato de existirem narrativas parecidas no extremo oriente. Esta ideia é reforçada 

pelo fato de Juan Manuel ser proficiente na língua árabe, fruto de seu cargo de adelantado 

da fronteira. Isso nos leva ao último grande grupo retratado na sua obra: os mouros. 

Os mouros são protagonistas dos contos XXIV, XXV, XXXII, XXXIII, XLI, 

XLVII, L. Mesmo sendo narrativas diferentes e particulares, existem características 

conferidas ao longo delas aos personagens islâmicos. A primeira seria o fato de não serem 

descritos apenas como inimigos, algo que esperado no contexto em que o autor viveu. 

Don Juan Manuel parece deter conhecimento sobre a organização social e cultural moura 

e até certo ponto respeita-la. É claro que deixa claro em contos como o XXXIII uma forte 

mensagem que a luta entre os cristãos e rivalidades internas é o que os impedia de cumprir 

seu objetivo de acabar com seu inimigo em comum: 

“[...] bien paral cuerpo et paral alma es que fagades serviçio a 

Dios, et sabedes que en cosa del mundo, segund el vuestro estado que vós 

tenedes, non le podedes tanto servir como en aver guerra con los moros 

por ençalçar la sancta et verdadera fe católica [...] Et en esto faredes 

muchos bienes: lo primero, faredes servicio de Dios; lo ál, faredes vuestra 

onra et obraredes en vuestro ofiçio et vuestro meester et non estaredes 
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comiendo el pan de balde, que es una cosa que non paresçe bien a ningund 

grand señor [...]” (MANUEL, J. 1301-1500, Exemplo XXXIII)67 

 Não há como negar a vertente cruzadista de Juan Manuel que coloca a luta contra 

os mouros como algo que traz bem ao corpo e a alma quando feito à serviço de Deus. 

Mas isso não quer dizer que este seja um estado de conflito total ininterrupto, já que até 

mesmo o senhor de Villena fez uma trégua com mulçumanos ao entrar em guerra com 

Afonso XI. No livro se identificam ao todo a proveniência de pelo menos dez contos que 

teriam origem na literatura árabe68 o que mostra que o nobre conhecia a cultura de seus 

inimigos. 

 A imagem dos mouros é construída no livro através dos exemplos XXV e L, 

ambos tratando do lorde sarraceno das cruzadas Salah ad-Din –Saladino– (1137-1193) e 

possivelmente o único conto que tem uma continuação no livro. Em ambos Saladino é 

tratado como uma figura extremamente sábia, misericordiosa, um grande guerreiro, 

curioso em busca de conhecimento, generoso e um exemplo da conduta cavalheiresca.  

No primeiro conto Saladino captura um lorde de Castela com quem desenvolve 

uma relação de amizade e não de prisioneiro e captor. A amizade foi tamanha que o senhor 

muçulmano chega a aconselhar o castelhano na escolha de um noivo para sua filha. 

Quando este jovem escolhido invadiu o castelo para salvar seu sogro, Saladino se mostra 

contente com a astucia e determinação do rapaz. No segundo conto Saladino é um 

personagem leviano que busca o amor de uma mulher comprometida com um de seus 

vassalos. Para possui-la, a mulher lhe impõe a condição de descobrir qual é a maior 

virtude do homem, levando-o à uma jornada por toda Europa disfarçado de menestrel. 

Quando Saladino chega a Península Ibérica acaba visitando ao acaso o castelo de seu 

velho amigo do primeiro conto, que agora experiente, cego e idoso, lhe conta que a maior 

virtude do homem é a vergonha. Esta serve como um compasso moral instigando o 

homem a refletir antes de tomar uma decisão ou ação, agindo antes de qualquer desejo, 

                                                           
67 Para a análise dos escritos está sendo utilizada a edição de O Conde Lucanor presente no site < 

https://ciudadseva.com/category/libros-completos/el-conde-lucanor-antiguo/> que se trata de uma 

transcrição dos contos encontrados em um manuscrito intitulado Obras Juan Manuel, infante de Castilla, 

datado entre 1301-1500 onde estão contidas todas suas obras, das quais O Conde Lucanor faz parte. Este 

manuscrito é a versão mais antiga e próxima do original que sobrevive aos dias de hoje e se encontra 

disponível na Biblioteca Nacional de España. Sua versão digital pode ser acessada em < 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000012961>. 
68 Estes seriam os contos XX, XXI, XXIV, XXX, XXXII, XXXV, XLI, XLVI, XLVII e o XXV. A 

explicação para tal influencia árabe não seria apenas da presença dos seus reinos na península, mas também 

pelo maior florescimento da cultura mulçumana assim como pela tradição didático-moral em que se insere 

a obra de Don Juan Manuel e seus abundantes precedentes árabes. Mais informações em DEYERMOND, 

A.: Estudio preliminar al Libro del Conde Lucanor. Alhambra. Madrid, 1985. 
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vontade ou qualidade. Ao descobrir isso ele acaba compreendendo o que a mulher queria 

dizer e a deixa em paz, envergonhado de sua conduta 

Nota-se que apesar de inimigo da cristandade, Saladino é visto com respeito por 

Don Juan Manuel. Este sentimento se reflete na descrição de outros personagens 

islâmicos, caracterizados como pessoas como quaisquer outras vivendo seu dia a dia. 

Outro aspecto que pode se destacar destas narrativas focadas nos árabes é um tom mais 

fantástico e fantasioso, configurando uma espécie de misticismo atrelado a imagem 

moura. Na obra este grupo social passa por uma dualidade, sendo inimigos da cristandade, 

mas também dotados de uma cultura e costumes ricos, merecedores de respeito. 
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3.3  Estudo dos temas nos ejempios 

A questão temática do Libro de los ejempios de Patronio é extremamente vasta, 

com histórias sobre simples desejos e vontades humanas, até discussões teológicas com 

um alto grau moralizante e reflexivo. Porém é possível separa-los e classifica-los em dois 

grandes grupos: Os transcendentais ou espirituais que consistem na amizade, modéstia, 

amor, morte, salvação e ocultismo; E os terrenos que tratam da riqueza e renome, roubo 

e o casamento. Estes temas não são apresentados por Don Juan Manuel especificamente 

em apenas um conto, podendo ser encontradas ao longo das narrativas que juntas são 

capazes de apontar perspectivas sobre o pensamento do autor. 

Os temas transcendentais são aqueles em que se encontram tanto em um plano 

religioso quanto no das emoções e sentimentos humanos. Um deles é a amizade, 

apresentada no conto XLVIII em que um rapaz testemunha o que é a verdadeira amizade 

através de seu pai e um de seus melhores amigos. Quando o menino é confundido com 

um assassino, seu pai pede para um amigo acoberta-lo. Incumbido de uma difícil decisão, 

o amigo acaba pedindo para seu próprio filho se sacrificar em nome do filho de seu amigo. 

No fim o jovem inocente é morto e o protagonista compreende que de nada se vale cercar-

se de conhecidos, quando poucos são os amigos verdadeiros. 

Para o autor existem dois tipos de amizade: aquelas de aparências, de pessoas que 

parecem suas amigas, mas que não ficariam do seu lado acima de tudo; e aqueles “un 

amigo et medio” que são os poucos que acompanham, se preocupam e fariam o que 

podem para leva-lo a um bom caminho e se não for possível, defender suas ações por pior 

que elas sejam. Don Juan utiliza uma analogia sobre a vinda de Jesus Cristo a Terra e a 

questão da boa amizade entre os santos e Deus. No caso Deus é o único amigo verdadeiro 

a quem todos os homens recorrem na hora da morte, mesmo sendo Maria e outros santos 

os intercessores. O autor recomenda então que não se façam muitos amigos e que se 

encontrem bons amigos dentre os que já posseui. Apenas os mais fiéis, aqueles que se 

tem uma boa relação, que temos de conquistar e manter ao longo do tempo são quem 

pode-se considerar verdadeiros companheiros. 

Outro tema é a modéstia, atrelada a questão religiosa. Esta é muito presada dentro 

da sociedade cristã, um detrimento para viver uma vida moderada, longe de vícios e 

exageros. A ideia de modéstia ou humildade aparece em dois momentos nos contos. 

Primeiro e majoritariamente no retiro religioso que os nobres e reis buscam fazer ao final 
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da vida para pagar pelos seus pecados. Outro sentido é o de não esbanjar riquezas, bens, 

qualidades ou virtudes, o que pode levar a chamada falsa modéstia quando se desvirtuam 

deste caminho (o próprio Juan Manuel é culpado de utiliza-la).69 

No exemplo LI encontramos um caso de verdadeira modéstia ao acompanhar a 

narrativa de um rei que perde todas as suas posses pela ganancia, desrespeito e 

mesquinharia. Para recuperar seu reino, teve de viver uma vida humilde por muitos anos 

como um “mendigo” na cidade, até que em seu coração seu desejo de pedir perdão à Deus 

superou a vontade de reaver seus bens matérias. Este é o ideal emulado pelos nobres que 

se retiram para monastérios no fim da vida, onde buscam fazer as pazes com sigo mesmos, 

com Deus e orar pelos seus pecados. O orgulho é o oposto da modéstia, e embora capaz 

de trazer benefícios, acaba levando a fraqueza e desonra.  

O amor é apresentado de três formas diferentes: primeiramente entre homens, 

quando a amizade é extrema. Em segundo lugar entre o homem e uma mulher na relação 

matrimonial e sua família. Por fim o amor divino e puro do criador pela sua criação. O 

apontamento de Don Juan Manuel sobre o tema busca esclarecer que é importante sim 

que exista laços de amor que unam as pessoas e garantam uma vida em alegria e paz, mas 

que este amor jamais deverá ultrapassar o amor que a pessoa sente por Deus. Nenhum 

conto trata especificamente do amor, mas em algumas explicações Patronio acaba 

tocando no assunto. 

Possivelmente o tema mais comum dentro dos contos é a morte, intrínseca a 

questão da salvação. Para o escritor castelhano definhar é uma espécie de destino eventual 

de todos os seres terrenos, uma marcha lenta e constante. Suas ações e comportamentos 

durante a vida serão utilizados após a morte quando estiver sendo julgado pelo tribunal 

divino. Se a pessoa tivesse sido de corpo e alma uma praticante do bem alcançaria a 

salvação, o perdão pelos seus pecados e a eternidade no reino dos céus. Caso os pecados 

e maus valores tenham norteado a vida do sujeito, seria enviado ao inferno para a danação 

e eternidade de tormento. Sejam mercantes italianos, guerreiros, camponeses do campo, 

artesões das cidades, músicos errantes e artistas, engenheiros e construtores, freis e 

padres, lordes e generais que tem seu fim em batalha ou em peregrinação, a morte 

                                                           
69 SCHOLBERG, K. “Modestia y Orgullo: una nota sobre Don Juan Manuel”. Hispania. Vol. 42. No. 1. 

1959. p. 24-31. 
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acompanha todos sem discriminação. Nesta definição a vida seria um processo de preparo 

e aceitação do falecimento. 

Este é um ideal de morte não esquisito à sociedades militares, que comumente 

meditam e criam complexas formas de compreender a morte e dar sentido à vida. Para 

bellatores, aqueles ligados ao conflito e batalhas, a discussão deste assunto lhes confere 

uma justificativa moral para suas ações em vida que vão contra as doutrinas católicas. A 

guerra e o “jogo” político exerciam uma pressão psicológica muito grande nestas pessoas 

e a morte acaba contribuindo para essas aflições e questionamentos como uma 

companheira silenciosa. Para D. Manuel o definhar é explicado a partir de uma profunda 

mentalidade cristã sobre a transição ao reino dos céus.  

A morte está atrelada à salvação, pois o objetivo de um bom cristão é evitar as 

tentações do demônio e dos pecados para alcançar a paz divina no além vida. Patronio 

apresenta mais de uma vez os passos necessários para alcança-la: 

“ Et vós, señor conde Lucanor, si queredes seer vien consejado, 

parad mientes que este tiempo que avedes de bevir en este mundo, pues 

sodes çierto quel’ avedes a dexar et que vos avedes a parar desnuyo de’l 

et non avedes a levar del mundo sinon las obras que fizierdes, guisat que 

las fagades tales, porque cuando deste mundo salierdes, que tengades 

fecha tal morada en el otro, porque cuando vos echaren deste mundo 

desnuyo, que falledes buena morada para toda vuestra vida. Et sabet que 

la vida del alma non se cuenta por años, mas dura para siempre sin fin; 

ca el alma es cosa spiritual et non se puede corromper, ante dura et finca 

para siempre. Et sabet que las obras buenas o malas que el omne en este 

mundo faze, todas las tiene Dios guardadas para dar dellas galardón en el 

otro mundo, segund sus mereçimientos. ” (MANUEL, J. 1301-1500. 

Exemplo XLIX) 

Contra esta vertente da salvação está o ocultismo, ou seja, as forças magicas e 

espirituais inimigas da cristandade. Em contos como XLII vemos como uma simples fiel 

do demônio é capaz trazer o caos para uma família e espalhar o pecado para todo um 

vilarejo que se mata devido a pequenas mentiras e mal-entendidos. A narrativa XLV 

aprofunda este aspecto com a história de um homem que se dizia amigo e vassalo do 

diabo. Passando por dificuldades, o demônio se aproximou dele sob a alcunha de Don 

Martín, lhe prometendo ajuda para tira-lo de problemas com a lei. O homem comete 

roubos, manipulações e assassinatos, quando capturado pela justiça dizia “acorredme, don 

Martín” que vinha salva-lo da prisão, até que um dia não chegou a tempo de salva-lo da 

forca. 
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As intenções dos contos sobre a figura demoníaca buscam gerar um temor/medo 

das consequências ao se desvirtuar do caminho de Deus. A presença de cultistas, bruxas, 

feiticeiros e coisas heréticas/pagãs atrelados a ideia do inferno cristão encontram-se num 

período te transição durante o século XIV com o advindo da peste negra, as guerras, a 

fome e os Tribunais de Santo Ofício. O pesquisador Jean Delumeau, demonstra em seu 

trabalho História do Medo no Ocidente que a questão do “satanismo”70 serviu a igreja 

muito mais como uma forma de manter seus fiéis através do medo do inferno e dos 

demônios, do que pela vontade de adentrar ao reino dos céus, o que o autor chama de um 

primeiro exemplo de mídia de massa, que terá seu ápice no renascimento.71 

O ocultismo também é apresentado através de um necromante72 Don Illán de 

Toledo, personagem do conto XI. A narrativa é curiosa pelo fato dele ser uma figura 

positiva, enganado pelo deão da cidade que em troca de seus conhecimentos nas artes 

arcanas oferece uma posição na igreja para o filho de Illán, porém sempre posterga o 

cumprimento de sua palavra. Em nenhum momento o necromante é referido com termos 

pejorativos como mago ou brujo, sempre chamado de maestro. Don Illán tem o papel de 

Deus no conto pois é deixado de lado salvo momentos em que pode oferecer algo para 

um dos personagens. A magia aparece de forma sutil através de ações e conversas entre 

o mago e o deão. Um exemplo são os perdizes de entrada no jantar entre os personagens 

atribuídos a um rito de entrada e saída, prática universal nas cerimonias conectadas com 

magia.73 Dessa forma, infere-se que Don Juan tinha certo conhecimento sobre o 

ocultismo, o considerando todo o rol de elementos dissociados da cristandade, como a 

tentação do demônio, arcanismo, magia, o misticismo mouro, as heresias, dentre outros. 

Quanto aos temas terrenos, a riqueza é importante por nortear vários contos na 

obra, apresentada através de comerciantes, camponeses, nobres, pessoas ricas e pobres. 

Este assunto é bastante pessoal para o autor, atrelado a sua história de vida. D. Manuel 

teve muitas preocupações quanto à acumulação de bens materiais, terras e posições 

políticas de prestigio, o que nos possibilita inferir a possibilidade de alguns dos contos se 

                                                           
70 Aqui Satanismo significa mitos, contos e histórias de feitos demoníacos espalhados pela população mais 

do que um culto organizado a figura de Lucífer, embora seja totalmente possível a existência destes. 
71 DELUMEAU, J. História do Medo no Ocidente 1300-1800 – uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2009. p. 367 
72 No original Nigromançia, procedimento de divinação que consiste em predizer o futuro por meio da 

invocação dos espíritos dos mortos. Também é relacionado a pratica de conjurar e submeter maus espíritos 

e forças maléficas ocultas para causar dano aos demais. 
73 ANA DIZ, M. “El mago de toledo: Borges y Don Juan Manuel”. MLN, The Johns Hopkins University 

Press. Vol. 100. No. 2. Hispanic Issue 1985. p. 285 
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desenvolverem a partir de algumas situações que vivenciou, com monólogos 

introspectivos e o medo de sucumbir ao pecado da usura. 

A riqueza pode ser material ou imaterial (renome, reputação), caracterizada como 

boa na medida em que facilita o dia a dia e traz felicidade, mas ruim ao ocupar o lugar de 

razão ou objetivo de vida de alguns indivíduos. Os contos IV e XIV advertem sobre a 

relação da morte com bens materiais: na morte seus bens não são capazes de lhe conceder 

passagem aos céus, apenas suas ações o fazem. No conto XXXVIII um camponês carrega 

um tesouro pesado e precisa atravessar um rio. Apesar dos avisos de perigo ele o faz e, 

por não que quer abrir mão da riqueza, acaba se afogando, demonstrando que uma vida 

definida apenas pelo valor monetário leva ao fracasso.  

Um dos caminhos rápidos para atingir a riqueza é o roubo, apresentado nos 

exemplos XLV e XLVII, uma atividade comum no século XIV fruto do período de 

instabilidade instaurado com fraqueza da monarquia e das autoridades castelhanas desde 

guerra civil de Sancho IV. Em O Conde Luncanor pessoas cometem o crime do roubo 

devido a necessidade, nem sempre com intenções não justificáveis. No exemplo XLV o 

homem é tentado pelo diabo a roubar devido a seu desejo de recuperar suas riquezas, algo 

possível com a proteção do demônio. Já o XLVII consiste em uma narrativa sobre um 

irmão e uma irmã que exumam caixões para roubar objetos de valor dos mortos. Eles 

roubavam por necessidade e desespero já que não tinham família para socorre-los. 

Podemos notar que nestes contos o roubo é apenas um meio de passar uma 

mensagem que não tem finalidade de discutir este assunto, mas através deles D. Juan se 

mostra esclarecido ao compreender as razões que levam uma pessoa a roubar. Apesar 

disso, não endossa ou releva de forma alguma os feitos de ladinos. Mesmo que a justiça 

humana não consiga capturar os malfeitores, suas ações terão de ser respondidas em frente 

a Deus. O ato de causar mal a seu semelhante em benefício próprio é uma indicação da 

tentação ao pecado, e o destino se encarrega de punir estas pessoas pela má conduta. 

O último grande tema do livro seriam os casamentos, discutidos nos exemplos 

XXV, XXX, XXXV e XXXVI. Seu objetivo é delinear a postura do homem e da mulher 

dentro matrimônio, construindo um ideal idílico de como este relacionamento deveria 

funcionar.  A narrativa XXVII intitulada “De lo que contesció a um emperador et a don 

Alvar Háñez Minaya com sus mugeres” é um bom parâmetro para ilustrar a opinião de 

D. Manuel sobre o assunto. A premissa desta história é que Lucanor tem dois irmãos 
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passando por problemas com suas esposas e precisa aconselha-los a manter um 

relacionamento melhor com suas damas. Para auxilia-lo Patronio narra a história de um 

rei espanhol que tem uma esposa desobediente, incontrolável, que toma todas as atitudes 

contrárias à de seu marido. O outro fala de um nobre que tem como companheira uma 

meiga e doce mulher, incapaz de discordar com suas palavras, o que fazia dela passiva e 

uma má companheira. 

 O que Patronio demonstra com estas histórias que o casamento é muito 

importante, já que o genro e nora são aqueles que carregam e trazem honra e prestigio 

para família. Embora o casamento entre famílias importantes no período fosse feito por 

razões políticas – como os três casamentos de Juan Manuel e os que arranjou para sua 

filha Constança com Afonso XI e Pedro de Portugal – existe sim uma margem de amor e 

companheirismo, onde ambos não devem ser nem submissos um ao outro, ou completos 

inimigos. O que o autor parece descrever como casamento ideal ao longo do texto é 

quando ambos na relação são companheiros, ou seja, a mulher é sábia e auxilia seu marido 

na tomada de decisões, e ambos não têm desejos extraconjugais. 

 A partir da análise destes temas compreendemos como Juan Manuel percebia o 

mundo a seu redor e suas concepções de assuntos ligados aos sentimentos, religião e 

relações humanas. Seu olhar é doutrinador e moralizante, ligado a teologia e 

conhecimentos histórico-culturais que adquiriu ao longo de relacionamentos e atitudes 

tomadas em sua existência. Estas narrativas são uma interessante forma de compreender 

as concepções de um velho e poderoso nobre sobre vida e sociedade 
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3.4  Moral 

Todos os contos do Livro dos exemplos de Patronio são dotados de uma fabulação 

educativa, porém dois deles realizam uma discussão metafórica sobre as questões da 

verdade, mentira, bem e mal. Estes dois são principais no entendimento de valores morais 

que D. Manuel busca exaltar para seu leitor. Moral é uma palavra que aqui se compreende 

como: 

 “Atinente a conduta e, portanto, susceptível de avaliação moral 

positiva. Assim, não só se fala de atitude Moral para indicar uma atitude 

moralmente valorável, mas também coisas positivamente valoráveis, ou 

seja, boas.  Objeto da ética, conduta dirigida ou disciplinada por normas, 

conjunto dos mores.”74 

O primeiro é o exemplo de número XXVI “De lo que contesçió al árvol de la 

Mentira”, em que Lucanor crê estar cercado de homens farsantes e enganadores, que 

falam mentiras parecidas com a verdade em busca do bem pessoal. Patronio decide contar 

uma história sobre a Verdade e a Mentira para aconselhar seu senhor sobre como agir. 

Uma vez, quando a Verdade e a Mentira moravam juntas, decidiram plantar uma árvore. 

Ao dividirem sua nova posse a Mentira, astuta, convenceu sua companheira a ficar 

embaixo da terra com as raizes, enquanto aproveitaria os frutos e benefícios da árvore na 

superfície. A Mentira passou a ter companhia de pessoas que vinham colher dos frutos de 

sua árvore, lhes ensinando sua arte de enganar. Um dia ela tombou, pois, a Verdade estava 

comendo suas raízes para sobreviver, machucando a Mentira e seus seguidores. Patronio 

conclui demonstrando que a verdade sempre prevalece e aconselhando Lucanor a presar 

esta qualidade em nome da honra e salvação. 

Nesta narrativa a mentira é apresentada como uma grande árvore atrativa (cheia 

de frutos) e é muito fácil regozijar dos seus benefícios, mas em sua raiz sempre existirá 

uma verdade que aos poucos vai emergir e destruir as conquistas dos mentirosos. Embora 

Don Juan Manuel não condene a mentira com palavras claras –em alguns casos ele até 

estimula o uso de sua manipulação e intriga– parece ter uma visão pessoal de que os seus 

ramos não são tão longevos quanto a verdade. 

“[...] la mentira ha muy grandes ramos, et las sus flores, que son 

los sus dichos et los sus pensamientos et los sus fallagos, son muy 

plazenteros, et páganse mucho dellos las gentes, pero todo es sombra et 

nunca llega a buen fructo. Por ende, si aquellos vuestros contrarios usan 

de llas sabidurías et de los engaños de la mentira, guardatvos dellos 

                                                           
74 MORAL. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. P. 682 



 

56 
 

cuanto pudierdes et non querades seer su conpañero en aquella arte, nin 

ayades envidia de la su buena andança que an por usar del arte de la 

mentira, ca cierto sed que poco les durará, et non pueden aver buena fin.” 

(MANUEL, J. 1301-1500. Exemplo XXVI) 

 Ou seja, pelo código moral do autor a mentira não é rejeitada, mas advertida como 

um caminho com sucessos momentâneos que não se sustentam a longo prazo, além de 

diminuir sua honra e a confiança dos outros em sua pessoa. Como sua conduta e visão de 

bem e de mal é fortemente influenciada pelos ideais cristãos (arrependimento e pregação), 

a verdade é prezada como caminho para salvação da alma e do corpo. 

 Outro ponto do raciocínio moral de Juan Manuel está no exemplo XLIII “De lo 

que contesçió al Bien et al Mal, et al cuerdo com el loco”, onde discute e define os limites 

do bem e do mal. Neste conto Lucanor apresenta o questionamento do que fazer com dois 

de seus vizinhos: um que é seu amigo, mas o enfrenta as vezes; outro com quem não tem 

nenhum vínculo e que continuamente o desrespeita. Para auxiliar seu senhor, Patronio 

conta uma história sobre o Bem e o Mal. 

Os dois, assim como a mentira e verdade, moram juntos e passam por algumas 

situações em que devem partilhar bens. Primeiramente compram ovelhas e o Mal 

convence o Bem a ficar com os filhotes, enquanto ficaria com a lã e leite. Depois adquirem 

leitões e novamente o Mal empurra a pior parte da divisão para o Bem, que fica com o 

leite, enquanto regozija dos animais. Ainda plantam hortaliças onde a mesma situação da 

partilha injusta se repete. Quando decidem ter uma mulher, o Mal escolhe possuir sua 

cintura para baixo e o Bem sua cintura para cima. Ela engravidou e teve um filho do Mal, 

mas o Bem à proibiu de amamentar, já que o leite vinha de sua parte da mulher. Quando 

o pai da criança vem suplicar ao Bem, este revela ter ciência de ter ficado com as piores 

opções no que os dois haviam partilhado. Agora queria que o Mal percebesse como havia 

se sentido durante muito tempo. O Bem só muda de ideia quando o Mal reza a Deus, por 

não desejar infortúnio para uma criança inocente.  

A partir desta crônica entre o bem e o mal, fica bem claro que os dois são conceitos 

unidos um ao outro. Diferente do que muitos pensam o bem não é inocente e passivo 

deixando o mal impune, sempre o encurralando no final. O provedor do bem é Deus e 

dele não existe forma de mentir, fugir ou enganar. Pessoas que fazem o mal e buscam seu 

proveito individual se acham muito espertas e afortunadas, mas o destino se encarregará 
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de derrubar suas conquistas ilícitas. Como Juan Manuel descreve: “Sienpre el Bien vençe 

com bien al Mal; sofrir al omne malo poco val”75 

Podemos concluir que o grande patrono de sua moral é Deus, uma balança a qual 

tudo e todos estão submetidos. Existem muitos caminhos que podem ser tomados durante 

a vida e a escolha de se fazer o bem ou o mal, da mentira e da verdade, está nas mãos das 

pessoas que caminham por estas trilhas. Os provérbios que D. Juan escreveu no livro 

buscam auxiliar o leitor a fazer boas escolhas, que rumam para o bem através da 

honestidade e bondade, mediadas pela vergonha. Ainda podem ocorrer situações 

extremas onde aqueles que seguem o bem só encontram sofrimento e injustiça. Nestes 

casos o autor recomenda o uso de meios “ilícitos” como a mentira, dissimulação e 

manipulação. Apesar disso ainda é possível chegar a redenção. Esta maleabilidade moral 

em algumas situações destaca Manuel de outros autores da didática e torna sua 

interpretação da vida mais humana e real. 
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3.5  Conflito pessoal de Juan Manuel 

Um último assunto selecionado por este trabalho a partir do livro é o conflito 

pessoal de Juan Manuel em sua obra. Em outras palavras, o quanto ele projeta dilemas 

pessoais e situações particulares de sua vida nos exemplos de Lucanor. Quando o livro é 

lido junto da biografia do autor, podemos inferir que em alguns momentos da narrativa o 

senhor de Villena seria o personagem Patronio, aconselhando Lucanor, outra faceta de si 

mesmo mais jovem e inexperiente. 

Tendo este conceito em mente O Conde Lucanor torna-se uma narrativa que vai 

além de um livro educacional medieval. Ele possui elementos de uma obra de 

reminiscência sobre decisões que Juan tomou ao longo de sua vida, onde seu eu mais 

velho e sábio traz conselhos e conhecimento que teriam auxiliado na resolução de uma 

situação do passado. Obviamente a obra é composta por temas do seu interesse e por 

aqueles que foram dilemas meditados ao longo da sua vida, como a união matrimonial, a 

riqueza e seu relacionamento com amigos, vizinhos e inimigos. O fato de Manuel se 

identificar psicologicamente com seus personagens é reiterado pelo seu uso de expressões 

como “me ocorrió que”, “um hombre vino a mí”, etc.76 

Os contos em que este elemento autobiográfico transparece seriam: IX, XV, XV, 

XVI, XXI, XXIII e o XXXIII. A maioria deles tem temas diversos, alguns com narrativas 

históricas de Patronio, outros tratando de fábulas, mas o que têm em comum são situações 

com uma possível relação à vida de Juan Manuel. É importante esclarecer que não 

podemos afirmar com certeza a inspiração do autor em experiências pessoais. O que 

realizamos é a identificação de possíveis paralelo de narrativas da obra com a vida do 

senhor de Villena. 

No exemplo IX Lucanor explica ter um vizinho com quem mantem inimizades, 

mas ambos se veem ameaçados por um invasor externo que só poderá ser detido caso ele 

se una com este velho inimigo. Aqui percebemos uma possível influencia e comentaria 

da relação de Juan Manuel com Afonso XI, velhos inimigos que ao se deparar com a 

invasão do Sultão do Marrocos que lhes traziam perigos (cerco de Gibraltar), levam à 

esforços de Afonso XI para que Don Juan o acompanhe a Gibraltar. Neste conto os dois 

cavalos soltos numa arena contra o leão triunfam porque lutam juntos, mesmo o inimigo 
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sendo mais poderoso que eles, uma justificativa da razão pela qual o nobre acompanhou 

o rei.77 

O traço biográfico também pode ser inferido no prologo do exemplo XV, em qeu 

Lucanor anuncia ter por muito tempo um rei poderoso como inimigo e mesmo com a paz 

sendo alcançada ainda estão em estado de alerta, suspeitando um do outro. Este exemplo 

junto com o XVI e o XXIII seriam juízos do próprio Don Juan acerca dos seus 

conselheiros e dos conselhos que deles recebia. Ele discute que em períodos de oposição 

ao rei, aqueles que a fomentam querem “un alboroço con que pudieran ellos tomar et fazer 

mal en la tierra et tener a vos et a la vuestra parte en premia para levar de vos lo que 

avedes et non avedes et non aver rreçelo que los castigaredes por cosa que fagan”. Com 

isso ele descreve uma tática realmente utilizada pela realeza castelhana na Idade Média: 

não viver em guerra nem em paz, mas num alvoroço suficiente para assegurar suas 

pretensões pessoais, e recompensar o governo em momentos para que este legitime suas 

conquistas. 

Os exemplos XVI e XXIII giram em torno do que aconteceria na inação e 

passividade do político, com as consequências negativas que acarretam para si mesmos. 

Pode-se perceber sua preocupação com a honra e renome (grandes feitos) nas palavras 

que Don Juan descreve ser de Fernán Gonzáles: “murie el omne mas no murie el su 

nombre”. Este é um mantra que leva para sua vida dedicada em busca de poder, política 

e escrita, com objetivo de gravar seu nome nos anais da história e evitar a indecisão 

quando confrontado com um problema. 

O XXI possui perspectivas de um relato sobre a relação do autor com Alfonso XI, 

os verdadeiros desejos e intenções do senhor de Villena ao tomar sua tutoria e o que 

gostaria que tivesse acontecido depois de perde-la. Resumidamente, neste um jovem rei 

abandona seu conselheiro ao ficar mais velho, e toma péssimas atitudes para o reino 

(poder corrompe as pessoas), mas no fim recorre a seu velho tutor para ajudá-lo a 

estabelecer a ordem e paz. Não necessariamente falando de D. Manuel e o rei Afonso XI, 

mas considerando que o nobre foi tutor de seu familiar e este abandou os conselhos de 

seu tio-avô ao atingir a maioridade, é possível traçar uma relação. 

O relato no exemplo XXXIII tem uma história sobre seu pai Infante Manuel, em 

uma de suas caçadas, que trazer uma discussão sobre as guerras entre cristãos que os 

                                                           
77 GIMÉNEZ SOLER. 1932. p. 202 



 

60 
 

impedem de derrotar os mouros. No XXXIX aparentemente volta a falar de sua inimizade 

com Afonso XI e a questão moura ao dizer “Patronio yo non puedo excusar em ninguna 

guisa de aver contienda con uno de dos vezinos que yo he et contesce asi que el mas mio 

vezino non es tan poderoso (Afonso XI) et el que es mas poderoso non es tanto mio vezino 

(Abu al-Hasan ‘Ali do Marrocos) ”. O problema com o Sultão do Marrocos só se 

resolveria após a batalha do Salado em 1340, e ele representou uma força de invasão tão 

poderosa que só foi detido com o esforço conjunto de todos os reinos cristãos da 

península. 

No XLIV D. Manuel parece lamentar a ingratidão daqueles que auxiliou em 

muitas guerras, mas que não vieram em seu socorro quando se encontrava em perigo. Seu 

conselho seria que mesmo que cometam erros para com você, isso não é motivo para não 

retribuir-lhes fazendo o bem.78 Nunca se sabe as razões do outro e talvez não tenham 

negando-lhe ajuda por simples mesquinharia. Confiar neles evita inimizades, mas ela não 

pode ser cega. No Conto XLIX, relacionado com o III e o XL, revela seus medos de 

perder sua alma e a danação do inferno. 

Embora estes sejam apenas alguns exemplos de trechos autobiográficos, são 

suficientes para traçar uma imagem de um homem que passou por conflitos e encontrou 

soluções para resolve-los. Pode parecer estranho que uma obra tão humana como Lucanor 

esteja inspirada em alguns feitos pessoais de seu autor, mas esta estranheza desaparece 

ao notarmos o caráter de Juan Manuel, que forjou para si mesmo um alto e severo ideal 

de vida ao qual tomava a si próprio como modelo, buscando alcançar esta utopia durante 

toda sua existência. Este seria um modelo de nobreza, cavalaria, capacidade de bem 

governar, conseguir ser bem-sucedido financeiramente, ser um bom cristão e pagar por 

seus pecados. Muitas exigências para um homem só. 

Com todo o conhecimento que colocou em O Conde Lucanor é inegável sua 

posição como um grande intelectual, dotado de uma história rica e com lições que 

sobreviveram em suas obras por séculos. Até mesmo nos dias de hoje o livro ressoa com 

um público moderno demonstrando que nós, seres humanos, temos muito em comum 

apesar de diferenças de temporalidade e contexto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa e elaboração deste trabalho foi possível responder à nossa 

hipótese original: qual o projeto de modelo de comportamento moral e as relações sociais 

que a elite castelhana, representada pela obra de Juan Manuel, sugere à sociedade? 

Analisando as temáticas e aforismos dos exemplos de Lucanor percebemos um caminho 

para a ordem e estabilidade social, algo necessário para o período conturbado que foi 

escrito o século XIV. 

 Com uma vertente de explicação da sociedade baseada no imaginário medieval, a 

hierarquia e função social seriam principais na busca da harmonia, guiados por um plano 

moral de comportamentos baseados na ideologia cristã. Na sociedade cada homem teria 

suas próprias vontades, ambições e vícios, mas todos devem ter como objetivo a salvação 

da alma. Para chegarem a este fim, Manuel discute e aconselha como se comportar ao 

longo dos dilemas da vida destacando a reflexão, razão e mediação da moral religiosa 

como formas de resolvê-los. Apesar disso, reconhece que existem casos onde a 

manipulação e abandono de algumas virtudes pode ser útil, algo estranho dento do gênero 

literário da obra. 

 A sociedade descrita entre as histórias de Lucanor é envolvida por teias de 

relações entre nobres e plebeus, mercadores e o clero, meretrizes e filósofos, mouros e 

cristãos, contribuindo para uma visão mais plural da Idade Média. Suas opiniões quanto 

a temas sociais também contribuem para este fim, possivelmente desenvolvidas a partir 

de suas vivências pessoais e histórias ou situações que ouviu e viu no seu cotidiano. A 

apologética cristã aparece ao longo do texto devido (provavelmente) ao fato do 

reconhecimento de pecados e crimes que Don Juan cometeu ao longo de sua vida, e o 

medo da danação do inferno que o faria pagar por tais pecados. Isto influencia os temas 

como riqueza, roubo, ocultismo, deslealdade e desonra que se praticados afastam a pessoa 

da salvação. 

 A caracterização dos mouros pelo autor é outro ponto interessante devido à 

experiência do autor na função de adelantado, à paz formada com Granada na época de 

sua rebelião, a certa tolerância e ao conhecimento sobre a cultura e língua mulçumana. 

Mouros e cristãos eram inimigos da cristandade, e o próprio Manuel diz que combatê-los 

faz o bem a Deus, ao corpo e alma, mas vê-los representados como homens em momentos 

de vida e situações não tão diferentes dos cristãos (conto XXXV) contribui para sua 
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humanização. Eles procuravam por esposas, tinham conselheiros, se preocupavam com a 

família, etc... da mesma forma que cristãos, com o diferencial cultural. 

 Por fim, algumas histórias apontam para uma relação biográfica, ou seja, para 

meditações de Juan Manuel sobre momentos da sua vida, que nos dão pistas para a 

compreensão de suas impressões quanto à tutoria e guerras contra Afonso XI, os ataques 

do Marrocos e Granada contra Castela, suas amizades e diplomacia, dentre outros. Um 

homem que superou muitos problemas e escreveu o livro buscando demonstrar 

corretamente como se deve agir para ter uma vida digna e pautada pelo bem. 
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 Figuras 1 e 2: Exemplo das fontes utilizadas. Introdução e início do primeiro 

conto de O Conde Lucanor, encontrado em Obras Juan Manuel, infante de Castilla 

(1301-1500?), através do site da Biblioteca Nacional de España. Páginas 256 e 257. 
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 Figuras 3 e 4: Exemplos da transcrição. Parte do prólogo e primeiro conto de O 

Conde Lucanor no site cuidadseva em castelhano antigo. 
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ANEXOS 

A. Arvore genealógica de Juan Manuel: 

Rei Fernando 

III de Castela  

1199-1252 

  

Princesa 

Beatriz 

Hohenstaufen 

da Suábia  

1202-1252 

  

Conde Tomás 

II de Saboia  

1199-1259 

  

Beatriz 

Fieschi  

1228-1283 

| 

4 
  

| 

5 
  

| 

6 
  

| 

7 

   

  
   

|   | 

Infante Manuel de Castela, Adelantado de 

Murcia, senhor de Villena, Peñafiel e Escalona. 

(Irmão de Afonso, o Sábio) 

1234-1283 

  
Beatriz de Saboia  

1254-1291 

| 

2 
  

| 

3 

   

| 

Juan Manuel, duque de Peñafiel, príncipe de Villena, adelantado de Murcia  

1282-1348 

 

B. Linha do tempo da vida de Juan Manuel: 

Ano VIDA E OBRA DE JUAN 

MANUEL 

PANORAMA CULTURAL ACONTECIMENTOS 

HISTÓRICOS 

1282 Nasce em Escalona (Toledo), em 

6 de maio, filho do infante don 

Manuel, sobrinho de Afonso X e 

neto do rei Fernando III. 

 Rebelião do infante Sancho 

contra seu pai Afonso X. 

1284 Morre seu pai. Herda o cargo de 

adelantado de Murcia. 

 Morre Afonso X, Guerra civil 

em Castela. Reinvindicação da 

coroa pelos infantes de La 

Cerda. Casamento de Felipe IV 

de França com Juana de 

Navarra, Cruzada de Felipe IV 

contra Pedro II de Aragão. 

1290 Morre sua mãe, condensa dona 

Beatriz de Saboia. 

Fundação da Universidade 

de Coimbra. 

Reunião em Bayona entre 

Sancho IV e Felipe o Belo, 

para impedir a ajuda aos 

infantes La Cerda. 

1294 Seus vassalos derrotam em 

Murcia o Iahazar Abenbuar 

Abenzayen. Em setembro recebe 

 Volta para Castela don 

Enrique, tio de Sancho IV, que 
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Sancho IV, o Bravo, muito 

enfermo. Pouco depois, don Juan 

Manuel vai para Madrid antes que 

ele morra. 

se intromete em assuntos do 

governo. 

1295 Se intromete em duras rivalidades 

dinásticas. Perde Elche e solicita a 

villa de Alarcón como 

compensação para rainha regente 

María de Molina. 

 Morre Sancho IV. María de 

Molina assume a regência até a 

maioridade de Fernando IV. 

1299 Contrai matrimonio com dona 

Isabel, infanta de Mallorca. 

 Aragão e Portugal declaram 

guerra contra Castela. 

1301 Morre sua esposa. Fundação da Universidade 

de Córdoba e de Lérida. 

Declarada a maioridade de 

Fernando IV. 

1303 Contrai novo matrimonio com 

dona Constança, filha do rei de 

Aragão. 

Termino aproximado do 

Libro del Caballero Zifar, 

trabalho mais tardio de 

aventura ficcional em prosa 

castelhana. 

Conferencia de Ariza entre 

aragoneses e castelhanos: se 

entrega Murcia à Jaime II e a 

Jaén para Afonso de la Cerda. 

1309 Comparece a reunião de Ariza 

entre Fernando IV e Jaime II, 

onde decide-se atacar Granada. 

 Fernando IV toma Gibraltar. 

1310 Abandona a campanha contra 

Granada. A empreitada falha. 

  

1311 Casa-se com Constança em abril. Começo da construção da 

catedral de Girona. 

Nasce Afonso XI. 

1312 Tutores de Afonso XI lhe tomam 

o título de adelantado de Murcia, 

e o concedem a don Diego López 

de Haro. 

 Morre Fernando IV. Se forma 

a regência, seu filho tem 

apenas 1 ano. 

1319 Se converte em corregente em 

Castela com María de Molina e o 

infante don Felipe. 

 Morrem os infantes don Juan e 

don Pedro. María de Molina 

tem de frear a ambição de 

certos nobres. 

1320 Usa plenos poderes como tutor, 

graças a um selo que ele próprio 

fabrica. 

  

1321 Afonso XI o obriga a deixar a 

regência. É prometido o 

matrimonio deste rei com a filha 

de Juan Manuel, Constança. 

Morre Dante Alighieri. Morre María de Molina. Papa 

Juan XXII envia para Castela 

um legado para frear as 

disputas nobiliárquicas. 

1324 Provável termino de Crónica 

abreviada. 

 Se utiliza pela primeira vez a 

pólvora em Metz. 

1325 Escreve o Livro de la cavallería. Morre don Dinis de 

Portugal. 

Maioridade de Afonso XI. 
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1326 Termina o Libro del cavallero et 

del escudero em Sevilha. 

 Afonso XI inicia seu reinado 

1327 Declara guerra a Afonso XI, 

pedindo ajuda para os mouros de 

Granada. Firma a paz e recupera o 

adelantamento de Murcia. Casa 

com dona Blanca de la Cerda, 

inimiga de Afonso XI. 

Excomunhão de Marsílio 

de Padua. 

Afonso XI se casa com María 

de Portugal 

1329 Se afasta da política, dedicando-se 

a atividade literária. 

  

1332 Termina o Libro de los estados. Nasce don Pedro López de 

Ayala. 

 

1334 Don Juan Manuel não ajuda 

Afonso XI no cerco de Gibraltar. 

Se amplia a Alhambra 

(forte em Granada) e se 

constrói o Generalife 

(palácio de veraneio em 

Granada) 

 

1335 Termina em 12 de junho El conde 

Lucanor, volta a enfrentar Afonso 

XI por impedir o matrimonio de 

sua filha Constança com Pedro de 

Portugal. O rei ataca Peñafiel e 

Juan se refugia e Valencia. 

  

1337 Reconciliação com Afonso XI. 

Termina o Libro de la caça. 

Morre Giotto. Fundação da 

Universidade de Angers. 

Nasce Santa Catarina de 

Siena. 

Começa a Guerra dos Cem 

Anos entre França e Inglaterra. 

1340 Escreve o prólogo do El conde 

Lucanor e presta ajuda a Afonso 

XI na vitória do Salado. Casa sua 

filha Constança com don Pedro de 

Portugal. 

Nace G. Chaucer. Soldados castelhanos derrotam 

os mulçumanos nas margens 

do rio Salado. 

1342 Escreve o Prólogo general de 

suas obras. 

 Clemente VI é elegido Papa. 

1343 Faz parte do cerco de Algeciras. Juan Ruiz termina o Libro 

de buen amor. 

Mallorca se reincorpora a 

coroa de Aragão. 

1344 Entra junto ao rei em Algeciras. Se escreve a Crónica Geral 

de 1344. 

Desaparece o perigo de novas 

invasões mulçumanas. 

1345 Arranja o matrimonio de seu filho 

don Fernando com uma filha de 

Ramón Berenguer. Seu neto será 

o rei, Juan I de Castela. 

  

1348 Em 13 de junho morre em Murcia. Boccaccio começa a 

escrever seu Decamerão.  

Se termina o Poema de 

Afonso XI. 

A peste devasta os reinos da 

Península Ibérica. 

 


