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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as representações dos muçulmanos ibéricos durante             
o reinado de Afonso X, o Sábio (1252-1284), a partir de duas fontes. A primeira, Las Siete Partidas,                  
um corpo legislativo produzido em 1276, mas só colocado em prática alguns séculos depois, e a                
segunda, as Cantigas de Santa Maria, um conjunto de cantigas escritas em galego-português, que              
aborda temas ligados à religiosidade cristã. Ambas as obras foram produzidas, fomentadas e             
compiladas por Afonso X e seu scriptorium, e foram selecionadas por tratarem do mouro em diversas                
passagens com especificidade, além de ambas possuírem objetivos diferentes, já que uma é um              
documento legislativo, enquanto outra é um cancioneiro. A análise, então, visou compreender essas             
representações na diversidade, após diversas conquistas territoriais durante a Reconquista. Por meio            
de um estudo comparativo de Cantigas específicas e da Partida que traz os mouros como               
protagonistas, nota-se que o cancioneiro trata dos muçulmanos com rispidez, enquanto o código             
legislativo, ao mesmo tempo que tenta controlar esse grupo, também tenta amenizar os conflitos              
presentes na sociedade em relação às crenças distintas no reino, sempre priorizando o cristianismo. 
 
Palavras-Chave: Afonso X; Las Siete Partidas; Cantigas de Santa Maria; Mouros.  
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ABSTRACT 

This report has as its objective to analyze the representations of Iberic Muslims during the reign of                 
Alfonso X, the Wise (1252-1287), from two sources. The first one is Las Siete Partidas, a statutory                 
code produced in 1276. The second one is the Cantigas de Santa Maria, a collection of songs written                  
in Galician-Portuguese, which address themes related to Christian religiosity. Both works were            
produced, promoted and compiled by Alfonso X and his scriptorium, and were chosen for its approach                
of the Moors in various passages specifically, besides both works having different objectives, the              
former being a legislative document and the latter being a songbook. As such, the analysis seeks to                 
comprehend these representations diversely, after many territorial conquests during the Reconquista.           
Through a comparative study of specific songs in the Cantigas and The Siete Partidas that show the                 
Moors as protagonists, different approaches to this specific group can be inferred. It is noted that the                 
songbook treats the Muslims harshly, while the statutory code, while trying to control this group, also                
tries to settle the conflicts then current on society regarding the distinct faiths in the kingdom, always                 
prioritizing Christianity. 
 
Keywords: Alfonso X; Las Siete Partidas; Cantigas de Santa Maria; Moors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar as facetas dos muçulmanos ibéricos,           

a partir de duas obras desenvolvidas pelo monarca castelhano Afonso X, o Sábio             

(1221-1284). A ideia desta pesquisa era, em um primeiro momento, estudar as            

batalhas da Reconquista, mas acabou se modificando no decorrer da minha           

trajetória de estudos em relação ao conflito, pois me deparei com Afonso X em              

minhas leituras. A corte do monarca era reconhecida “pela reunião, convivência e            

colaboração de intelectuais de diferentes lugares e credos” . Suas obras intelectuais           1

buscavam resoluções para os problemas de seu Reino e demonstravam uma           

sociedade medieval plural, onde crenças e culturas relacionavam-se e         

misturavam-se, o que desconstrói a visão contemporânea de uma Idade Média que            

é totalmente conturbada, doente, conflituosa e intolerante, tão difundida em          

produções midiáticas que se propagam pela sociedade e acabam por marcar o            

senso-comum de nosso tempo. Nessa sociedade plural da Península Ibérica, um           

dos personagens que mais me chamou a atenção foi o mudéjar: o muçulmano que              

vivia em um reino cristão. Passei a buscar informações sobre estes nas obras de um               

daqueles que os governou: Afonso X. A partir de tais pesquisas, o trabalho evoluiu              

para o que é hoje: uma análise das convergências e divergências representativas            

dos mouros, e do peso dessas representações, nas obras de Afonso X, o Sábio. 

Optei por buscar as respostas às minhas questões em duas fontes de autoria             

de Afonso X: Las Siete Partidas e as Cantigas de Santa Maria, escolhidas por se               

tratarem de obras com objetivos diferentes. A primeira é um corpo legislativo,            

desenvolvido pelo monarca; se trata de uma revisão de um corpo de leis já existente               

no Reino de Castela desde o ano de 1254, o Espéculo . A partir das modificações e                2

reavaliações de tal trabalho legislativo, surgiram, em 1276, as Sete Partidas, ou            

apenas Partidas, corpo de leis que "explicita a inclinação dogmática e conscienciosa            

1 SILVEIRA, Aline dias da. Política e convivência entre cristãos e muçulmanos nas Cantigas de Santa                
Maria. In: PEREIRA, Nilton M., CROSSETTI, Cybele de A., TEIXEIRA, Igor S. Reflexões sobre o               
medievo. GT Estudos Medievais / ANPUH-RS. São Leopoldo (RS): Oikos, 2009, p. 40. 
2 SENKO, Elaine Cristina. O conceito de justiça no trabalho jurídico do Rei Afonso X, O Sábio                 
(1221-1284): Las Siete Partidas. Universidade Federal do Paraná, 2016, p. 13. 
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de Afonso X sobre a importância de sua escrita para a uniformização jurídica e              

ordenação social em seu reinado" . Os mouros, como membros numerosos do           3

Reino de Castela, são parte essencial de tal legislação, sendo que uma das sete              

partes os contempla particularmente. A segunda fonte, as Cantigas de Santa Maria,            

que serão chamadas de CSM durante este trabalho, são um conjunto de 427             

cantigas, escritas em galego-português, que constroem diversos enredos        

envolvendo a Santa, tendo como principais temas a religiosidade, os milagres e o             

louvor. Dentre as 4 centenas de cantigas, pouco mais de 4 dezenas retratam mouros              

como personagens, ou protagonistas, das histórias . As cantigas foram, sem          4

dúvidas, idealizadas por Afonso X, porém ainda há muitas dúvidas sobre a autoria             

exclusiva de tal obra, visto que acredita-se que o rei castelhano não fora o único               

autor .  5

 Em relação às Cantigas de Santa Maria, foi feito um recorte temático, método             

utilizado tanto por Aline Dias da Silveira , quanto por Mateus Sokolowski , em seus             6 7

trabalhos relacionados a tal fonte. Além disso, também é importante ressaltar a            

importância da compreensão do cenário em que tais obras foram produzidas, pois,            

para que estas fossem compreendidas em seu tempo, elas deveriam ter “relação            

com o que preocupava as pessoas para quais elas eram produzidas” . Já, quando se              8

trata das Siete Partidas, será utilizado uma metodologia de análise e síntese crítica,             

desenvolvido por Elaine Cristina Senko , junto da Professora Dra. Marcella Lopes           9

Guimarães ; método que cria um “tripé formado pelo documento, pela          10

intermediação e pela análise” . Segundo Senko, ao se utilizar esta abordagem as            11

3 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Às margens da cristandade: os moros d'España à época de               
Afonso X. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal Fluminense. Rio de Janeiro,             
2011. 
4 SILVEIRA, Aline dias da. Op. cit., p. 41. 
5 SOKOLOWSKI, Mateus. Por Santa Maria! A Fina Flor da cavalaria nas cantigas de Afonso X (1252                 
– 1284). Universidade Federal do Paraná, 2010, p. 19. 
6 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit. 
7 SOKOLOWSKI, Mateus. Op. cit. 
8 DUBY, Georges. Idade Média, idade dos homens: do amor e outros ensaios; Tradução Jônatas               
Batista Nego. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p.59. 
9 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit. 
10 Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995), Mestra em Letras pela                
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Doutora em História pela Universidade Federal do               
Paraná (2004); Atualmente é professora do Departamento de História na Universidade Federal do             
Paraná. 
11 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 79. 

 



 
 

8 

fontes nos “falam” sobre “elementos do contexto que de uma forma tradicional talvez             

pudessem ficar no silêncio” . 12

 Como ponto de partida do trabalho, foi necessário compreender quem foi o            

monarca castelhano e o contexto em que este estava inserido. Afonso X            

(1221-1284) nasceu, cresceu e reinou em um ambiente cercado por conflitos: O            

Reino de Castela e Leão, envolvido na Reconquista. O pai de Afonso X, Fernando              

III, seu avô, Afonso IX, e até ele próprio, foram peças cruciais nessa campanha.              

Mesmo que vitorioso em seus objetivos (conquistar os territórios mouros na           

Península Ibérica), o Reino de Castela e Leão ainda contava com os remanescentes             

da população que fazia parte de seus inimigos: os muçulmanos, além de estar             

envolto de diversos conflitos internos, causados pela própria nobreza. Além disso,           

buscando a construção desse cenário, e da imagem de Afonso X como Rei, busquei              

autores como Marina Kleine, Elaine Cristina Senko e José d’Assunção Barros, que            

trazem análises das diferentes facetas do Rei em relação ao cenário que o cerca.  

Passei então à análise das fontes. As Cantigas de Santa Maria foram             

desenvolvidas durante o reinado de Afonso X (1252-1284) e dividas em quatro            

códices; três deles estão localizados na Espanha e um em Florença, na Itália.             

Atualmente, estão todas disponíveis de forma gratuita no site Domínio Público , que            13

atua como uma biblioteca virtual, funcionando como um meio fácil para se            

compartilhar conhecimento. Dentre as quatro centenas de cantigas, 51 delas          

envolvem, de alguma forma, os muçulmanos: “são representadas cenas da          

Reconquista, do repovoamento das antigas regiões muçulmanas ao sul e da revolta            

mudéjar em 1268” . As cantigas mostram uma visão trovadora, além de           14

propagandista, de Afonso X, diferente da forma normativa que pode ser encontrada            

nas Siete Partidas. Apesar dos muçulmanos serem retratados como falsos, cruéis e            

maldosos em grande parte da obra, Afonso X conhecia bem a religião islâmica e viu               

em tais Cantigas um “acordo social” entre os mouros e os cristãos, uma vez que               

ambas as religiões cultuam Maria, mesmo que de forma diferente . Dessa forma, ao             15

12 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 79. 
13 <http://www.dominiopublico.gov.br> 
14 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 41. 
15 Idem, p. 48. 
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mesmo tempo que em tal obra encontra-se um discurso da integração dos mouros             

na sociedade ibérica, também demonstra a superioridade da fé cristã .  16

 Assim como as Cantigas de Santa Maria, as Partidas também trazem           

referências e tópicos específicos relacionados aos mouros. Se tratando um corpo de            

leis escrito por Afonso X, Las Siete Partidas foi originada após a revisão e              

reestruturação do Espéculo. Surgiu com o título de Libro del fuero de las leyes que               

fizo el noble don Alfonso, rebatizado no século XV como Las Siete Partidas. Para o               

trabalho, utilizei a versão glosada pelo licenciado Gregorio Lopez do Conselho Real            

das Índias e publicada em 1555 por Andrea de Portonaris, do Boletin Oficial del              

Estado em Salamanca (Espanha) . Melhor estruturado que seu antecessor, tal          17

documento legislativo é dividido em sete partes, cada uma focando em um assunto             

específico. Apesar de não ter sido colocada em prática logo após sua elaboração,             

dado que o sucessor e filho de Afonso X, Sancho IV (1258-1295), não o utilizou por                

temor que os nobres ficassem desgostosos com tal Legislação e que tal obra o              

deslegitimasse como rei , as Partidas, segundo o historiador Leonardo Augusto          18

Silva Fontes, servem “para ampliar a compreensão das relações sociais entre           

cristãos, mouros e judeus presentes no reino” . A partida que mais me aprofundei             19

foi a VII Partida, pois tal seção é reservada aos processos penais e é justamente               

nela que encontraremos os mouros. Como Macedo expõe “ambos os grupos são            

referenciados em artigos contendo restrições de direito ou impedimentos legais,          

sendo desta maneira, aproximados aos hereges” . A partir da compreensão das           20

fontes, iniciei um trabalho de afunilamento destas, buscando o muçulmano e suas            

retratações: qual é o papel destes? Como estes são tratados na visão de Afonso X?               

Para tal, trouxe autores como Aline Dias da Silveira, que trata dos muçulmanos nas              

Cantigas de Santa Maria, José Rivair Macedo, que busca compreender os mouros            

16 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 50. 
17 AFONSO X. Las Siete Partidas. Glosadas por el Licenciado Fregorio Lopez. Salamanca: Boletin              
Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576. 
18 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 14. 
19 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 98. 
20 MACEDO, José Rivair. Afonso, o sábio, e os Mouros: uma leitura das Siete Partidas. In: Anos 90:                  
revista do Programa de Pós-Graduação em História. Porto Alegre. N. 16, 2001/2002, p. 73. 
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nas Sete Partidas, e Leonardo Augusto Silva Fontes, que em sua dissertação de             

mestrado fez um grande apanhado dos muçulmanos nas obras de Afonso X.  

 Por fim, a partir de todas as análises, foi feito um trabalho de comparação das               

representações dos muçulmanos em tais obras. Em que ponto as representações           

nas obras estão em sintonia? Onde estão as diferenças e como estas aparecem? A              

partir de tais questões, essa monografia busca apresentar quem é o muçulmano            

para Afonso X, autor das Siete Partidas, e quem é o muçulmano para Afonso X, o                

autor das Cantigas de Santa Maria. 
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1. A RECONQUISTA E AFONSO X 

 

 No ano de 711, o último Rei Visigótico, Rodrigo, foi vencido pelos            

muçulmanos que há poucos meses haviam adentrado a Península Ibérica pelo           

Estreito de Gibraltar. Com sua derrota e morte na Batalha de Guadalete, o islã teve               

livre e fácil acesso aos territórios Ibéricos, conquistando-os quase que em sua            

totalidade em pouco mais de 40 anos. Instituiu-se, então, Al-Andaluz, a Península            

Ibérica Muçulmana. A expansão islâmica só não foi maior pois os muçulmanos            

acabaram por encontrar resistência do Reino Franco, ao tentar se expandir na            

direção da atual França, e do Reino das Astúrias, ao norte da Península Ibérica. Um               

dos principais eventos que marcam o fim da expansão é a Batalha de Poitiers, em               

732, quando Carlos Martel, avô de Carlos Magno, derrotou Abdal Ramane ibne            

Abdalá Algafequi, o governador de Al-Andaluz no período. 

 

 

Figura 1 – Mapa de Al-Andaluz em 756  21

21 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 22. 
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 Em um primeiro momento a região conquistada fez parte do Califado Omíada,            

e ficou em seu controle durante dois séculos, para então conseguir sua            

independência, tornando-se o Califado de Córdoba em 929. Durante todo esse           

período, a historiografia espanhola tende a demonstrar um sentimento imediato e           

constante de reconquista por parte dos cristãos remanescentes em tais territórios,           

porém é necessário também se observar uma ideia de adaptação da população local             

aos novos costumes e seus novos líderes.  

 O que entendemos pelo processo chamado de Reconquista tomou forma e           

força a partir do século IX, quando a nobiliarquia cristã ibérica começou a se              

reestruturar. Este processo deu impulso e vida a alguns dos Reinos protagonistas            

nas futuras lutas contra a presença muçulmana na região e, com esta            

reestruturação, surgiu também a fome de expansão territorial. Ademais, tal período é            

marcado por acontecimentos que fomentaram os conflitos que estavam por vir, como            

por exemplo os enfrentamentos por parte de clérigos moçárabes aos governantes           

muçulmanos em Al-Andaluz, e a descoberta das relíquias do Apóstolo Tiago, em            

830; evento que estabeleceu um sentimento identitário nos cristãos ibéricos . As           22

primeiras investidas foram modestas, porém a campanha veio a se intensificar           

durante o século XI. Em tal período o Califado de Córdoba (929-1031) se fragmentou              

em pequenos reinos, conhecidos como taifas, e também aconteceu a Primeira           

Cruzada, o que fez com que a península Ibérica abraçasse a ideia de uma luta da                

“Cristandade” contra o Islã. Tal sentimento cruzadístico quase acabara por criar um            

empecilho na Reconquista, pois, como expõe a historiadora Fátima Regina          

Fernandes, após a vitória dos primeiros cruzados, surgiu uma atração por parte dos             

cristãos ibéricos em também aderir à luta no Oriente; este movimento fora tão             

grande que, “em 1100, o papa Pascoal teve de proibir os cruzados da Península              

Ibérica de abandonarem suas batalhas e partirem para a Terra Santa” . Portanto, a             23

Reconquista, como coloca o historiador Francisco García Fitz, “[...] en tanto que            

22 GUIMARÃES, Marcella Lopes . A Reconquista: entre o debate historiográfico e a avaliação de uma 
realidade tardo-medieval. REVISTA HISTÓRIA HOJE , v. 6, 2017, p. 18. 
23 FERNANDES, F. R.. Cruzadas na Idade Média. In: Demétrio Magnoli. (Org.). História das Guerras. 
1ed.São Paulo: Editora Contexto, 2006, v. 1, p. 99-129, p. 114. 

 

http://lattes.cnpq.br/8945434766721181
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construcción ideológica, se fundamentó sobre dos potentes pilares: el de la guerra            

justa y de la guerra santa” . 24

 Os reinos cristãos, então, iniciam uma expansão de grande escala, que se            

estende até o século XIII, e “é com este movimento que Castela iria angariar              

prestígio ante a Cristandade medieval, transformando-se num pólo econômico e          

cultural de distintos contingentes populacionais” . Neste período Afonso IX e           25

Fernando III - sucessivamente avô e pai de Afonso X - ganham prestígio por suas               

conquistas, fomentando ainda mais a imagem de Castela, como dito anteriormente.           

Quando Afonso X sucedeu o pai no ano de 1252, subiu ao trono em um reino de                 

grande extensão territorial, marcado por seu passado e presente conflituosos.  

 

 

 Figura 2 – Mapa dos Reinos Ibéricos em 1270   26

 

24 GARCÍA FITZ, Francisco. La Reconquista: un estado de la cuestión. Revista Clio & Crimen, v.6,                
p.142-215, 2009, p. 198. 
25 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 26. 
26 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 41. 
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 Pequenas revoltas dos recém-conquistados eram frequentes, além dos        

problemas envolvendo a própria nobreza cristã, que era resistente aos projetos           

afonsinos, assim como foi resistente aos projetos de Fernando III: “a clássica            

dicotomia entre costume e novidade, tradição e inovação” . Apesar de estar envolto            27

de conflitos herdados de seu antecessor, é inquestionável o quão Afonso X se             

destacou como monarca. Foi educado na guerra pelo pai e por nobres próximos,             

além de ser disciplinado nas sete artes liberais: gramática, lógica, retórica,           

aritmética, música, geometria e astronomia. Em relação à educação de Afonso X, a             

historiadora Elaine Cristina Senko coloca que podemos ter em mente que a            

formação erudita de Afonso X fora religiosa e também laica, sendo sem dúvidas             

enriquecedora . 28

 Tratando-se de um rei erudito, a corte de Afonso X, segundo Silveira, ficou             

conhecida “pela reunião, convivência e colaboração de intelectuais de diferentes          

lugares e credos” . Sempre fomentando produções eruditas, o monarca castelhano          29

encabeçou, como Macedo expõe, “um amplo movimento cultural, de inspiração laica,           

no qual encontravam-se envolvidos letrados judeus, cristãos e muçulmanos[...]” .         30

Além disso, Senko faz a seguinte a afirmação: 

 

Afonso X promoveu um grande incentivo aos trabalhos legislativos durante o           

seu governo, muito provavelmente para fins relacionados às questões         

políticas e sociais de seu contexto. Consequentemente, em seu próprio          

tempo e para a posteridade, construiu e estimulou para si uma vigorosa            

imagem de homem “sábio” e “justo”.  31

 

 Como um monarca de um reino multicultural, com conflitos internos e           

externos, Afonso X tentou estabelecer políticas centralizadoras para que pudesse ter           

mais autoridade em todas as questões envolvendo seus domínios. Um exemplo           

concreto de suas políticas foi delegar poderes a oficiais escolhidos por ele mesmo,             

27 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 81. 
28 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 26. 
29 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 40. 
30 MACEDO, José Rivair. Afonso. Op. cit., p. 72. 
31 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 10. 

 



 
 

15 

“promovendo assim a institucionalização da administração do reino” . Além desta          32

motivação, havia outras, como a de continuar o projeto centralizador de seu pai,             

Fernando III. Tais intenções políticas reverberam em suas obras, tanto artísticas,           

como nas Cantigas de Santa Maria, quanto nas legislativas, como em Las Siete             

Partidas. Através destas, o monarca procurou justificar as mudanças que          

implementou, além de legitimar suas escolhas. Como Kleine expõe:  

 

A difícil tarefa de promover mudanças em uma sociedade tradicional exigia           

que estas fossem devidamente justificadas. Afonso X, ao veicular as          

imagens do poder real em seus textos, transmitiu o desejo de ser            

reconhecido como um rei cristão, justo e sábio que, caso alcançado, tornaria            

legítima sua política centralizadora.  33

 

 Ainda que lutasse para implementar seus projetos, Afonso X encontrou          

diversos entraves, principalmente entre os nobres castelhanos conservadores. Estes         

tinham dificuldade em aceitar as mudanças que, em um primeiro momento Fernando            

III tentou implementar, e que posteriormente Afonso X deu continuidade. Os nobres            

resistiam a tais mudanças, uma vez que estas políticas acabariam por diminuir a             

autonomia de seus poderes. Isso, segundo Carlinda Maria Fischer Mattos, suscitou           

“a quebra dos pactos vassálicos, com a evasão de grandes senhores e todas as              

hostes que lhes eram fiéis, passando esses grupos a engrossar as fileiras dos             

inimigos” .  34

 Como já dito acima, era necessário justificar tais mudanças para que estas            

fossem bem aceitas e grande parte das críticas ao reinado de Afonso X vem              

colocá-lo como incapaz em implementar tal projeto centralizador, uma vez que este            

só veio a se concretizar no século XV . Embora seu projeto político, muitas vezes,              35

não tenha sido recebido com facilidade por aqueles que o cercavam, é inegável que              

32 KLEINE, Marina. El rey que es formosura de Espanna: imagens do poder real na obra de Afonso X,                   
sábio (1221-1284).. Dissertação ( Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do              
Sul, Instituto de Filosofia e Ciência Humanas. Porto Alegre, 2005, p. 12-13. 
33 Idem, p. 234. 
34 MATTOS, Carlinda Maria Fischer. A classificação dos seres no 'Lapidário' de Alfonso X, O Sábio.                
Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Filosofia e                
Ciências Humanas. Porto Alegre, 2008, p. 15. 
35 KLEINE, Marina. Op. cit., p. 37. 
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Afonso X veio a ampliar esta herança política, já que não abandonou as vontades de               

seu pai, que foram lhe deixadas como missões a serem cumpridas. Um desses             

exemplos foi o desejo de Fernando III de invadir o Norte da África, tarefa que Afonso                

X tentou realizar no início de seu reinado . 36

 Apesar de ter um pai e um avô exemplares, Afonso X não viveu toda sua vida                

sob suas sombras. O monarca criou para si uma identidade própria, e durante seu              

reinado ganhou a alcunha de “O Sábio”. Tal título surgiu pelo seu interesse             

acadêmico, seu fomento à traduções, além de todas as obras que ele mesmo             

escreveu, ou seja, patrocinou, mediou e inspirou. Como Marina Kleine explicita em            

sua tese de mestrado , Afonso X utilizou suas obras para expôr o poder real de               37

diversas maneiras, uma vez que produziu, e financiou, textos de diversos caráteres:            

desde poéticos e historiográficos, até científicos e jurídicos.  

  

36 KLEINE, Marina. Op. cit., p. 26. 
37 Idem. 
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2. AS OBRAS DO REI SÁBIO 

 

2.1. AS CANTIGAS DE SANTA MARIA  

 

 Elaboradas durante todo reinado de Afonso X (1252-1284) e tendo sido a            

obra que mais consumiu atenção e dedicação por parte do monarca , as Cantigas             38

de Santa Maria são um conjunto de 427 cantigas, escritas em galego-português, que             

estão divididas em quatro manuscritos: três deles localizados na Espanha, um na            

Biblioteca Nacional de Espanã e dois no Monasterio de El Escorial, e o quarto em               

Florença, na Biblioteca Nazionale Centrale dei Firenze. Muito se debate sobre a            

autoria de tais cantigas, mas, assim como Fontes expõe em sua tese, essa             

discussão ficará em segundo plano posto que é clara a participação ativa do Rei na               

elaboração de sua unidade temática . 39

 Ao analisarmos a obra em sua totalidade, podemos observar “uma vasta           

compilação de lendas medievais, mas principalmente de milagres de Nossa Senhora           

e de louvores em sua honra” , uma vez que é o maior cancioneiro mariano da Idade                40

Média . Fontes expõe, ao citar Bernardo Monteiro de Castro , que: 41 42

 

Buscando a salvação ansiada por toda a cristandade com os louvores à            

Virgem e o relato de seus milagres, o rei sábio não só empreendia a busca               

salvífica como almejava eternizar seu poder declarando-se o trovador de          

Maria e do arrependimento.  43

 

As cantigas apresentam, dentro de suas temáticas, a vida cotidiana do Reino            

e em um primeiro momento foram destinadas aos cortesãos, sendo realizadas,           

principalmente, na corte, porém, concomitantemente, os músicos que as         

executavam acabaram por expandir o público, como Sokolowski aponta: 

38 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 135. 
39 Idem, p. 139. 
40 Idem, p. 135. 
41 Idem, p. 140. 
42 CASTRO, Bernardo Monteiro de. As Cantigas de Santa Maria: um estilo gótico na lírica ibérica                
medieval. EdUFF, 2006. 
43 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 140. 
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As Cantigas de Santa Maria foram cantadas por todo o reino, pois eram             

executadas na corte itinerante de Afonso X. Mais do que isso, é importante             

destacar que os músicos não estavam restritos à corte, mas podiam tocar            

nos mais diferentes espaços como por exemplo em feiras e festas           

religiosas. [...] Por conseguinte, é possível perceber que a função difusora e            

propagandística é inerente às Cantigas de Santa Maria . 44

 

 Com o tempo, as Cantigas de Santa Maria acabaram por abranger um público             

maior e mais diferenciado, criando um sentimento de pertença e vassalidade ao            

reino, proporcionado por seu caráter artístico, musical e poético. Desta forma, tal            

obra não demonstra só uma visão artística de Afonso X, mas também expõe um              

cunho propagandista do Sábio.  

 

 

2.2. LAS SIETE PARTIDAS 

 

 Escritas por Afonso X, Las Siete Partidas são o maior corpo normativo            

afonsino. Foram originadas após a revisão e reestruturação do Espéculo: um           

documento de leis antecessor às Partidas, além de também incorporar convenções           

definidas em outra obra, o Fuero Real .  45

 Datadas entre 1256 e 1265, as Partidas surgiram como “Libro del fuero de las              

leyes que fizo el nobre don Alfonso”; melhor construída que seus antecessores, no             

campo legislativo, “elas são a obra mais acabada, já que regulavam todo o aspecto              

normativo do reino, desde sua vertente eclesiástica e profana à lei civil e criminal” .              46

Apesar da importância de tal obra, esta nunca foi colocada em prática durante o              

reinado de Afonso X. Desta forma, ao analisarmos as Partidas em tal período,             

percebemos que sua importância jurídica foi limitada, porém é um documento           

44 SOKOLOWSKI, Mateus. Por Santa Maria! A Fina Flor da cavalaria nas cantigas de Afonso X (1252                 
– 1284). Universidade Federal do Paraná, 2010, p. 19. 
45 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 95. 
46 Idem, p. 97. 
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importante se investigarmos seu caráter tratadístico e veiculador de representações          

sociais . 47

 Durante o século XV a obra foi rebatizada com o nome pelo qual a              

conhecemos atualmente: Las Siete Partidas. Isso se deu devido a divisão do texto             

em sete partes, sendo que cada uma das divisões trata de um assunto em              

específico, como mostra a tabela abaixo, esquematizada pela historiadora Elaine          

Cristina Senko : 48

 

I Partida 
Contempla uma definição de Lei e Direito, como forma de          

introdução;trata, em seguida, do Direito Canônico. 

II Partida 
Trabalha com as funções, prerrogativas e deveres relacionados        

ao poder dos Imperadores e dos reis. Direito Político. 

III Partida Trata da Justiça, de seu conceito e de sua aplicação. 

IV Partida Direito da Família, das relações familiares e de parentesco. 

V Partida Dos contratos estabelecidos, do Direito Privado. 

VI Partida Discute as formas de testamento e das heranças em sucessão. 

VII Partida Leis que consideram vários delitos e seus processos penais. 

 

 Apesar de não ter sido colocada em prática logo após sua elaboração, uma             

vez que o sucessor e filho de Afonso X, Sancho IV (1258-1295), não a utilizou por                

temor que os nobres ficassem desgostosos com tal Legislação e que tal obra o              

deslegitimasse das como rei , as Partidas, segundo Fontes, servem “para ampliar a            49

47 Idem, p. 96. 
48 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 14-15. 
49 Idem, p. 16. 
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compreensão relações sociais entre cristãos, mouros e judeus presentes no reino” ;           50

desta forma: 

Nesta obra pode-se encontrar formuladas as virtudes cortesãs, de caráter          

civil, inclinadas a uma conduta pessoal e política,estabelecida em função de           

normas de justiça e pacífica convivência social . 51

 

 As Partidas nos expõem, de certa forma, a vida do reino e do reinado de               

Afonso X, trazendo “seus centros e periferias, seus costumes, definindo regras de            

conduta coletivas e descortinando aspectos da vida social nelas subjacentes” . E,           52

por mais que criadas tendo este período em questão, serviram como base para             

textos legislativos futuros, demonstrando a validade e importância desta obra          

afonsina. 

  

50 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 98. 
51 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 98. 
52 Idem. 
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3. OS MUÇULMANOS NAS CANTIGAS 

 

 Dentre as quatro centenas de cantigas, pouco menos de meia centena delas            

envolvem, de alguma forma, os muçulmanos , retratando-os em cenas que          53

envolvem a Reconquista, o povoamento das regiões antes controladas por estes e a             

revolta mudéjar, que aconteceu em 1268 . 54

 Pode não parecer um número grande de “aparecimentos”, levando em conta           

o tamanho da obra: 426 cantigas, mas, partindo do ponto que não era necessário              

saber ler para se conhecer as cantigas - vide sua propriedade oral e sua difusão por                

parte dos músicos que as executavam - é importante de se notar a presença destes               

em uma obra de conotação cristã. Desta forma, é possível se dizer que as Cantigas               

possuem um caráter disseminador de um “acordo social” entre mudéjares,          

muçulmanos que viviam nos reinos cristãos “reconquistados”, e cristãos; acordo          

este, como Silveira frisa: “dentro de uma perspectiva social organicista medieval, que            

exclui qualquer pretensão de igualdade” . 55

 Ao analisar o sujeito muçulmano dentro das Cantigas, acabei por me deparar            

com representações diversas daqueles que eram considerados inimigos, mas         

passaram a ser habitantes dos domínios do Rei Sábio. Para Afonso X e seu projeto               

centralizador, era necessário reduzir as distâncias entre esses grupos - mudéjares e            

cristãos - que povoavam seu reino e este é um tópico muito claro nas Cantigas,               56

ainda mais por estas terem como foco Santa Maria; afinal, como Silveira coloca: 

  

Por ser um elemento comum nas duas crenças, a figura de Maria poderia             
servir como meio de aproximação, um caminho para um “acordo social”           
(não necessariamente oficial), o que seria muito importante para a política           
centralizadora do rei.  57

53 Diferente do que Aline Dias da Silveira coloca em seu texto: “Política e convivência entre cristãos e                  
muçulmanos nas Cantigas de Santa Maria.”, acabei por não considerar as 51 Cantigas que a               
Historiadora cita como Cantigas que contam com a participação dos Mouros. Busquei aquelas onde              
estes são apresentados de maneira explícita, desta forma, algumas foram deixadas de lado, como              
por exemplo as CSM: 126, 371 e 376. 
54 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 41. 
55 Idem, p. 47. 
56 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 141. 
57 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 51. 
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 Os modos pelos quais a obra faz essa conexão entre o Islã e o Cristianismo               

são variados e, a partir das análises, acabei separando as cantigas onde os mouros              

são presentes em três grupos: aquelas que têm como foco os perfis e virtudes do               

mouro, aquelas que trazem principalmente o conflito armado entre os cristãos e            

muçulmanos e, por último, as que singularizam na fé, tanto muçulmana, quanto            

cristã. Na grande maioria das vezes, esses grupos conversam e interagem entre si,             

como na CSM 344: Os que a Santa Maria saben fazer reverença, que tem como               

epígrafe:  

 

Como Santa Maria de [Tudia] fez a ha cavalgada de crischãos e outra de              
mouros que maseron ha noite cabo da sa eigreja e non se viron, por non               
averen ontr' eles desavença  58

 

 Esta Cantiga, que conta a história de como Maria protegeu, tanto cavaleiros            

cristãos, quanto cavaleiros muçulmanos, quando estes se encontraram durante a          

noite em uma Igreja, é o encontro dos três grupos temáticos, como é possível de se                

observar no trecho abaixo: 

 

Gran cavalgada de mouros sayu pera os crischãos 

correr e fazer-lles dano, e passou serras e chãos 

e chegaron a Tudia, todos sas langas nas mãos, 

e ben a par da eigreja pousaron sen deteença. 
 

Os que a Santa Maria saben fazer reverença, 

macar se non amen eles, ela met' y avença. 
 

Assi foi que essa noite muit' en paz aly jouveron; 

e d'outra parte crischãos sa cavalgada fezeron, 

e cabo dessa eigreja bes os outros maseron, 

ca daquel logar partir-sse non ouveron atrevença. 
 

Os que a Santa Maria saben fazer reverença, 

macar se non amen eles, ela met' y avença.  59

58 CSM 344 
59 CSM 344 
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 Esse trecho demonstra o caráter guerreiro, tanto de um lado quanto do outro,             

fomentando a história de conflitos armados passados, e presentes, dentro do recorte            

temporal em que tal Cantiga fora escrita. Expõe, também, o sentimento pelos            

Mouros que dominavam a região, sendo estes possuidores de uma índole destrutiva,            

violenta, afinal, eles são aqueles que faziam os cristãos fugirem e que lhes             

causavam dano, como é possível ver logo no início do trecho. Além disso, como de               

costume, a presença da fé é observada através da presença de Maria na cantiga.              

Esta foi quem protegeu, tanto os mouros, quanto os cristãos. A Igreja, como um              

edifício da fé, também tem seu poder demonstrado na Cantiga; é nela em que as               

personagens buscam descanso, e é lá onde eles tem paz e tranquilidade. Como             

Silveira coloca, não falando de Maria nessa Cantiga em específico, mas de modo             

geral:  

Maria foi representada como uma figura transcendente, presente tanto na fé           
islâmica como na cristã. Ela não se coloca apenas contra os mouros, ela             
também os protege, quando esses a respeitam e reverenciam.  60

 

É importante de se notar que, por mais que Maria proteja os Mouros, como              

nesse exemplo, não significa que estes estão no mesmo patamar que os cristãos. A              

obra, em si, traz um ideal de tolerância entre os dois grupos, ao mesmo tempo que                

legitima a superioridade da fé cristã .  61

 Na sequência, os três grupos temáticos serão apresentados. Antes, uma          

ressalva: a divisão em grupos deve ser entendida como uma abordagem didática e             

historiográfica. O cancioneiro não apresenta essa divisão. 

 

 

3.1. FÉ 

 

Dentre os grupos temáticos, o da fé, talvez, seja o mais complexo para se              

analisar. Primeiro por que Afonso X não traz uma mensagem de conversão, apesar             

60 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 50. 
61 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 47. 
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desta estar presente no cancioneiro; segundo, pois há uma certa ambiguidade ao se             

tratar do Islã, pois há momentos em que os que seguem esta fé são apresentados               

como pessoas de índole duvidosas, mas às vezes são expostos apenas como            

pessoas comuns, que acabaram por presenciar os milagres de Maria. Acima de            

tudo, os mouros são apresentados nas Cantigas não só como um grupo social, mas              

também como pessoas religiosas, que seguem ritos. 

 Como já dito anteriormente, as Cantigas legitimam a fé cristã, mas sempre            

buscando a interação entre os dois grupos religiosos, como é possível ver na CSM              

167, que tem como título: “Quen quer que na Virgen fia”. Esta cantiga conta a               

história de uma Moura que teve seu filho morto por uma grave doença e decide               

levá-lo até Santa Maria de Salas pois, além de ver as cristãs indo até a Santa, esta                 

também ficou sabendo de seus milagres, desta forma confiando que ela a ajudaria: 

 

Ela, con coita do fillo, que fezesse non sabia, 

e viu como as crischãas yan a Santa Maria 

de Salas, e dos miragres oyu que ela fazia, 

e de fiar-sse na Virgen fillou mui grand' atrevença;  62

  

 É interessante de se notar o aspecto de circulação de informações que essa             

CSM traz, já que a moura viu e ouviu sobre a Santa e do que esta era capaz, porém,                   

o que mais me chamou a atenção não é o fato de uma Moura estar levando o filho                  

morto a um rito e a um templo cristão, mas sim o diálogo que a protagonista tem                 

com suas amigas - também muçulmanas - que protestaram ao saber o que ela faria:  

 

E comendou-ll' o menynno e guisou ssa offerenda. 

Mais las mouras sobr' aquesto lle davan mui gran contenda; 

mais ela lles diss': «Amigas, se Deus me de mal defenda, 

a mia esperança creo que vossa perfia vença. 
 

Quen quer que na Virgen fia e a roga de femença… 
 

Ca eu levarei meu fillo a Salas desta vegada 

62 CSM 167 
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con ssa omagen de cera, que ja lle tenno conprada, 

e velarei na eigreja da mui benaventurada 

Santa Maria, e tenno que de mia coita se sença.»  63

 

 A Cantiga revela, de certa forma, situações cotidianas entre os dois grupos            

que viviam em seu território, sem desdenhar da fé que estes possuíam, uma vez que               

Maria é uma figura poderosa em ambas as crenças. No final da cantiga, Santa Maria               

ressuscita o filho da Moura e esta acaba se convertendo ao cristianismo, porém é              

importante de se notar que Maria ajudou a Moura, em seu maior momento de              

desespero, sem que esta fosse cristã. Silveira coloca que:  

 

[...] parece que a conversão não é a grande preocupação de Afonso. Maior             
é a preocupação com o estabelecimento de condições de coexistência.          
Assim, o mouro não precisa converter-se ao Cristianismo para receber a           
proteção da Virgem. Ele precisa apenas reconhecer seu poder a          
superioridade cristã [...].  64

 

Embora eu concorde com a afirmação de Silveira em relação a preocupação            

de Afonso X para com o estabelecimento de condições de coexistência, acredito que             

a conversão tenha um papel um pouco maior dentro das CSM. Se tornar um cristão               

sempre aparece como uma alternativa para os mouros, fazendo com que estes            

ingressem e participem da sociedade de maneira mais ativa, já que são            

marginalizados por não serem da religião dominante. É claro, não é o foco das              

Cantigas, mas não deixa de ser uma questão importante na obra em si, já que é                

possível ver a conversão em diversas cantigas . 65

 Pode-se notar que, muitas vezes, esse grupo temático acaba se entrelaçando           

com o grupo temático que será tratado a seguir, o das perfis e virtudes, pois apesar                

dessa representação religiosa, os mouros são colocados como pessoas que          

possuem um caráter duvidoso, como aqueles que desdenham da fé cristã. É            

possível de se observar isso na CSM 183: esta apresenta uma trama sobre uma              

63 CSM 167 
64 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 49. 
65 CSM 28, CSM 46, CSM 126, CSM 167,CSM 192, CSM 205. 
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imagem de Santa Maria, feita de pedra, que surgiu sobre o mar em Faro, para quem                

os cristãos começaram a orar: 

 

En aquel castel' avia omagen, com' apres' ei 

da Virgen mui groriosa, feita como vos direi 

de pedra ben fegurada, e, com' eu de cert' achei, 

na riba do mar estava escontra ele de faz. 

 

Pesar á Santa Maria de quen por desonrra faz… 

 

Ben do tempo dos crischãos a sabian y estar, 

e porende os cativos a yan sempr' aorar, 

e Santa Mari' a vila de Faaron nomar 

por aquesta razon foron. Mas o poboo malvaz  66

 

 Os mouros, que possuíam o domínio da cidade, logo demonstraram sua           

indignação e seu desdém para com aquela imagem, afundando-a no mar, para, logo             

em seguida, arrependerem-se por tal feito: 

 

Dos mouros que y avia ouveron gran pesar en, 

e eno mar a deitaron sannudos con gran desden; 

mas gran miragre sobr' esto mostrou a Virgen que ten 

o mund' en seu mandamento, a que soberva despraz. 

 

Pesar á Santa Maria de quen por desonrra faz… 

 

Ca fez que niun pescado nunca poderon prender 

enquant' aquela omagen no mar leixaron jazer. 

Os mouros, pois viron esto, fórona dali erger 

e posérona no muro ontr' as amas en az.  67

 

66 CSM 183 
67 CSM 183 
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 No momento em que deitaram fora a imagem da Virgem, e desdenharam da             

fé cristã, Maria interveio diretamente em suas vidas, não lhes deixando pescar,            

mostrando assim seu poder. No final - não só nesta cantiga, mas geralmente em              

todas que os Mouros acabam por desdenhar do cristianismo - eles acabam            

temendo, ou respeitando, a fé cristã, em especial Maria - por mais que possuam              

uma religião própria: 

 

Des i tan muito pescado ouveron des enton y, 

que nunca tant' y ouveran, per com' a mouros oý 

dizer e aos crischãos que o contaron a mi; 

poren loemos a Virgen en que tanto de ben jaz.  68

 

 Um caso parecido acontece na CSM 46, porém esta tem um desfecho            

diferente da anteriormente apresentada. Esta cantiga, que tem como epígrafe: “Esta           

é como a omagen de Santa Maria,que un mouro guardava en sa casa             

onrradamente, deitou leite das tetas”, conta a história de um Mouro que pilhou             

diversos lugares frequentados por cristãos, enquanto estava guerreando com estes,          

e acabou levando para casa uma imagem de Santa Maria. O protagonista debocha             

da imagem e da fé cristã, dizendo duvidar que Deus gostaria de ser representado a               

partir da imagem de uma mulher, explanando que aqueles que acreditam nisso            

estão perdidos: 

 

E ameude veer 

a ya muit' e catar; 

pois fillava-ss' a dizer 

ontre ssi e rezõar 

que non podia creer 

que Deus quisess' encarnar  

nen tomarcarn' en moller. «E perdudos 

 

Porque ajan de seer… 

 

68 CSM 183 
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Son quantos lo creer van,» 

diss' el, «ca non poss' osmar 

que quisesse tal afan 

prender Deus nen ss' abaxar, 

que el que éste tan gran 

se foss' en corp' ensserrar  

nen andar 

ontre poboos mudos,  69

 

 A fé cristã geralmente é esnobada e rebaixada a partir da visão dos             

protagonistas mouros, ou dos acontecimentos das cantigas, porém, em nenhum          

momento, é exposto que o Islã é grande, ou importante, nem mesmo para que              

depois se mostre o contrário. Ainda que os mouros, ou os mudéjares, sejam o foco               

de algumas cantigas, como a CSM 46 ou a CSM 167, a fé cristã é sempre a única                  

representada como vitoriosa e poderosa perante os problemas, desafios, ou          

desaforos vividos, propostos ou feitos pelos islâmicos. No caso da CSM 46, Maria             

vence os desaforos do Mouro através de um Milagre, fazendo com que leite             

escorresse dos seios da estátua e, diferente dos mouros da CSM 183, que             

respeitaram a imagem da Santa, mas permaneceram muçulmanos, o protagonista          

da CSM 46 se converteu à fé cristã: 

 

Quand' esto viu, sen mentir, 

começou muit' a chorar, 

e un crerigo vir 

fez, que o foi batiçar; 

e pois desto, sen falir, 

os seus crischãos tornar  

fez, e ar 

outros bes connosçudos.  70

 

69 CSM 183 
70 Idem 
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 Como Silveira expõe em seu texto, Afonso X era conhecedor do islamismo e             

do judaísmo, além do cristianismo, do qual era devoto, e sabia que Maria era              

respeitada, também, pelos mouros: 

 

A vida de Maria, seu nascimento, sua infância no templo e a anunciação de              
sua imaculada gravidez são narrados no Alcorão e denotam grande          
relevância na crença islâmica. [...] Afonso X era conhecedor das religiões           
islâmica e judaica. As traduções do árabe para o latim e o castelhano,             
especialmente a tradução do Alcorão e do Talmud, e a presença de            
estudiosos muçulmanos e judeus na corte de Afonso são indícios de seu            
interesse pela cultura oriental.  71

 

 As representações de fé nas CSM onde os mouros são presentes não servem             

para fomentar a fé islâmica, ou tratá-la como uma igual no que tange à fé cristã. O                 

conhecimento de Afonso X transformou essas representações em um meio de           

apresentar o poder do cristianismo para os Mouros, reafirmando o acordo social            

entre os dois grupos, o que seria de suma importância para sua política             

centralizadora . Maria não é alguém que castiga os Mouros - esta pode se colocar              72

contra eles em certos momentos, o que, como Silveira coloca, pode significar que:             

“uma guerra contra os cristãos significa uma guerra contra Maria” - mas, como             73

exposto nas CSM apresentadas, ela pode também fazer milagres e proteger aqueles            

que a respeitam. Os Mouros têm um papel de subordinação e respeito em relação a               

imagem da Santa e, provavelmente, era o que Afonso X esperava deles para             

consigo. 

 

 

3.2. PERFIS E VIRTUDES  

 

 Quase todas as CSM analisadas tratam, de certa forma, das virtudes e da             

índole dos mouros e dos mudéjares. Estes são rotulados de diversos adjetivos            

negativos durante toda a obra; são tidos como cruéis, ladrões, violentos,           

71 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 48. 
72 Idem, p. 51. 
73 Idem, p. 50. 
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intolerantes, entre outras dezenas de outros atributos que não corroboram para uma            

boa imagem. Esta “qualificação” pode ser notada desde o começo das CSM, uma             

vez que na Cantiga 5, a primeira em que um mouro aparece, é possível de se                

observar o seguinte: 

 

Dizend' aquesto, a Emperadriz, muit' amiga de Deus, 

vyu vir ha nave preto de si, cha de romeus, 

de bõa gente, que non avia y mouros nen judeus. 

Pois chegaron, rogou-lles muito chorando dos ollos seus,  

dizendo: «Levade-me vosc', ay, amigos meus!»  

E eles logo conssigo a foron coller.  74

 

 A CSM 5 conta a história de como Santa Maria ajudou uma Imperatriz a se               

salvar de diversas situações em que parecia que tudo estava perdido. No caso do              

trecho acima, se trata de quando ela estava à deriva no mar, e foi encontrada por um                 

navio de peregrinos, onde não haviam judeus ou mouros, apenas “boas pessoas”,            

saindo do pressuposto, então, que muçulmanos não são bem quistos.  

 Representações como esta, aparecem, também, de maneiras muito mais         

explícitas do que na CSM 5. Durante a CSM 99 os mouros são colocados como               

intolerantes e violentos, pois tentaram destruir e saquear uma vila de cristãos,            

danificando altares e quebrando imagens: 

 

Mouros foron con poder 

ha cidade prender 

de crischãos e romper 

dela o logar sagrad 

oe o altar desfazer 

u Deus era aorado,  75

 

74 CSM 5 
75 CSM 99 

 



 
 

31 

 Estes só foram pararam após a intervenção de Santa Maria, que os fez             

perecer após tais tentativas: 

 

E cuidaron perecer 

todos e aly morrer, 

e ouveron a saber 

que era Deus despagado 

en cuidar escarnecer 

aquel logar tan onrrado.  76

 

 Esse padrão de tentativa de destruição e crueldade por parte dos mouros            

para com os cristãos, que vem seguida do impedimento causado por um milagre de              

Santa Maria, repete-se diversas vezes, como por exemplo na CSM 169, que tem             

como epígrafe: “Esta é dun miragre que fezo Santa Maria por ha sa e igreja que é                 

ena Arreixaca de Murça,de como foron mouros acordados de a destroir e nunca o              

acabaron.”, e na CSM 229: “Como Santa Maria guardou a ssa eigreja en Vila-Sirga              

dos mouros que a querian derribar, e fez que fossen ende todos cegos e contreitos.”.               

As situações expressas nas Cantigas deixam entrever que Maria sempre          

prevalecerá e vencerá perante as tentativas de mal-dizer a fé cristã por parte dos              

mouros, e esses milagres por parte da Santa só reforçam um dos aspectos dito no               

grupo temático anterior: desafiar a fé cristã é desafiar Maria.  77

 A índole dos mouros é também apresentada fora de situações que envolvem            

diretamente a fé - ainda que as Cantigas sempre tenham a fé e o poder de Maria                 

como ponto central. A CSM 186 conta a história de uma mulher, devota de Maria,               

que foi injustiçada por sua Sogra; esta, que não gostava da nora, fez um mouro se                

deitar com ela para que seu filho rompesse com a mulher: 

 

O marido a amava mui mais d' al; 

mais ssa sogra lle queria tan gran mal, 

per que lle buscou morte descomal, 

76 CSM 99 
77 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 50. 
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como vos per mi ora dito será. 

 

Quen na Virgen santa muito fiará… 

 

E un dia que dormindo a achou 

soa, a un seu mouro logo mandou 

deitar-sse con ela; e pois se deitou, 

foi a seu fillo e disse: «Ven acá; 

 

Quen na Virgen santa muito fiará… 

 

A ta moller que amavas mais ca ti, 

se a visses como a ora eu vi 

ter un mour' en seu leito cabo si, 

ben tenno que muito ch' ende pesará.»  78

 

 Esta cantiga expõe que os mouros eram mal vistos não só em uma             

perspectiva religiosa, mas também em uma perspectiva social. Porém, pode se notar            

que quem armou a “emboscada” para a mulher não é o mouro, mas sim uma cristã:                

sua sogra. Ainda assim, ela não é castigada por isso, e só reforça a imagem dos                

mouros que são expostos, ainda que de maneira indireta, como desonestos, infiéis e             

desonrados, e isso, sem dúvidas, se deve ao seu status de “não-cristãos”. Como             

Fontes coloca em sua dissertação, “a vida cotidiana da Península Ibérica do século             

XIII está presentificada nas CSM” e essa representação demonstra a diferença           79

entre os dois grupos na sociedade em si. 

 Porém, não são só de formas negativas que os mouros são apresentados. Na             

CSM 167 , já exposta anteriormente no grupo “Fé”, a moura, protagonista da            80

cantiga, não é exposta de uma forma negativa; esta é apenas uma personagem             

desesperada, que não é desqualificada por ser muçulmana.  

 Em toda cantiga onde os mouros não desafiam diretamente o poder da fé             

cristã, estes são colocados como personagens neutros ou personagens “aceitáveis”          

78 CSM 186 
79 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 140. 
80 Essa é aquela em que Santa Maria ressuscita o filho da Moura após esta pedir sua ajuda. 

 



 
 

33 

na perspectiva de Afonso X. Outro exemplo disso, é a CSM 358, que conta a história                

de como Santa Maria do Porto ajudou na construção de uma Igreja. Dentro da              

narrativa, há um personagem chamado “Mestre Ali”, um mouro que trabalhava na            

obra: “Enton diss' a maestr' Ali un ome de sa conpanna [...] Pois maestr' Ali viu esto,                 

empero que x'era mouro” . Em nenhum momento da Cantiga Ali é desrespeitoso, ou             81

mal intencionado; é apenas um mouro fazendo seu trabalho e que presencia um             

Milagre, respeitando a Santa por isso.  

 Os adjetivos, a índole e as virtudes dos mouros nas Cantigas - assim como no               

grupo temático “Fé” - seguem um padrão de representação: uma pessoa ruim, cruel,             

maldosa, desrespeitosa… desde que esteja indo contra os preceitos cristãos. Nas           

CSM em que o mouro respeitar os ritos cristãos, os milagres e, acima de tudo,               

Maria, este é apenas um personagem dentro da história; alguém que faz parte             

daquela sociedade, mesmo sendo parte de uma minoria. Como Silveira coloca, que            

a imagem de Maria:  

 

[...] não se trata apenas de uma imagem construída pela mente criativa de             
Afonso: a adaptação, a apropriação, a troca e o sincretismo de costumes            
são derivações da coexistência de diferentes crenças religiosas, já         
testemunhadas em muitas culturas.  82

 

 Santa Maria tem uma função de integrar os Mouros em uma sociedade            

dominada por cristãos. Aqueles que vão contra o poder dominante, e contra Maria             

nas CSM são retratados como cruéis, desonrados, desonestos e destruidores; os           

que aceitam, tanto a superioridade de Maria, quanto das cantigas, aceitando sua            

posição naquela sociedade são colocados como aceitáveis ou neutros, porém nada           

além disso. 

 

 

3.3. CONFLITO ARMADO 

 

81 CSM 358 
82 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 51. 
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 É de se esperar que o conflito armado entre cristãos e mouros seja um              

assunto recorrente durante as Cantigas. A Reconquista acabara de passar por um            

período de intensas lutas as com vitórias e conquistas de Afonso IX e Fernando III e,                

apesar da grande expansão dos reinos cristãos, os mouros nunca deixaram de ser             

inimigos. Havia os mudéjares, que viviam sob domínio dos cristãos, porém ao sul da              

Península Ibérica ainda havia territórios controlados pelos muçulmanos, dentre estes          

Granada, que só viria a ser tomada no século XV. 

 Essa perspectiva belicosa em relação aos mouros é vista, em um primeiro            

momento, na CSM 63: “Quen ben serv’ a Madre”, que narra um episódio em que um                

cavaleiro se voluntariou para combater os mouros durante um cerco, porém acabou            

por perder a batalha após assistir três missas consecutivas. Por este fato, ficou triste              

e envergonhado, mas Santa Maria o livrou de tais sentimentos pois esta lutou na              

batalha pelo cavaleiro - um Milagre aconteceu. Nessa CSM, este cavaleiro é            

colocado como uma pessoa com bons costumes, pois para com os mouros nunca             

quis paz: 

Este cavaleiro, per quant' aprendi, 

franqu' e ardid' era, que bes ali 

u ele morava nen redor dessi 

d'armas non podian outro tal saber. 

 

Quen ben serv' a Madre do que quis morrer… 

 

E de bõos costumes avia assaz 

e nunca con mouros quiso aver paz; 

porend' en Sant' Estevão de Gormaz entrou,  

quand' Almançor a cuidou aver,  83

 

 É interessante de se notar que a história contada pela CSM 62 retrata algo              

que acontece durante o século X, no período de uma das campanhas de Almançor -               

o cerco de San Esteban de Gormaz, em 993; época de grande expansão do Império               

Omíada na península Ibérica; fica claro, então, que os muçulmanos, além de uma             

83 CSM 63 
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ameaça constante, são inimigos há muito tempo, afinal as Cantigas de Santa Maria             

só foram produzida durante o século XIII, e essa CSM evoca um acontecimento de              

três séculos antes da produção da obra. Além disso, essa narrativa também expõe             

algo muito importante para a época: a fé se sobressai à vontade de combater do               

cavaleiro. Como Sokolowski coloca:  

 

Afonso X se remete ao passado, narrando uma importante batalha da           
Reconquista, onde a fé do cavaleiro triunfa sobre a coragem. A fé dele foi              
mais importante para a vitória do que o seu compromisso em combater.            
Neste período todos estavam convencidos que apenas as potências         
celestes proporcionavam a vitória.  84

 

 Os mouros sempre são derrotados: se não pelo combate direto, pela fé. A             

mistura dos dois fatores é presente em quase todas as cantigas que retratam de              

forma explícita o conflito armado. Essa aspecto pode ser observado na CSM 264,             

que conta a história de como Santa Maria impediu que Constantinopla caísse            

perante um ataque dos muçulmanos : 85

Ca os mouros veron cerca-la con gran brio 

per mar con sas galeas e con mui gran navio; 

e assi os cuitaron que per força do ryo 

lles tolleron a agua, ond' a gente bevia. 

 

Pois aos seus que ama defende todavia, 

dereit' é que defenda a ssi Santa Maria 

 

Assi que os crischãos con mui gran cuita fera 

foron aa omagen que San Luchas fezera 

da Virgen groriosa, que ja muitos ouvera 

feitos grandes miragres e sempre os fazia.  86

 

84 SOKOLOWSKI, Mateus. Op. cit, p. 40. 
85 Não só nessa CSM, mas em muitas outras que representam acontecimentos passados e distantes,               
demonstram como o Rei e aqueles que serviam a ele em seu Scriptorium, tinham conhecimento de                
eventos sucedidos e desafios distantes - tanto geograficamente, quanto temporalmente - e            
incorporaram esses conhecimentos em seus manuscritos, além de reciclar narrativas já conhecidas. 
86 CSM 264 
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Após as súplicas dos cristãos, estes então colocaram a imagem da Santa no             

mar, e esta provou que quando não há armas suficientes para se levantar contra o               

inimigo, a fé para com a Santa tratará de auxiliar aqueles de fé que suplicam por sua                 

ajuda:  

E quand' ali foi posta, chorando lle rogaron 

dizend': «Aquestes mouros que nos assi cercaron, 

dá-lles tu maa cima desto que começaron, 

que contra o teu Fillo fillan tan gran perf ia.» 
 

Pois aos seus que ama defende todavia, 

dereit' é que defenda a ssi Santa Maria 
 

Quand' est' ouveron dito, eno mar a poseron 

u a feriss' as ondas, e assi lle disseron: 

«A ti e nos deffende destes que non creveron 

nen creen no teu Fillo, ca mester nos seria.» 
 

Pois aos seus que ama defende todavia, 

dereit' é que defenda a ssi Santa Maria 
 

Ent[t]on toda a gente aos ceos as mãos 

alçaron, e tan toste as naves dos pagãos 

eno mar s'afondaron per rogo dos crischãos 

e da beita Madre, que os guiou e guia.  87

 

 É interessante de se notar um padrão durante os Castigos que Santa Maria             

proporciona aos mouros durante as Cantigas. Esse padrão é bem representado           

durante o pedido dos cristãos à Santa: A ti e nos deffende destes que non creveron                

nen creen no teu Fillo, ca mester nos seria. Aqueles que não creem e não respeitam                

os poderes da Virgem serão castigados e derrotados. Apesar dessa forte           

representação de poder da Santa, não só ela é responsável pela derrota dos             

muçulmanos; muitas vezes os cristãos são capazes de derrotar os mouros por si só,              

o que desperta a admiração de Santa Maria. Isso pode ser observado em diversas              

Cantigas, como por exemplo na CSM 221, que conta como a Virgem salvou o Rei               

87 CSM 264 
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Don Fernando de uma grave doença, pois não só a Santa, mas Deus, o amava pois                

este conquistou dos mouros muitos territórios:  

 

E porend' un gran miragre direi, que avo quando 

era moço peque[ni]nno o mui bon Rei Don Fernando, 

que senpre Deus e ssa Madre amou e foi de seu bando, 

por que conquereu de mouros o mais da Andaluzia. 

Ben per está aos reis d'amaren Santa Maria...  88

 

Se não pelo poder bélico cristão, pela poder de Santa Maria, os mouros             

sempre serão derrotados. Ainda que muitas vezes eles sejam retratados como           

guerreiros e cavaleiros, essas representações vêm acompanhadas de muitas         

facetas negativas - sequestradores, cruéis, violentos - enquanto que os guerreiros           

cristãos são os honrados e justos, se não acometidos pelos feitos de Santa Maria.              

Pela retratação de um passado de conflitos, que de certa forma justifica e explica o               

presente conflituoso do Reino de Afonso X, a imagem do mouro pode parecer, de              

forma sutil, de conquistadores, afinal, tudo o que os cristãos tomam durante a             

reconquista um dia foi do Califado Omíada, então do Califado de Córdoba, para             

então passar a ser dos Taifas, porém, essa representação sutil logo é desmembrada             

pela vitória cristã e, acima de tudo, pelos feitos de Santa Maria.  

88 CSM 221 
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4. OS MUÇULMANOS EM LAS SIETE PARTIDAS 

 

Dentre as sete partes do código legislativo ibérico Las Siete Partidas,           

produzido por Afonso X e compilado pelos letrados de seu scriptorium, há um item              

específico para os mouros. Isso já diz muito sobre esse grupo na sociedade: estes              

eram presentes e importantes a ponto de possuírem uma parte apenas para eles             

dentro da Lei. Segundo José Rivair Macedo, é o “primeiro código legislativo ibérico a              

dedicar uma parte especial aos muçulmanos” .  89

 O primeiro item que deve se levar em consideração ao analisar os mouros             

dentro de tal obra é o local que foi reservado para eles. Estes são representados               

pelo Título XXV da Sétima Partida, denominado “De los Moros”, sendo a Sétima             

Partida aquela que trata dos delitos e dos direitos penais ; isso não os coloca,              90

necessariamente, como foras da lei, mas sim como um grupo marginalizado e que             

deve ser controlado, uma vez que a maioria dos itens apresentados durante a             

Partida em si trata de restrições de direito ou impedimentos legais . 91

 Como as Siete Partidas são um documento Legislativo, é de se esperar que             

haja explicação dos motivos pelos quais aquelas leis são propostas àquele grupo;            

desta forma, Afonso X faz uma conceituação ao Mouro durante a introdução da parte              

reservada a eles:  

 

Moros, son una manera de gente, que creen que Mahomat fue profeta, e             
Mandadero de Dios: e porque las obras que fizo non muestran del tan gran              
santidad, por que a tan santo estado pudiesse llegar, porende la fu Ley es              
como denuesto de Dios.  92

 

 A explicação, porém, se estende, sendo estes comparados com os Judeus,           

pois ambos possuem uma “ciega porfia, que han contra la verdadera creencia” . À             93

partir desta rápida explicação, os mouros são retratados como ofensores perante a            

89 MACEDO, José Rivair. Afonso, o sábio, e os Mouros: uma leitura das Siete Partidas. In: Anos 90:                  
revista do Programa de Pós-Graduação em História. Porto Alegre. N. 16, 2001/2002, p. 73. 
90 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 15. 
91 MACEDO, José Rivair. Op. cit, p. 73.  
92 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado Gregorio 
Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 188-193. 
93 AFONSO X. Op. cit. 
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fé cristã, já que estes a conhecem e a negam, sendo assim cegos e sem instrução .                94

As comparações com os Judeus continuam durante o Titulo XXV, e muitas das             

resoluções aos problemas relacionados aos muçulmanos buscam referências no         

Titulo XXIV, que tem como nome “De los judíos” . Essas comparações, como afirma             95

Macedo, não demonstram um desconhecimento por parte dos intelectuais do          

scriptorium, ou do próprio Rei Afonso X, em relação ao Islã: 

 

o “rei sábio” tinha a seu alcance certo número de fontes privilegiadas para             
oferecer um enfoque mais objetivo, ou ao menos mais equilibrado, a           
respeito de Maomé e do Islão, mas preferiu ater-se ao padrão estereotipado            
acerca dos “infiéis”.  96

 

 O conhecimento, neste sentido, se torna um objetivo. Era necessário se           

conhecer a fé concorrente para se contestá-la , ainda que preferindo escolher um            97

padrão estereotipado. Por isso, antes de se colocar qualquer lei sobre aquele grupo,             

este foi conceituado durante a introdução e parte da Ley 1 para, então, se criar o                

corpo legislativo específico para ele.  

 Apesar de estar na Partida que trata dos delitos e dos direitos penais, o texto               

traz aspectos pacificadores em relação os mouros, o que expõe, mais uma vez, a              

tentativa de um acordo social entre os grupos viventes no reino, como visto antes em               

muitas das CSM. Este aspecto já é visível durante a Ley 1 : os mouros devem viver                98

entre os cristãos em paz, podendo estes continuar a seguir suas leis - de maneira               

particular, nunca em público - desde que não interfiram na vida dos cristãos, ou os               

incomodem. Além disso, a lei também garante segurança aos mouros que viverem            

pacificamente, propondo castigos aos cristãos que tentarem lhes fazer mal ou           

roubarem, apesar de deixar claro que os locais de fé reservados aos mouros são de               

propriedade do Rei:  
 

94 MACEDO, José Rivair. Op. cit, p. 74.  
95 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado Gregorio                   
Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p.. 
96 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 75 
97 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 74 
98 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado Gregorio                   
Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 188-189. 
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Observa-se deste modo o cuidado do legislador em preservar suas          
especificidades culturais, condição imposta pela situação concreta das        
relações intra-culturais entre os mouros.  99

 

 Partindo do que a Ley I traz, a Ley II trata de um ponto que já foi discutido nas                   

páginas anteriores, ainda que na perspectiva das CSM: a conversão. Nas Siete            

Partidas a conversão parece ser um dos objetivos dos cristãos para com os mouros,              

porém essa deve acontecer de forma natural: “non por fuerca, (i) nin por premia” e,               100

caso um mouro queira naturalmente se converter, ninguém deve impedir ou tentar            

dissuadir aquele que optou pela conversão: “que ninguno non fea ofado de gelo             

vedar, nin de helo contrallar en ninguna manera” . Logo em seguida, a Ley 3              101

garante proteção àqueles que se converteram, visto que muitos deles eram alvos de             

chacotas e mal-dizeres, sendo estes conhecidos como tornadizos. Segundo a lei:  

 

todos les devrian honrrar a estos atales por muchas razones, e non            
defonrrarlos. Lo vnoes, porque dexan aquella creencia en que nascieron          
elios, e fu linaje. E lo al, porque despues que han entendimiento; conoscen             
la mejoria de nuestra Fe, la resciben, apartandole de fus padres, e de fus              
parientes, e de la vida que auian acostumbrada de fazer, e de todas las              
otras cofas en que resciben plazer.  102

 

 Ao mesmo tempo que a lei protege, também demonstra os sacrifícios, ou            

melhor, os deveres daqueles que optaram por “abraçar a fé verdadeira” devem            

cumprir. A lei, simultaneamente, restringe os mouros em sua fé, mas abre portas             

para aqueles que decidiram abandoná-la, dando-lhes proteção para serem acolhidos          

dentro da religião católica e, consequentemente, da sociedade.  

 A Ley IIII , entretanto e curiosamente, funciona como uma antítese da Ley            103

III, pois enquanto a terceira lei tece comentários, promete proteções e dita afazeres             

para aqueles que deixaram suas antigas crenças para abraçar o cristianismo, a            

quarta lei é taxativa: ninguém deve abandonar a fé em Jesus Cristo. Ou seja, a               

99 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 81 
100 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado                  
Gregorio Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 189. 
101 Idem. 
102 Idem. 
103 Coloco aqui Ley IIII, e não IV, pois estou deixando-as como são apresentadas na Fonte. 
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apostasia para o cristianismo é aceita, não o contrário. Quem decidir abraçar o Islã,              

que perca tudo que possui, deixando todos seus bens para seus filhos: “que pierdan              

porende todo quanto auian, e non pedan llevar ninguna gofa dello; mas que finque              

todo a sus fijos” . Aqueles que perpetuam tal ato, são chamados de muladíes: os              104

cristãos que abandonaram sua fé, para abraçar a fé islâmica. Logo na sequência, a              

Ley V traz um tom ainda mais punitivo que a anterior, colocando em evidência os               

que ela expõe como Apostata: “[...] Christiano que se torno Judio, o Moro, e despues               

se arrepiente, e se torna a la Ley de los Christianos” , ou seja, o cristão que se                 105

converteu a outra fé e se arrependeu de tê-lo feito. Estes seriam piores que os               

muçulmanos, pois fora falso e “escarnecedor de la Ley” , dessa forma quem o fizer              106

deve ser enfamado para siempre . Seguidamente, temos a Ley VI, que tem como             107

introdução: “Que pena meresce el Christiano, o la Christiana, que son casados, si se              

tornare alguno dellos Juio, o Moro, o Hereje” , e a Ley VII: “Como, fi alguno               108

renegare la Fe de nustro Señor Jesu Christo, pu de ser acusada de fama del, cinco                

anõs despues de su muerte” . Essas Leys, assim como a número IIII e V, não               109

tratam diretamente dos mouros, mas sim daqueles que ousaram se tornar mouros. A             

VI postula que, se uma das partes de um matrimônio abandonar a fé cristã, esta               

deve ter os bens retidos e passá-los ao cônjuge; já a Ley VII dita que, depois da                 

morte, durante 5 anos, alguém que abandonou a fé cristã continuará a carregar tal              

infâmia.  

 A diferença de tom entre a Ley III e as Leys IIII, V, VI e VII expõe uma                  

preocupação e, ao mesmo tempo, um objetivo de Afonso X: a “islamização” dentro             

do Reino de Castela e Leão deve ser combatida. Como Macedo expõe:  

 

embora o monarca fosse receptivo ao legado da cultura árabe, esta era            
filtrada pela cultura cristã, enquanto, no caso dos muladíes, tratava-se da           

104 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado 
Gregorio Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 189-190. 
105 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado 
Gregorio Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 190. 
106 Idem. 
107 Idem. 
108 Idem. 
109 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado 
Gregorio Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 191. 
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presença muçulmana real e concreta, que podia colocar em risco a posição            
hegemônica do credo cristão.  110

 

 Ainda que se garanta alguns direitos individuais aos mouros, as vantagens de            

se tornar cristão são grandes, na mesma medida que as penalidades em se tornar              

muçulmano são pesadas. Essas leis são a concretização desse combate e, ainda            

que a força física não seja parte dessa estratégia - ao menos diretamente -, há uma                

facilitação em fazer os mudéjares tornarem-se cristãos, ao mesmo tempo que existe            

um cuidado, muitas vezes explicitamente ríspido, em fazer com que os cristãos não             

se tornem mouros. Há, porém, um breve alívio para aqueles que abandonaram o             

cristianismo, como é mostrado na Ley VIII. Esta expõe que o que abandonou a fé               

cristã pode ser perdoado e protegido da Ley VII, desde que este conclua um grande               

feito aos cristãos, provando sua fé e seu amor em relação à fé católica. 

 Posteriormente temos a Ley IX. Esta garante a proteção de qualquer           

emissário enviado por reinos islâmicos ao reino de Castela e Leão, garantindo que             

além de defendê-los, penas serão aplicadas àqueles que ousarem fazer algo contra            

eles:  

que venga e, vaya seguro, e faluo, por todo nuestro Señorio: a defendemos,             
que ninguno non sea osado de fazer fuerça, nin tuerto, nin mal, a el, nin a                
sus cosas.   111

 

 Essa lei, em específico, demonstra como Afonso X age em relação ao conflito             

armado entre seu reino e os mouros. Por mais que os islâmicos sejam colocados              

como enemigos na mesma Ley, esta demonstra que o monarca busca nuances ao             

se tratar com seus vizinhos; através de um mensageiro pode se fazer guerra, mas              

também pode-se selar alianças, assim, é compreensível um item específico que           

protege os emissários; além disso, também mostra uma preocupação com os           

agentes de circulação de informação, tendo em mente que muitos dos           

110 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 85 
111 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado                  
Gregorio Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 191. 
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acontecimentos da época chegavam ao rei e essa lei lhes garantia salvaguarda,            

ainda que estes fossem mouros . 112

Fecha-se, então, o Título XXV: De los Moros, com a Ley X, sendo esta a mais                

dura em relação a castigos físicos, tanto aos cristãos, quanto aos mouros que             

fizerem as infrações descritas nesta. Ela trata, especificamente, da relação sexual           

entre praticantes das diferentes crenças, em especial de mulheres cristãs e de            

homens mouros. Em uma primeira “recaída”, o mouro deveria ser apedrejado,           

independente dela ser solteira ou casada. A cristã perderia metade de seus bens             

para seus familiares mais próximos - pais ou avós - e, caso cometesse a infração               

novamente, perderia todos os bens que possuísse e morreria por isso. Se casada, o              

marido teria poder total sobre o que fazer com a cristã: “que la queme, o la fuelte, o                  

faga della o que quisiere” .  113

 Durante toda a parte reservada aos muçulmanos dentro das Siete Partidas, é            

possível de se notar uma crescente tentativa de incluí-los na sociedade, ainda que             

sem nenhum benefício, enquanto tenta-se, ao mesmo tempo, transformá-los,         

mostrando o quanto eles perdem por não serem cristãos. Afonso X busca uma certa              

hegemonia na sociedade em relação às crenças que existem dentro desta, pois            

junto com tais tentativas, há também uma gradativa tensão, visto que há medo de              

que os cristãos tornem-se mouros. É interessante de se notar que há uma defesa              

em relação àqueles que são autênticos para com sua fé, reservando o mal-dizer e              

muitos dos castigos a aqueles que são colocados como apóstatas. Os mouros, por si              

só, não são excluídos; são aceitos, mas devem fazer tudo entre eles quando se trata               

de sua fé, criando, então, uma ideia de superioridade cristã. A legislação, em si,              

convida ao acolhimento cristão, sem impor tais ideias por força. Com base nesta             

análise das Partidas, pode-se dizer que as relações dos dois grupos pode ser vista              

como uma “coexistência pacífica em espaços separados” e, ainda que suprimidos,           114

os mouros possuem o direito de praticar suas especificidades.  

  

112 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 85 
113 AFONSO X. Las Siete Partidas (I, II, III, IV, V, VI, VII Partidas). Glosadas por el Licenciado 
Gregorio Lopez. Salamanca: Boletín Oficial del Estado, versão de 1555, edição de 1576, p. 193. 
114 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 80 
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5. CONCORDÂNCIAS E DISSONÂNCIAS 

 

Apesar das duas obras analisadas nesta monografia - Las Siete Partidas e as             

Cantigas de Santa Maria - terem sido idealizadas e escritas pelo mesmo autor,             

Afonso X, ambas possuem objetivos e estilos diferentes. Consequentemente, é          

esperado que as representações dos mouros dentro destas sejam diferenciadas,          

porém, após analisá-las, verificamos pontos de convergência entre os documentos. 

Como Senko expõe, através de Las Siete Partidas o monarca buscava a            

organização social e a estabilidade do reino , desta forma, o código legislativo traz             115

um texto mais conceitual, onde podemos ver o Mouro como aquele que faz parte de               

um grupo religioso que crê em Maomé como um profeta e, apesar de conhecer o               

cristianismo, nega-o como verdadeira religião. A partir dessa conceituação, inicia-se          

um trabalho de colocá-los como inferiores perante o cristianismo, e como marginais            

dentro da sociedade, ainda que participem desta. Essa representação aparece          

também nas Cantigas de Santa Maria, mas de maneira literária; não há uma             

explicação de quem é o mouro ou o que esse faz. No cancioneiro, essas              

informações são pressupostamente conhecidas, já que a primeira aparição do mouro           

nas CSM, a Cantiga 5, é um verso que os coloca, junto dos judeus, como antítese de                 

“boa gente”. O código legislativo, em compensação, reserva uma introdução e boa            

parte de uma lei para expor quem é o mouro, enquanto essa explicação é inexistente               

nas Cantigas.  

Ainda que de maneiras diferentes, a forma pela qual eles são representados,            

de forma geral, é muito parecida em ambas as obras. A partir de tal observação, é                

nítida a vontade de Afonso X em controlar tal grupo e demonstrar que estes são               

inferiores àqueles que detêm o poder - nesse caso, não só o monarca em si, mas                

também a sociedade cristã que os circundava. Como Pontes explicita, Afonso X, em             

suas obras, além de combater seus inimigos internos, também firmou o cristianismo            

como superior aos não-cristãos que estavam sob seu domínio . 116

115 SENKO, Elaine Cristina. Op. cit., p. 58. 
116 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 290. 
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 Em relação à religião em si, as Cantigas não tardam a demonstrar que os              

mouros possuem uma crença diferente da cristã, já que esta questão aparece            

durante a CSM 28, colocando-os como inimigos da fé. Esta retrata o ataque de              

Soldan, um líder mouro, a um Rei cristão, Constantinobre, e, como de praxe dentro              

do cancioneiro, ele é derrotado pelo poder de Maria e do cristianismo. Há um receio               

em relação ao mouro, e há uma preocupação em firmá-los como um grupo marginal              

e qualificar sua fé como algo inferior. Tais aspectos podem ser observados de forma              

mais clara e explícita nas Siete Partidas, porém essas concepções aparecem em            

muitas das Cantigas em que os Mouros são presentes. É interessante de se notar              

que em algumas cantigas do cancioneiro, o eu lírico suaviza essa relação de             

confronto, como se buscasse trazer o outro para seu lado. Na CSM 167, por              

exemplo, Maria ressuscita o filho de uma Moura sem pedir nada em troca, ainda que               

esta se converta no final da cantiga.  

 Ainda que seja clara a distinção de crenças, a garantia de segurança para os              

Mouros que continuarem a praticar seus costumes é nula nas Cantigas, questão que             

é tratada de forma diferente no código legislativo. No cancioneiro, há menções            

destes orando, pedindo ajuda de Mafomete, mas os mouros nunca são           

correspondidos por seu Deus ou seu profeta; eles sempre são derrotados quando se             

tornam uma ameaça, e devem respeitar o poder de Maria e o cristianismo em si.               

Durante o Título XXV das Partidas, porém, há uma preocupação nítida em garantir             

segurança aos mouros que desejarem viver em paz dentro da sociedade, ainda que             

sem abandonar suas crenças . Como as Cantigas foram uma obra de grande            117

difusão e que, consequentemente, chegaram aos ouvidos e bocas de muitas           

pessoas, é esperado que o fomento à imagem do cristianismo superior seja reiterada             

inúmeras vezes, ainda que Maria proteja, em diversas situações e até de forma             

surpreendente, os mouros. 

 A personagem “Maria” deve ser temida e ser respeitada, não só porque ela             

sempre será vencedora perante as ameaças ao cristianismo e aos cristãos, mas            

também porque ela garante proteção aos mouros, tal qual o monarca, garante da             

paz e da justifica; nas suas Partidas, firma o cristianismo como superior, mas             

117 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 81. 
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também protege o mouro de incomodar e ser incomodado. Em relação à imagem de              

Maria, Silveira explana, que esta é mais que um elemento comum nas duas crenças,              

é “um caminho para um “acordo social” , tentativa de acordo, ou ao menos de              118

harmonia entre as duas crenças, que é visível durante Las Siete Partidas de uma              

maneira mais concebível, ainda que na concepção de Afonso X e na perspectiva             

organicista medieval . Propomos, então, que a representação de Maria reforça a           119

monarquia. 

 O Islã não é fomentado nas Cantigas ou nas Partidas, porém, dentro do             

código legislativo, a prática daqueles que escolheram permanecer fiéis à tal religião            

é uma grande preocupação; não de uma maneira combativa, como talvez muitos            

esperariam de um rei cristão medieval - e como as vezes é visto nas Cantigas - mas                 

sim de um modo protecionista, afinal há garantias aos que continuarem a praticar a              

fé muçulmana pacificamente e de maneira privada. A grande pergunta é, por que a              

diferença de tratamento nesse quesito?  

 Em muitas narrativas das Cantigas, como observado no item “Fé”, os mouros            

acabam se convertendo à fé cristã, porém, antes disso, vislumbraram milagres por            

parte da Santa Maria. Quando o assunto é colocado de maneira mais palpável,             

aplicado diretamente à sociedade - ou, ao menos escrito para ser aplicado, já que as               

Partidas não foram colocadas em prática durante o reinado de Afonso X - é um               

assunto muito mais delicado. Possivelmente, Afonso X estava ciente disso ao           

conceber tais obras, uma vez que é difícil de se esperar que toda uma parcela da                

população desista de sua crença e abrace outra em instantes. O monarca se             

preocupou com o bem estar dessa parcela da população que, afinal, por mais             

marginalizada e inferiorizada que fosse, também eram seus súditos e sua           

responsabilidade. Ainda que tal preocupação pareça uma ação benevolente, é          

necessário de se compreender que Afonso X não fazia isso simplesmente por ser             

“bom”. 

 O controle da população é inquestionavelmente importante para a harmonia          

de um Reino, ainda mais dentro do projeto centralizador de Afonso X. Ainda que              

118 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 51. 
119 SILVEIRA, Aline dias da.  Op. cit., p. 47. 
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estes sejam parte de uma crença considerada inimiga em um viés religioso            

medieval, fazem parte da sociedade que é regida pelo monarca e, como qualquer             

outro grupo, tem de ter garantias. Embora o Rei tivesse a intenção de protegê-los              

como são, as tentativas de fazer com que estes se convertam, ou ao menos              

obedeçam e respeitem a ordem cristã, eram grandes, vide a grande maioria das             

Cantigas, onde os mouros respeitam e agradecem Santa Maria em uma perspectiva            

católica, e, principalmente, no grande conjunto de leis dentro do Título XXV que             

garante proteção e uma melhor integração na sociedade se este se tornasse cristão.             

Há, desta maneira, uma certa ambiguidade no tratamento dispensado aos mouros,           

dado que ao mesmo tempo que os protege, o rei quer que estes passem a seguir                

uma lei que é vista como superior aos seus olhos, e que façam isso não por                

obrigação e por força, mas sim por vontade própria . Essa perspectiva é algo             120

coincidente em ambas as obras, já que nas Partidas há a salvaguarda de quem se               

converter ao cristianismo, enquanto no cancioneiro, todos os que se convertem é            

porque viram um milagre de Maria, desta forma, convertendo-se por pura e            

espontânea vontade . 121

 Quando analisamos o mouro como inimigo, vemos um enfoque muito mais           

combativo no cancioneiro, enquanto nas Partidas, por mais que a obra também os             

coloque como inimigos em muitas partes, esta traz um tom mais atenuador em             

questões bélicas. Isto foi surpreendente na pesquisa, pois tínhamos a expectativa de            

um tom mais severo nas leis em relação à essa questão. Nas Cantigas de Santa               

Maria o mouro é representado, muitas vezes como inimigo, como aquele que            

sempre é derrotado pela fé e pelo poderio cristão personalizado por Maria; o mouro,              

desta forma, é um grupo que é constantemente combatido e derrotado. Como            

Fontes coloca, ao falar das obras afonsinas no geral:  
 

quanto mais a guerra se fazia presente na escrita afonsina, mais a            
coletivização e a homogeneização deste grupo se intensificava, facilitando         
sua marginalização e identificação enquanto “inimigos da fé”, da         

120 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 240-241. 
121 Essas características podem ser observadas durante as CSM: 28, 46, 126, 167, 192, e 205,                
enquanto, nas Partidas, a proteção àqueles que se converteram é garantida durante as Leys II e III do                  
Título XXV. 
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cristandade.  122

 

 Todavia, nas Siete partidas, como já dito anteriormente, essa imagem          

marginalizada se repete, mas há espaços para a diplomacia, como na Ley IX, que              

garante proteção aos emissários. Essa aproximação, que tendo a observar como           

atenuadora, é uma característica do código legislativo analisado. É claro, não se            

pode analisar o todo por esse aspecto, já que há leis extremamente rígidas para com               

os mouros - como por exemplo o apedrejamento no caso de um muçulmano dormir              

com uma cristã - porém é interessante de se notar que há aberturas para o diálogo e                 

também para a distribuição de informações, já que emissários, ainda que mouros,            

eram protegidos no território controlado pelo monarca castelhano . 123

 Ambas as obras se preocupam em trazer o mouro, de demonstrar quem ele é              

e como age, porém, enquanto as Siete Partidas o faz de modo conceitual, claro, e               

objetivo, as Cantigas de Santa Maria tratam do assunto de um modo artístico, o que               

é claro, uma vez que ambas as fontes obedeciam a métrica e a expectativa de seu                

gênero literário. O mais surpreendente ao analisar o mouro em tais obras foi como o               

código legislativo trata do mouro de maneira mais pacificadora, enquanto as           

Cantigas trazem-os de uma forma mais combativa. Isso pode demonstrar a visão            

dos mouros perante a sociedade naquele momento; os cristãos os viam como            

inimigos e pessoas ruins, já que, além de possuírem uma religião diferente, também             

travavam guerras contra os cristãos há séculos dentro da península ibérica. A visão             

da sociedade sobre o mouro reverbera dentro das Cantigas, já que esta é uma obra               

que traz muito da sociedade em que ela foi criada, no período em que ela foi criada.                 

As Partidas demonstram que aqueles que participam da sociedade não devem ser            

tratados com desdém; devem ser protegidos e, caso queiram se tornar cristãos, que             

sejam recebidos de braços abertos pela sociedade que os circunda. A lei busca             

garantir a paz. As Cantigas também têm esse aspecto de “acordo social” entre as              

duas crenças, mas é uma obra que se refletem as sociabilidade até mais             

tradicionais, mediadas pelo poder de Maria. O combate à “islamização” parece ser o             

grande foco quando o assunto são os mouros e é nesse quesito em que as obras se                 

122 FONTES, Leonardo Augusto Silva. Op. cit., p. 203. 
123 MACEDO, José Rivair. Op. cit., p. 77. 
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entrelaçam, na mesma medida que o modo como elas retratam esse “combate” é             

onde se afastam.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 Assumindo o trono após a morte do seu pai, Afonso X herdou um reino              

repleto de conflitos internos e externos e, durante toda sua vida, lidou com essas              

dificuldade enquanto tentava concretizar o projeto centralizador do reino que havia           

sido iniciado pelo seu pai, Fernando III. Apesar de todas dificuldades, seu reinado             

(1252-1282) foi um expoente em uma perspectiva de produção literária e jurídica, e             

os mudéjares sempre estiveram presentes em tais obras. Estes eram parte de seu             

reino; parte que deveria ser controlada e regulada, já que eram os remanescentes             

daqueles que foram derrotados em campanhas anteriores e que, acima disso,           

possuem uma crença distinta da fé cristã. 

 Dentre as obras, foram escolhidas duas que trazem o mouro com frequência            

e como protagonizantes de trechos específicos: as Cantigas de Santa Maria e as             

Siete Partidas. A primeira um cancioneiro mariano, a segunda um corpo legislativo;            

ambas produzidas e fomentadas por Afonso X. Estas foram selecionadas não só por             

serem duas das mais conhecidas obras do monarca castelhano, mas também por            

possuírem estruturas e propósitos diferentes. Em um primeiro momento, julguei que           

encontraria uma visão bruta em relação aos mouros nas leis, enquanto o cancioneiro             

traria representações mais leves e amenizadoras, porém, surpreendentemente, foi         

observado o contrário na maioria das vezes. 

Primeiro, preciso deixar claro que as Partidas não são, em nenhum momento,            

leves ou bondosas com os mouros - muitas delas são penosas e os castigos são               

severos - mas, ainda assim, as Leys visam a ordem da sociedade e uma              

amenização dos conflitos. Garantem proteção àqueles que são honestos para com           

suas crenças e também assegura castigos àqueles que não querem aceitar o            

diferente na sociedade, como é possível de se observar na enfatização da proteção             

aos mouros contra qualquer um queira fazer mal a eles por estes serem o que são.                

Como dito anteriormente, esses aspectos não são descritos nas leis por Afonso X             

ser bondoso. Ele se preocupava com o bem estar de seu reino e daqueles que eram                

seus súditos, por mais que estes não seguissem sua fé, cumprindo seu dever como              

Rei. As Cantigas, porém, já expõem um tom mais direto dentro do contexto em que               
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foram escritas: os mouros são retratados, na maioria das vezes, como pessoas ruins             

ou inimigas da fé cristã, aqueles que sempre tentaram derrotá-la e nunca            

conseguiram fazer. A lei, por outro lado, tenta amenizar a visão bruta da sociedade              

em relação aos mouros; visão que é descrita explicitamente nas Cantigas de Santa             

Maria.  

 Foi possível de se identificar o modo como os mouros eram vistos pela             

sociedade em que estavam inseridos; uma sociedade onde eles eram os inimigos            

recém conquistados. Essa realidade parece cruel com eles, afinal, a primeira           

aparição dos mouros nas cantigas é como antítese de boa gente. Nas obras em si,               

por mais que diferentes, o mouro é representado de maneira muito semelhante:            

aquele que precisa ser controlado, pelo temor ao poder de Maria no caso das              

Cantigas, ou pelas leis, no caso das Partidas. Controlado parece uma palavra forte,             

porém aqui ela não simboliza, necessariamente, o controle pela força. Santa Maria            

protege e salva mouros nas cantigas, assim como Afonso X garante diversas            

proteções e oportunidades para os mouros: desde os que desejam continuar com            

sua fé original, mas principalmente daqueles que adotarem a fé cristã. O controle é              

mais uma preocupação em relação à “Islamização”. O Islã não pode se proliferar,             

então, o cancioneiro enaltece a fé cristã para encantar o mouro, enquanto o código              

legislativo dita duras penas aos cristãos que se converterem a qualquer outra            

crença, em especial, o islã. 

 Junto dessa visão há também uma constante tentativa de demonstrar que os            

islâmicos seriam bem-vindos na sociedade caso se convertam. Nas Cantigas, é           

possível de se observar muitas menções às conversões, geralmente realizadas          

depois do mouro presenciar um milagre feito por Santa Maria. Isso não só enaltece a               

fé católica, afinal, mas também demonstra o que o poder do cristianismo é capaz              

para aqueles que não são cristãos. Dentro das Partidas há trechos que tratam             

explicitamente desse ponto, onde aquele que deixou sua fé para se tornar cristão             

deve, acima de tudo, ser respeitado, pois abandonou tudo o que sabia e conhecia              

para abraçar a fé verdadeira. 

 Por mais que os mouros fossem vistos como inimigos partindo de uma            

perspectiva geral, Afonso X sabia que muitos faziam parte de seu reino. Ainda que              
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as penas que estes deveriam pagar caso quebrassem alguma lei fossem severas -             

como por exemplo o apedrejamento caso estes se deitassem com uma cristã - eles              

possuíam garantias e podiam ser fiéis à sua religião caso quisessem. Como súditos,             

precisavam dessas garantias, afinal, estão também sob a proteção do Monarca. A            

visão mais violenta em relação a estes dentro das obras não se trata de um combate                

ao mouro, mas sim a Islamização. Afonso X se preocupa em frear o avanço e o                

aumento do islã em seu território, demonstrando o poder do cristianismo no            

cancioneiro através da Santa Maria e garantindo proteção aos que se converterem,            

dentro das leis. Ao mesmo tempo, revela-nos (sem ter a intenção de fazê-lo) a              

atração que o Islã exercia sobre as pessoas na época. 

 Quando observamos um Rei como Afonso X, este pode ser considerado um            

governante fraco em algumas perspectivas, afinal, enquanto produziu diversas         

obras, revoltas internas e inimigos externos ameaçavam o reino. Ainda assim, ele            

não foi hipócrita, ou sórdido, dentro de uma perspectiva medieval. O monarca estava             

ciente da população marginalizada dentro de seu reino e, ainda que os mouros             

fossem seus inimigos em uma visão geral, deu a eles garantias de proteção e              

condições de vida dentro da sociedade em que estavam inseridos, porque este era             

seu dever como Rei. Isso me fez refletir sobre o nosso tempo, onde vemos a raiva                

ao próximo crescer e conflitos cada vez mais angustiantes serem fomentados, não            

só por líderes despreparados e mal-intencionados, mas também pela sociedade em           

si. Nesse cenário, somos constantementes comparados à Idade Média e é           

interessantíssimo de se notar a distorção contemporânea em relação ao “medieval”.  

Esta monografia, assim como dezenas de outros trabalhos de maior          

envergadura e importância, demonstra que o medievo também foi uma época de            

compreensão, saberes e produtividade. Seria hipocrisia dizer que a guerra, a fome e             

a doença não estiveram presentes; claro que estiveram, mas em que outra época             

essas complicações não apareceram?   
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ANEXOS 

 

TABELA DE ANÁLISE DOS MOUROS NAS CANTIGAS DE SANTA MARIA 

 

Nº Nome Epígrafe Mouros 

5 

Quenas 
coitas 
deste 
mundo 

“Esta é como Santa Maria ajudou 
a Emperadriz de Roma a 
sofre-las grandes coitas per que 
passou.” 

Pessoas ruins. 

28 
Todo Logar 

Mui Ben 
Pode 

“Esta é como Santa Maria 
deffendeu Costantinobre dos 
mouros que a conbatian e a 
cuidavan fillar.” 

Atrevido; impiedoso; 
religioso; barbudo; 
arrependido; 
convertido após ver 
Maria. 

46 
Porque 

ajan de ser 

“Esta é como a omagen de Santa 
Maria, que un mouro guardava en 
sa casa onrradamente, deitou 
leite das tetas.” 

Descrente; guerreiro; 
ladrão; feliz com seus 
espólios; barbudo; 
convertido após 
presenciar o milagre.  

63 
Quen ben 

serv' a 
Madre 

“Como Santa Maria sacou de 
vergonna a un cavaleiro que 
ouver' a seer ena lide en Sant' 
Estevan de Gormaz, ve que non 
pod' y seer polas suas tres 
missas que oyu.” 

São apresentados 
como uma ameaça 
que é constantemente 
combatida. 

83 
Aos seus 

acomendad
os 

“Como Santa Maria sacou de 
cativo de terra de mouro sa un 
ome bõo que se ll' acomendara.” 

Sequestradores. 

95 
Quen aos 
servos da 

Virgen 

“Como Santa Maria livrou un seu 
hermitan de prijon dus mouros 
que o levavan a alen mar, e 
nunca se poderon yr ata que o 
leixaron.” 

Piratas; ladrões; 
guerreiros; 
desgraçados; 
inteligente; prudente. 
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99 
Muito sse 
deven ter 

“Como Santa Maria destruyu un 
gran poboo de mouros que 
entraran ha vila de crischãos e 
querian desfazer as ssas 
omages.” 

Violentos; 
intolerantes; 
desgraçados. 

126 
De toda 

chaga bem 
pode guarir 

“Esta é como Santa Maria 
guareceo un ome en elche da 
saeta que lle entrara pelos ossos 
da faz.” 

Arrependido e 
convertido. 

167 
Quen quer 

que na 
Virgen fia 

“Esta é como ha moura levou seu 
fillo morto a Santa Maria de 
Salas, e ressucitou-llo.” 

Religiosa; convertida. 

169 
A que por 
nos salvar 

“Esta é dun miragre que fezo 
Santa Maria por ha sa eigreja que 
é ena Arreixaca de Murça, de 
como foron mouros acordados de 
a destroir e nunca o acabaron.” 

Cruéis; destrutivos.  

183 
Pesar á 
Santa 
Maria  

“Esta é dun miragre que mostrou 
Santa Maria en Faaron quando 
era de mouros.” 

Desdenhosos para 
com a fé dos cristãos. 

186 
Quen na 
Virgen 

“Esta é como Santa Maria 
guardou ha moller do fogo, a que 
querian queimar.” 

Adúltero; infiel; 
desonrado; negro. 

192 
Muitas 

vegadas 

“Como Santa Maria livrou u 
mouro a que queria fillar o demo, 
e feze-o tornar crischão.” 

Descrente; entendido; 
medroso perante o 
demônio; convertido.  

193 
Sobelos 

fondos do 
mar 

“Como Santa Maria guardou de 
morte u mercadeiro que deitaron 
no mar.” 

Guerreiros; cruéis. 
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205 
Oraçon 

com 
piadade 

“Como Santa Maria quis guardar 
ha moura que tia seu fillo en 
braços u siia en ha torre ontre 
duas amas, e caeu a torre, e non 
morreu nen seu fillo, nen lles 
enpeceu ren, e esto foi per 
oraçon dos creschãos.” 

Guerreiros; 
malfadados; pagãos; 
convertida.  

215 
Con gran 

razon 

“Como Santa Maria guardou a sa 
Majestade que non recebesse 
dano de muitos tormentos que lle 
fazian os mouros.” 

Destruidores; 
saqueadores; 
violentos; perdedores. 

221 
Ben per 
está aos 
reis  

“Como Santa Maria guareceu en 
onna al Rei Don Fernando, 
quand' era meno, da grand' 
enfermidade que avia.” 

Conquistados. 

227 
Quen os 

pecadores
 

“Como Santa Maria sacou un 
escudeiro de cativo de guisa que 
o non viron os que guardavan o 
carcer en que jazia.” 

Cruéis; bravos; 
religiosos. 

229 
Razon é 
grand' e 
dereito 

“Como Santa Maria guardou a 
ssa eigreja en Vila-Sirga dos 
mouros que a querian derribar, e 
fez que fossen ende todos cegos 
e contreitos.” 

Ladrões; destruidores. 

264 
Pois aos 

seus 

“Como Santa Maria fez pereçer 
as naves dos mouros que 
tiin[n]am çercada Costantinopla, 
tanto que os crischãos poseron a 
ssa ymagen na rriba do mar.” 

Belicosos; descrentes; 
pagãos. 

265 
Sempr' a 

Virge 

“Como Santa Maria guareceu a 
Johan Damaco da mão que avia 
corta.” 

Sequestradores; ricos; 
impiedosos. 
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271 
Ben pode 

segurament
e demanda 

“Esta é de como ha nave 
estedera tres meses en un rio e 
non podia sair porque a conbatian 
mouros, e Santa Maria sacou-a 
en salvo.” 

Guerreiros. 

277 
Maravillo m' 

eu com' 
ousa 

“Como Santa Maria guardou oito 
almograves en ha fazen da que 
ouveron con mouros, porque non 
comeron carn' en sabado.” 

Guerreiros; violentos. 

292 
Muito 

demostra a 
Virgen 

“Como el Rey Don Fernando vo 
en vision ao Tesoureiro de Sevilla 
e a Maestre Jorge que tirassen o 
anel do seu dedo e o metessen 
no dedo da omagen de Santa 
Maria.” 

Inimigos; perdedores. 

323 
Ontre 

toda-las 
vertudes 

“Como Santa Maria ressucitou u 
menynno en Coira, ha aldea que 
é preto de Sevilla.” 

Belicosos; 
incendiários; ladrões; 
amedrontados pelo 
poder de Maria. 

325 
Con dereit' 
a Virgen 

santa 

“Como Santa Maria de Tudia 
sacou ha manceba de cativo.” 

Carrascos; ricos; 
cruéis. 

328 
Sabor á 
Santa 
Maria 

“Esta é como Santa Maria fillou 
un logar pera si eno reino de 
Sevilla e fez que lle chamassen 
Santa Maria do Porto.” 

Desanimados; cruéis. 

329 
Muito per é 

gran 
dereito 

“Como deus fez a un mouro que 
fillou a oferta do altar de Santa 
Maria que se non mudasse do 
logar.” 

Ladrão; religiosos; 
atrevido; 
amedrontados pelo 
poder de Maria. 
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344 

Os que a 
Santa 
Maria 

saben fazer 
reverença 

“Como Santa Maria de [Tudia] fez 
a ha cavalgada de crischãos e 
outra de mouros que maseron ha 
noite cabo da sa eigreja e non se 
viron, por non averen ontr' eles 
desavença” 

Conquistadores; 
guerreiros; protegidos 
por Maria. 

348 
Ben parte 

Santa 
Maria 

“Como Santa Maria demostrou a 
u rey que trobava por ela gran 
tesouro d'ouro e de prata.” 

Inimigos.  

358 
A que às 
cousas 

coitadas 

“Como Santa Maria do Porto 
mostrou per sa vertude un logar u 
jaziam muitos cantos lavrados, 
que meteron ena sa ygreja.” 

Trabalhador. 

361 
Null' ome 
per ren 

“Como Santa María fez nas Ólgas 
de Burgos a ũa sa omagen que 
se volveu na cama u a deitaron.” 

Derrotados. 

366 
A que en 
nossos 

cantares 

“Esta CCC e LXV é como Santa 
Maria do Porto fez cobrar a Don 
Manuel un açor que perdera” 

Inimigos; destruidores;  

367 
Grandes 
miragres 

“[C]omo Santa Maria do Porto 
guareçeu a[l] rey don Affonso da 
grand' enfermedade de que lle 
ynchavan as pernas tan muito 
que lle non podiam caber enas 
calças.” 

Inimigos. 

385 
De toda 

enfermidad
e 

“Como Santa Maria do Porto 
guareçeu un ome da pedrada mui 
grande de que nunca cuidara a 
guareçer, ca tiinna a tela sedada 
e tornou-se paralitico, e guareçé 
o Santa Maria” 

Invasores. 

 

 


