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Resumo: 
Numa abordagem da dinâmica das relações culturais na Idade Média, esta pesquisa 
propõe um estudo sobre o movimento de recepção, transformação e atualização da 
erudição greco-muçulmana na Península Ibérica do século XIII. Tendo por base o 
período de governo do monarca Afonso X (1252-1284), analisaremos Calila y 
Dimna, obra resgatada e reelaborada a pedido do referido rei, entre 1251 e 1252. Ao 
relacionarmos a obra com o seu contexto de tradução, propomos como objeto 
específico de análise a questão da representação da mulher. O modelo encontrado 
será comparado com aquele proposto por outra fonte da época, o documento 
jurídico Las Siete Partidas, de modo que possamos problematizar o padrão de 
representação do feminino desejado, por Afonso X, no período. 
Palavras-chave: 
Afonso X; Calila y Dimna; Las Siete Partidas. 

 
Abstract: 
Understanding the dynamics of cultural relations in the Middle Ages, this research 
proposes a study on the reception, transformation and updating movement of 
Greco-Muslim scholarship in the thirteenth century Iberian Peninsula. Based on the 
period of rule of the monarch Afonso X (1252-1284), we will analyze Calila y Dimna, 
a work rescued and reworked at the request of the said king, between 1251 and 
1252. Relating the work to its context of translation, we propose as object analysis 
of the issue of women's representation. The model found will be compared with 
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that proposed by another source of the time, the legal document Las Siete Partidas, 
so that we can problematize the pattern of representation of the desired feminine, 
by Afonso X, in the period. 
Keywords: Afonso X; Calila and Dimna; Las Siete Partidas. 
 
 
 

Prológo4 

 
A presente pesquisa de pós-doutoramento, vinculada à História Intelectual e à 

linha Cultura e Identidades5, que trata do diálogo histórico e literário no medievo 
castelhano do século XIII promoveu uma análise da busca pela representação do 
feminino na obra de Calila y Dimna (CD). Tornamos mais complexa a pesquisa 
quando colocamos a fonte de Calila y Dimna numa relação de aproximação ou de 
afastamento também do documento jurídico de Las Siete Partidas (7P) do rei Afonso 
X no século XIII. Calila y Dimna é um livro propedêutico proverbial pertencente à 
tradição sapiencial oriental (TSO), considerado um dos primeiros contos de fada, foi 
livro de estudos do infante Afonso X e posteriormente escolhido como primeira 
obra a ser traduzida do árabe de Al Mocaffa (sendo uma narrativa de origem 
indiana-persa) e romançado para o castelhano (do final de 1251 e começo de 1252 
até 1261 – época de ascensão política de Afonso X).  

 
Nosso estudo apresentará conceitos para desenvolver melhor os argumentos 

em torno da translatio studiorum (Libera, 2004), pois nossa fonte advém da 
transladação do saber do Oriente para o Ocidente peninsular; da voz poética 
(Zumthor, 1993) para auxiliar na compreensão da relação entre história e literatura e 
na investigação metodológica; ao lado de Zumthor temos a fundamental presença 
na pesquisa da leitura auerbachiana sobre a mímesis para nos ajudar na busca do 
subtexto histórico através da alegoria literária (Auerbach, 1971) e, por fim, temos a 
ideia de paradigma (Ginzburg, 1989) como uma questão da apropriação e na 
perspectiva investigativa indiciária que atravessa a transladação dos estudos do 
mundo antigo para o medieval por meio do aspecto modular da mulher/do 
feminino ibérico. Todos esses conceitos servirão de guia para o direcionamento 
metodológico e investigativo dessa pesquisa.  

 
Destarte, essa investigação pertence aos estudos aos quais me dedico nesse 

momento das fontes ligadas à tradição sapiencial oriental na Península Ibérica e que 
ainda pode se espraiar para essa presença também na França medieval. Mas há um 

 
4  Essa obra é dedicada à minha fortaleza André Luiz Leme. 
 
5  Agradeço a supervisão do Prof. Dr. Marcos Luís Ehrhardt e o apoio da Capes. Nesse ínterim agradeço ao 
PPGH – Unioeste, ao Prof. Dr. Marcio Both, ao Prof. Dr. Moisés Antiqueira e à secretária da pós Lisane por 
toda a ajuda. Agradeço também ao Grupo de Pesquisa e Estudos em História Intelectual e ao NEMED.  
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grande caminho pela frente através das fontes proverbias em território ibérico tais 
como as obras Calila y Dimna presente nesse estudo, de Sancho IV com Castigos e 
Documentos e de Don Juan Manuel com Libro del Conde Lucanor.  

 
Nesse momento da investigação, tendo em mente as referências conceituais 

acima, buscamos compreender a presença da mulher seguindo a reminiscência 
penelopeana e sahrazadiana (fiandeiras e feiticeiras do saber)6 na fonte Calila y 
Dimna através de dois eixos: da voz narrativa feminina (construída por homens 
eruditos, poetas) e as figuras desse feminino que aparecem de forma didática na 
narrativa. Ambos os movimentos de compreensão levam às considerações finais de 
aproximação e afastamento ao estabelecermos o perfil paradigmático da mulher 
ibérica do século XIII no confronto entre Calila y Dimna e Las Siete Partidas. 

 
 

1. Representações do feminino na História Antiga e na História Medieval: 
uma translatio studiorum  

 
1.1 O caso da fiandeira e tecedora Penélope  

 
 
Nesse momento da pesquisa, fazendo um rastreamento da tradição sobre o 

feminino, vamos analisar a representação modelar através do arquétipo de Penélope 
como fiandeira e tecedora de histórias. Diferente do se possa pensar, Penélope não 
foi apenas um modelo da boa esposa que aguarda o companheiro em casa, pelo 
contrário: Penélope foi a rainha de seu reino, manteve a supremacia da sua família 
por anos sem a presença de Odisseu, teve pulso forte ao enfrentar os nobres 
enquanto seu filho crescia, e Penélope foi líder, uma mulher sábia e viril. Tal como 
as parcas/moiras, Penélope também fia e tece e desfia a narrativa do tempo (sentido 
de História).  

 
A inteligência e astúcia não eram elementos apenas característicos de Odisseu 

para auxiliar na conquista da Guerra de Tróia ou se salvar em suas aventuras, mas 
também de Penélope que desenvolveu tais virtudes. A sabedoria de Penélope foi a 
que manteve viva e o reino existente, assim ao fiar e tecer a mortalha para seu sogro 
Laertes ela prolongava a esperança de permanência nessas condições (Atwood, 
2005: 11-12). Tal voz viril dada para Penélope já foi apresentada também na própria 
Antiguidade pelo poeta romano Ovídio (43 a.C.-18 d.C.) na obra “Heroides” 
(Vansan, 2016). 

 

 
6 A escolha de Penélope, Sahrazad, Isolda feiticeira também têm a ver com atual olhar sobre o feminino viril 
ao resgatar do passado esses exemplos modelares. Agradeço aqui os apoios para a pesquisa de Marcella Lopes 
Guimarães, Renan Frighetto, Micheli Horbach e Moisés Antiqueira, Letícia Geraldi Ghesti, Francieli 
Pinheiro, Clarice Lottermann, Milton Stanczyk Filho, Marcio Both. 
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No caso de nossa Penélope podemos considerar que sua saída do reino de 
Esparta e o drama do afastamento do seu pai Icário no momento do casamento 
com Odisseu demonstra simbolicamente o rapto pelo esposo, entretanto Penélope 
não evidenciou resistência, mas sim aceitação. Vejamos que Odisseu não aparece na 
obra de Homero submetendo Penélope, pois ela aparece como sua companheira 
mesmo que ele saiba que sua esposa é sua propriedade. Destarte podemos verificar 
que ambas as primas espartanas, Penélope e Helena, não eram somente elementos 
de manobra dos homens em suas ações políticas. Elas foram na realidade mulheres 
que apresentaram inicialmente comportamentos do modelo “mélissa” mas que 
desobedeceram ao exemplo proposto: Penélope governou na ausência do marido 
um reino sozinha e Helena decidiu sua posição na guerra junto a Páris e no seu 
retorno junto a Menelau (Silva & Sousa, 2013: 15-34).  

 
Lessa nos explica que na aristocracia grega a esposa era considerada a “bem 

nascida” e a legítima e isso era o exemplo modelar da mulher “mélissa’, ou seja, a 
mulher abelha (Lessa, 2001: 30-37). Contribui para isso a imagem do tear como 
ofício da esposa, entretanto Penélope o transformará através de sua sabedoria em 
estratagema político. Para tanto devemos ressaltar aqui que ao contrário do que o 
autor (Lessa, 2001: 71) aponta não consideramos a presença política de Telêmaco 
expressiva na Odisséia de Homero e que apesar de Penélope iniciar sua vida seguindo 
os passos do modelo “mélissa” teve que agir independentemente do esposo em seu 
momento de solidão. Penélope não chega a ser um modelo de transgressão como de 
Pandora e pode ter se aproximado dos paradigmas de Medéia, de Deméter, de Tétis, 
de Hera, de Perséfone (o governo de Penélope poderia ter retomado um sentido 
ancestral de matriarcado?). Inclusive podemos salientar sua importante imagem para 
as matronas romanas (como ao exemplo de Calpúrnia no século II). Mesmo as 
hetairas nos lembram do poder das mulheres ancestrais e do matriarcado (Salles, 
1982: 79-98).  

 
A presença de Penélope na narrativa da Odisséia representa também a educação 

dentro do ambiente da nobreza buscando alcançar a arete (Jaeger, 2003: 37-60) e 
Homero não deixou isso de lado ao colocar a personagem feminina como líder na 
ausência do esposo. Por isso a estratégia perspicaz de Penélope para se livrar do 
assédio dos seus pretendentes e manter ainda o reino de Ítaca “em pé”; além disso 
teve uma posição de resistência política da linhagem em fiar e tecer o dossel funerário 
de seu sogro Laertes (Mossé, 2004: 132-134); e logo ao desfiar e recomeçar o 
mesmo trabalho demonstra que para além de cuidar do seu reino ela também se 
protegia mantendo um matriarcado político na ilha de Ítaca por quase duas décadas. 
Ou seja, de senhora do oikos para ser uma política matriarcal. Podemos considerar 
que durante o governo de Penélope no reino de Ítaca observamos na narrativa 
homérica que naquele momento existia um poder feminino contra uma lei patriarcal, 
faltante, mas que mantinha a tensão de seu retorno junto à imagem de Odisseu. 
Aliás, Odisseu deveria em seu retorno retomar o laço político e de amor para com 
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Penélope (Martins, 2010: 1-13). Tal como Nólibos aponta que as mulheres 
espartanas mantinham um espírito do poder feminino e que relembravam que a 
forma de governo um dia iniciou-se com um matriarcado e depois se direcionou a 
um patriarcado (Nólibos, 2017: 17-47).  

 
Por conta dessa posição de poder de Penélope que a sua voz feminina deve ser 

valorizada (Liborel, 2000: 370-384) através do seu ato arguto de fiar e tecer, tal 
como a combatente deusa Atena manteve o reino. A arte de fiar e de tecer se 
transfigura na presença feminina narrativa de Penélope (Andrade, 2009: 59-68). Em 
consonância com a imagem de Penélope, veremos agora os exemplos modelares da 
arguta narradora Sahrazad no Oriente e da sábia feiticeira ocidental.  
 

 
1.2 A narradora do Oriente Sahrazad e as feiticeiras do saber do Ocidente  

 
 

Veremos agora o arquétipo de fiandeira penelopeana com o da contadora de 
histórias Sahrazad e das sábias feiticeiras medievais (Deguilhem & Marin, 2002). Ou 
seja, uma análise das mulheres/do feminino na Idade Média. 

 
Lembremos que a cultura grega está presente na tradição islâmica, por isso 

consideramos aqui a presença da translatio studiorum (Libera, 2004; Bonnici, 2018). 
Nesse sentido acreditamos que ambos os modelos Penélope/Sahrazad definem um 
arquétipo da fiandeira/contadora de histórias. Dessa forma devemos apontar como 
a narradora Sahrazad para fugir da morte tece narrativas encadeadas que apenas são 
contadas de noite. Da mesma maneira Penélope tecia o manto de seu sogro para 
evitar a usurpação do reino. Ou seja, conforme a ação paralela de Sahrazad: 
“durante o dia; pensa em suas histórias e como contá-las e refazê-las, como se fosse 
uma tecelã que trabalhasse incansavelmente para produzir suas narrativas” (Coelho, 
2017: 28). Diante disso analisamos que o arquétipo fiandeira/contadora de histórias 
dialoga também com uma presença de feminilidade viril. Essa feminilidade viril 
transparece na narratividade de As Mil e Uma Noites (rastreamento que ainda iremos 
apontar aqui ao lado da postura de Penélope na Odisséia). Interessante observarmos 
como nos contos de As Mil e Uma Noites, ambientado no espaço de representação 
do onírico, Sahrazad é o símbolo da inteligência arguta advinda de uma sabedoria 
ancestral do matriarcado.  

 
Não possuímos a descrição física de sua personagem para imaginarmos um 

rosto ao arquétipo “penelopeano sahrazadiano” por isso a sensualidade atribuída à 
Sahrazad pertence ao espaço do Orientalismo do século XIX, entretanto, o tema da 
sensualidade e da sexualidade estão presentes ao longo das noites presentes na 
fonte.  
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Os autores do Orientalismo, como Galland, por exemplo, tentam dar um final 
doméstico para a personagem de Sahrazad, mas as fontes orientais medievais não 
mencionam um final acabado, assim podemos trazer para o debate a questão da 
virilidade da narradora em que ela não precisaria se prestar à adaptação familiar e 
sim viver nessa posição onírica da amada que conta as histórias.  

 
Sahrazad aproveitando uma lacuna do “gineceu árabe” pôde lutar através de 

seus contos não apenas por si mesma mas por todas as mulheres que morreram nas 
mãos do califa Sahriyar ou que ainda teriam o mesmo fim. É uma luta coletiva em 
prol das mulheres, é a força, portanto do ancestral matriarcado. Mas Sahrazad não 
deseja destruir os homens, ela apenas quer a igualdade da existência. Através de seu 
intelecto consegue realizar uma narrativa terapêutica sobre a questão de gênero 
(Machado, 2010: 41). 

 
Além disso, a dualidade narrativa que ainda veremos mais no próximo tópico 

da mulher feiticeira também apresenta o enredamento com sua sabedoria a partir de 
exemplos como os binômios de Isolda/Tristão, Helena/Páris e Sahrazad/Sahriyar. 
Duas facetas de um mesmo personagem, tendo a mulher seu lado viril 
complementar, “segundo Bettelheim, Sahrazad e o sultão Sahriyar representam uma 
só pessoa que projetam as necessidades de integração interna dentro dos conflitos 
que devem dominar, cada um de uma vez” (Machado, 2010:40).  

 
O arquétipo representacional da mulher viril nesse estudo caminha no sentido 

de “reimaginar o imaginado” indo além da historiografia e crítica literária tradicional 
(Cavalcante, 2010: 6).  

 
Seguindo o pensamento de que a voz narrativa feminina de Sahrazad ao tecer 

suas histórias é também sujeito de uma elaboração cultural da tradição, 
historicamente as narrativas muitas vezes são passadas de geração em geração 
especialmente por mulheres.  

 
A mulher no Oriente islâmico também assume uma postura de astúcia e 

inteligência e isso era bem-vindo para o debate também teológico. Sentido que ainda 
veremos no arquétipo da sábia feiticeira e também na voz narrativa conselheira de Calila y 
Dimna. Ora, a história e a literatura hoje aumentaram o interesse pela presença 
arguta do feminino oriental para além da sua sensualidade construída pelos 
orientalistas.  

 
Seguindo nessa seara do estudo da fiandeira/contadora demonstrados por 

Penélope e Sahrazad indicamos agora o arquétipo da sábia feiticeira. O que sabemos 
sobre essa voz feminina nas narrativas é em sua maioria reflexos das vontades e 
medos dos homens, os quais escreviam sobre elas. Raros os casos como de Anna 
Comnena, princesa erudita bizantina... mas temos ainda exemplo nesse sentido de 
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mulheres aliadas da erudição tal como no círculo de Marie de Champagne no século 
XII - patrocinadora de C. de Troyes e de André Chapelão - pois escreviam sobre o 
amor cortês e a existência da mulher e da relação dela com o cavaleiro no meio 
social da corte (Pernoud, 1984; Duby, 2013). Assim encontramos a voz feminina 
viril na narrativa que envolve Isolda, curandeira com dons de feitiçaria dotados pela 
mãe. Isolda formada em seu duplo (Isolda + Tristão), a mulher que possui o lado 
feminino aliado à virilidade (Johnson, 1987; Boccalato, 1996).  

 
Nesse sentido, Duby nos indica a ligação do amor profano com o amor 

místico (Duby, 2013: 75). A literatura cavaleiresca apresenta o seu caráter 
pedagógico dentro desse binômio para as relações sociais, por isso Isolda, 
personagem que está presente nesse imaginário representa um perigo social (ela está 
pendendo para o amor carnal). Ela além de ser a curandeira que tem dons de 
feiticeira (que fia e conta histórias) alimenta o sentido dos homens para o que é o 
amor carnal, por isso a voz narrativa feminina de Isolda enreda Tristão (seja o seu 
próprio lado viril ou não) demonstrando certas características bem enfatizadas por 
Duby: Isolda, a dama, a rainha, a bela, a forte, a curandeira e a auxiliadora dos 
cavaleiros em seus jogos de amor, além disso, viril (Duby, 2013: 84).  Tal como 
Sahrazad no Oriente, Isolda feiticeira no Ocidente leva os homens a descobrirem 
suas próprias virtudes. Mas não era só a admiração que suscitava nos homens, mas 
sim um medo sobre as mulheres por conta do que era considerada sua inconstância 
(Duby, 1989: 27).  

 
Diante do fato posto que a literatura cavaleiresca desenvolvida no século XII e 

que influenciou o século XIII, devemos deixar bem claro aqui que esse tipo de 
escrita era feita por homens e para os homens. Mas isso não impediu que as 
mulheres das cortes chegassem a ter acesso ou até influenciassem sobre a 
moralidade cavaleiresca.  

 
O aspecto modelar das sábias feiticeiras tem em Isolda um de seus pontos de 

sustentação, mas não devemos esquecer que também nesse mesmo período 
medieval esse exemplo dividia espaço com as das amazonas. Podemos considerar 
que o modelo das sábias feiticeiras tinha um encaminhamento para mais ou para 
menos do comportamento das amazonas (pois estas eram mulheres viris ao 
extremo, sem compartilhar da presença masculina). Os arquétipos aqui indicados 
contribuem para se pensar sobre o desenvolvimento erudito das mulheres no 
medievo também ocidental.  Nessa linha de pensamento aparecem também ao lado 
das amazonas as valquírias que são exemplos de mulheres viris. Governavam, tal 
como Penélope, sozinhas e sem ajuda dos homens e por isso mesmo admirada e 
temidas por estes. A feiticeira que aparece desde a Antiguidade até o Medievo 
também possui esses traços da mulher viril ao ser independente da vila ao seu redor, 
no momento de prosperidade ela é a curandeira local mas no momento de crise é 
perseguida por sua independência. Pois a feiticeira resguarda o saber do paganismo para 
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dentro do cristianismo. Nesse sentido é oportuno lembrar-se do exemplo modelar 
ocidental de Isolda, forjado através de fontes árabes e escandinavas, ela é a rainha 
curandeira/feiticeira que pode ter como alter ego seu lado viril Tristão (o seu duplo 
literário, ficcional ou não).  

 
A literatura de amor cortês, no qual a personagem rainha Isolda está imersa, 

mantinha um sentido que já conhecemos – o fiar e o tecer. Além de a dama ter 
todas as características aqui indicadas ela devia também à noite orar e de dia fiar e 
tecer (Duby, 1989: 52). Fiar e tecer durante o dia fazia parte das narrativas literárias 
do amor cortês (resquício homérico do modelo de Penélope), ao mesmo tempo em 
que, esse tipo de escrita fazia parte do onírico – tal como é As Mil e Uma Noites.  

 
Dessa forma sabemos que o amor cortês era comparado a uma justa medieval 

e que os homens preferiam as damas mais maduras e sábias (modelos tais como de 
Penélope, Sahrazad, Isolda) às inexperientes (Duby, 1989: 60). Esse caráter da 
sabedoria também se destaca no perfil feminino do amor cortês. Nesse aspecto, 
como Duby nos informa, houve uma “promoção da condição feminina” (Duby, 
1989: 61). Essa estratégia da narrativa do amor cortês tem raízes na literatura 
francesa e andaluza e inclusive dos cátaros. Isso vem ao encontro do conceito de 
“formação cultural” (Duby, 1989: 129) no qual a realidade histórica é formada pelas 
atitudes e pelos comportamentos do indivíduo em sociedade, e em nosso caso 
múltipla e herdeira da tradição clássica. O uso da voz narrativa feminina, portanto, 
dialoga de forma mais complexa também o Oriente com o Ocidente e promoverá 
nosso próximo debate na pesquisa.  

 
 

2. Debate sobre as relações História e Literatura: “mímesis” e “voz poética” 
 

 

Nessa pesquisa é importante a utilização de outro conceito além de translatio 
studiorum (Libera, 2004), o de mímesis como aporte sobre a representação figural 
modelar e para esse pressuposto recorremos a Eric Auerbach (1971); além deste 
visitamos como auxílio conceitual a voz poética como expressão narrativa da fonte 
estudada e para tanto precisamos nos amparar na obra de Paul Zumthor (1993).  

 
A mímesis desde Aristóteles e sua transformação pela época do “renascimento 

moderno” mantém a questão da representação e os modos de se olhar para ela 
sempre em voga nos debates sobre as relações entre História e Literatura. Nesse 
debate, mas no campo medieval, é também importante destacar o pensamento de 
Paul Zumthor. O autor utiliza o conceito de voz poética que atravessa a mímesis e 
aqui conceituamos e adaptamos para o nosso estudo no sentido de “voz narrativa 
feminina” apresentada em Calila y Dimna produzindo um perfil feminino que 
contrastará com as leis de Las Siete Partidas (século XIII).  
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Sabemos que nesse medievo as canções cavaleirescas, ou seja, os romances de 

cavalaria eram protótipos de histórias de “fiar”, ao modo bem de As Mil e Uma 
Noites. Essa conexão foi por conta da influência do modo de contar as histórias do 
Oriente no Ocidente, essas confluências culturais (Eco, 1994). Devemos sempre 
ressaltar aqui que essa “voz narrativa feminina” era produzida por homens, os quais 
eram movidos por uma subjetividade seja por seus medos ou desejos sobre as 
mulheres.  

 
Paul Zumthor acreditava que a voz e a performance andavam juntas na 

constituição da obra literária e que a “poética da voz” (Zumthor, 1993: 11) era o 
modo de se entender as fontes medievais. Além disso, reforça nossa explicação ao 
atribuir a influencia do zegel andaluz para dentro da constituição literária do 
Ocidente medieval. Por exemplo na França medieval existiam mulheres que 
enquanto fiavam cantavam músicas tristes sobre o amor - o que pode ter afetado de 
alguma maneira o fado português (Zumthor, 1993: 47-48). Essa influência greco-
oriental está presente na constituição dos romances de cavalaria e em obras como 
analisamos aqui como Calila y Dimna. Por fim, Zumthor fortalece para o debate 
sobre as relações entre História e Literatura o uso do pesquisador de uma 
“imaginação crítica” (Zumthor, 1993: 54). Ora, o uso da empatia sensível do 
pesquisador sobre o passado para tentar compreender a fonte histórico-literária 
medieval.  

 
No próximo passo vamos analisar as vozes narrativas femininas dentro de um 

panorama greco islâmico ibérico – ou seja o uso de um modelo/paradigma 
(Ginzburg, 1989) – advindo dos exemplos da fiandeira Penélope, da narradora 
tecedora Sahrazad, da feiticeira sábia Isolda e suas influencias na constituição da voz 
narrativa feminina em Calila y Dimna. Para tanto devemos compreender como na 
época de tradução sob Afonso X dessa obra ocorreram aproximações e 
afastamentos sobre o feminino entre essa fonte literária e as leis das Partidas. O 
resultado que buscamos pretende esclarecer sobre um perfil feminino ibérico em formação. 

 
Diante da reflexão da obra O Prazer do Texto de Roland Barthes (1973), 

devemos analisar sobre os aspectos modelares de Penélope na fonte Odisséia de 
Homero. As duas partes mais importantes para a nossa análise foram o Canto XIX 
Encontro de Penélope e Odisseu e o Canto XXIII Penélope reconhece Odisseu (Homero, 2001: 
319-336; 381-392). Os principais aspectos que aparecem de Penélope são as virtudes 
da prudência e da sensatez durante toda a obra. Mesmo no acontecimento inicial da 
“aparição” de sua irmã (a presença na ausência – um dos traços da mímesis), 
Penélope toma a prudência e a sensatez como pontos de reflexão. Na imaginação do 
poeta, o trabalho de tecitura de Penélope é uma luta de uma mulher não apenas no 
aguardo do esposo, mas uma manutenção daquele reino em Ítaca tendo inclusive 
um filho jovem contestador. A situação em que Penélope foi deixada num 
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interregno por Odisseu revela dentro do espaço-tempo o quanto ela ainda 
permaneceu, como dita a voz poética, sensata (o tesouro do reino ia diminuindo, 
mas nunca se esgotou ou tendeu à falência) e prudente (ao avaliar a situação dos 
pretendentes ou quando criou suas meninas durante vinte anos - depois elas mesmas 
foram tragicamente mortas numa invectiva de Telêmaco sobre a opinião do pai 
Odisseu). Além disso, Penélope passa por seu teste ao reconhecer ou não Odisseu. 
Nesse ínterim foi sensata e prudente ao não acreditar na primeira vez que era 
Odisseu que se revelava aos seus olhos – ainda que com o queixume do filho 
rebelde.  

 
Vejamos já no início do teste de Penélope que o poeta sinaliza sua sensatez e 

prudência (aspectos do feminino viril): 
 

[...] Dá logo início ao discurso a sensata e prudente Penélope: 
‘Ora pretendo fazer-te, estrangeiro, umas tantas perguntas. Qual teu 
povo e o teu nome, teus pais, a cidade em que moras?’. 
Disse-lhe, então, em resposta, o prudente e sofrido Odisseu: 
‘Nobre mulher, nenhum homem te pode lançar qualquer pecha, 
em toda a terra, por ter atingido tua glória o céu vasto, 
como se fora de rei sem defeitos e aos deuses temente, 
que sobe muitos e fortes vassalos domínio tivesse 
e distribuísse a justiça. O chão negro produz-lhe abundantemente 
trigo e cevada, vergadas de frutos as árvores grandes; 
constantemente, lhe dá peixe o mar, as ovelhas dão cria, 
pelo governo excelente, feliz encontrando-se o povo. (Homero, 2001: 
322)  

 

E ainda diante do teste, depois de Odisseu fazer valer a sua justiça perante os 
pretendentes e deixando o aedo viver para ainda cantar/contar essa sua história, sob 
proteção da deusa Atena, Penélope viril (de coração de pedra, seu filho reclamaria) 
faz Odisseu demonstrar algo do privado entre ambos para a sua própria averiguação 
(o caso do leito fixo provido seus pés de uma árvore). Vejamos Penélope arguta 
ainda tecendo suas reflexões e hipóteses sobre a veracidade de Odisseu: 

 
Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: 
‘Homem estranho! Não sinto desprezo, nem sou orgulhosa, 
nem em excesso te admiro, pois bem sei que traços tu tinhas 
antes de te ires desta ilha em navios de remos compridos. 
Mas enfim, seja! Euricléia, prepara-lhe o sólido leito 
fora do quarto de bela feitura construído por ele. 
A cama, pois, lhe prepara do lado de fora e a recobre 
com boas peles e mantos e colchoas de linha esplendente.’ 
Isso disse ela, com o fim de provar o marido. Odisseu 
muito indignado se vira e responde à consorte prudente: 
‘Essas palavras, mulher, me excruciam, realmente, o imo peito. 
Quem pôde o leito tirar do lugar? Mui difícil se-lo-ia 
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para qualquer dos mortais, embora hábil. Só mesmo um dos deuses 
conseguiria, sem grande trabalho, mudá-lo de sítio. 
Mas nenhum homem que vive da terra, conquanto mui forte, 
o poderia abalar facilmente; um sinal tinha outrora, 
particular, esse leito bem-feito, que eu próprio construíra. 
Uma oliveira de espessa folhagem no pátio crescera; 
como coluna era o tronco maciço depois de florido. 
À volta dele elevei minha câmara, até vê-la pronta [...]’. (Homero, 2001: 
386-387)  

 
Penélope arguta, sensata e prudente ao pesquisar a veracidade de Odisseu 

revela um aspecto modelar de uma ancestralidade viril para a mulher grega. Nesse 
mesmo caminho está a presença através da voz feminina de Sahrazad em As Mil e 
Uma Noites.  

 
Vamos analisar aqui dois eixos nos trechos de duas noites selecionadas (uma 

do ramo sírio e uma do ramo egípcio): a) a voz poética feminina de Sahrazad e b) os 
exemplos modelares do feminino no discurso narrativo.  

 
Tanto nos ramos sírio ou egípcio aparece a voz do feminino como a voz 

poética da intriga através de Sahrazad e as personagens mulheres geralmente são 
articuladoras centrais ou próximas do centro discursivo.  

 
Dialogando com nossa fonte principal e próxima em análise, Calila y Dimna, o 

professor Jarouche nos indica que essa fonte de contos morais servia também para 
completar redações de As Mil e Uma Noites (Jarouche, 2006: 9).  

 
Esse universo da narrativa de viés sapiencial muitas vezes perpassa pela 

experiência através do aspecto modal dos animais e a revivência depois do 
aprendizado na forma humana. Nesse sentido podemos citar a experiência do filho 
de Jullanar, a Marítima, o rei Badr. Após passar por situações difíceis tanto como 
humano como transmutado na imagem de um pássaro, acaba por buscar uma 
harmonia existencial. O que nos lembra muito o ritual de descoberta do jovem em 
tradições persas e indianas onde nosso espírito é associado a de algum animal e 
nossa superação é saber o que fazer com aquelas características (virtudes e vícios) 
buscando sempre o melhor. Vejamos um trecho da narrativa mencionada 
anteriormente, Jullanar, a Marítima, e seu filho Badr que aponta sobre aspectos também 
do feminino (noite 232ª-ramo sírio): 

 
Na noite seguinte ela disse: Conta-se, ó rei venturoso, que o rei encarou 
o mercador e lhe perguntou: “Onde está a jovem que você afirmou ser 
adequada para mim?”. O mercador respondeu: “Eu lhe trarei essa jovem 
cuja beleza e graça, altura e esbelteza são tamanhas que a língua é incapaz 
de a descrever. Ela está à porta, amo, junto com os criados, aguardando 
que o rei a autorize a entrar”. O rei ordenou que fosse trazida, e, quando 
ela entrou, o rei viu uma jovem alta como uma lança, enrolada num 
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manto de seda com brocados de ouro. Ele se ergueu do trono, entrou 
num de seus aposentos e ordenou ao mercador que lhe conduzisse a 
jovem para ali. O mercador assim procedeu, levando-a à sua presença e 
descobrindo-lhe o rosto. O rei olhou para ela e viu que era mais bonita 
que um bordado e mais esbelta que um cálamo, e que faria vergonha à 
lua quando esta aparecesse. Tinha sete tranças que lhe chegavam ao 
chocalho na canela, semelhantes ao rabo do cavalo e ao escuro da noite; 
seus olhos estavam pintados com pó negro, seu rosto era oblongo e 
cheio, pesado o seu quadril e fina a sua cintura. Ao olhar para ela, para 
sua beleza e graça, sua mente ficou estupefata, pois a jovem era como as 
poesias que disse a seu respeito um dos que a descreveram: 
“Apaixonei-me por ela assim que a exibiram, 
ornamentada de respeito e gravidade; 
não aumentou nem diminuiu; é contudo 
avantajada, e seu manto está apertado; 
no meio disso, esbelteza e boa altura: 
nada a acrescentar e nada a excluir; 
é um cabelo que arrasta o chocalho, 
e se torna para sempre invejado”. 
E a aurora alcançou Sahrazad, que parou de falar. Dinarzad disse à irmã: 
“Como é agradável e insólita a sua história”, e ela respondeu: “Isso não é 
nada perto do que irei contar-lhes na próxima noite, se acaso eu viver e 
for preservada”. (Anônimo, 2006a: 119) 

 
 
Jullanar ao longo da narrativa ganha preponderância quando tornada viúva se 

constitui numa “rainha feiticeira” dotada de saber e que tem que cuidar e manter o 
seu reino de Hurasan (Khurassan, nordeste da Pérsia) – tal como Penélope – 
enquanto o seu filho está desaparecido. Além disso, é uma rainha justa coadunante 
com os ensinamentos salomônicos da tradição sapiencial oriental (TSO). 

 
Vejamos sobre a narratividade do ramo egípcio (contos do resgate egípcio 

desde o século XIV até as incursões orientalistas do XVIII e XIX), enriquecido da 
tradição sapiencial com os exemplos de justiça ligados a Salomão e Alexandre 
Magno, também apresenta a voz poética feminina de Sahrazad apontando mais 
outros aspectos para a figura feminina, a ardilosidade ligada à inteligência e as 
mulheres sendo ainda mais articuladoras nas narrativas. Podemos refletir que 
enquanto caminhamos mais para o ramo egípcio mais aparecem traços da tradição 
sapiencial do bem governar com justiça e também aumenta a quantidade de contos 
envolvendo personagens femininas. Além disso, há uma mescla cultural de fábulas 
árabe-cristãs (tal confirmação se apresenta com a presença de Jesus em algumas 
narrativas) com clássicas-islâmicas (personagens como Alexandre, Aristóteles, Plínio 
e Galeno aparecem associados ao saber islâmico). Nessa transladação de estudos do 
universo clássico para o medieval desponta nossa análise dentro da tradição 
sapiencial de conduta justa aos reis a figura do feminino.  
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Além da narradora ser uma mulher, a força das personagens femininas se 
sobressaem na maioria das noites/contos chegando ao ponto do seguinte trecho 
presente na 836ª noite do ramo egípcio que se intitula As fases do homem, segundo a 
mulher: 

 
Conta-se que uma mulher perguntou a outra: “O que me diz do homem 
de vinte?”. Ela respondeu: “Bonito e cheiroso, um requinte”. Perguntou: 
“E o homem de trinta?”. Respondeu: “Arremete com força e tem pinta”. 
Perguntou: “E o homem de quarenta?”. Respondeu: “Pai de família, não 
senta”. Perguntou: “E o homem de cinquenta?”. Respondeu: “Só de vez 
em quando é que tenta”. Perguntou: “E o homem de sessenta?”. 
Respondeu: “É flácida a sua ferramenta”. Perguntou: “E o homem de 
setenta?”. Respondeu: “Tosse e geme que se arrebenta”. Perguntou: “E o 
homem de oitenta?”. Respondeu: “Peidorreiro que nem se aguenta”. 
Perguntou: “E o homem de noventa?”. Respondeu: “É matá-lo com faca 
sedenta”. Perguntou: “E o homem de cem?”. Respondeu: “A tumba é o 
que o contém, e nem forçada nem por gosto ele me tem”. Então a 
aurora alcançou Sahrazad, que interrompeu sua história e seu discurso 
autorizado. Sua irmã Dunyazad lhe disse: “Como é prazerosa, boa, 
agradável e deliciosa a sua história, maninha”, e ela respondeu: “Isso não 
é nada perto do que irei lhes contar na próxima noite, se acaso eu viver e 
este rei cortês me poupar. Eu lhes contarei algo mais espantoso e 
insólito, mais prazeroso e extasiante, com mais palavras e ordem 
melhor”. (Anônimo, 2012: 382) 

 
 
Sabemos que com essa atitude na prosa que contém humor a narradora 

através da personagem do feminino a coloca acima do masculino. Sahrazad que teve 
na narrativa uma educação e criação cortês pelo vizir seu pai acabou demonstrando 
como narradora produzida por homens medievais (ramos sírio e boa parte do 
egípcio entre o XIV e XV) que estes conheciam a tradição sapiencial oriental e estavam 
imersos em um caldeirão cultural greco-islâmico, principalmente, mas que desponta 
aspectos do cristianismo oriental também. Fato desses escritores homens em 
colocar a mulher como personagem mais ativa a partir do século XIV (primeira 
parte do ramo egípcio, época de recolha dos contos orais aos escritos determinada 
pelo sultão Barquq) é resultado de um cenário histórico devastador, a da Peste 
Negra e da despovoação das cidades. As mulheres estavam sendo elevadas dentro 
da literatura cortês oriental num momento em que elas poderiam prover o 
renascimento daquelas sociedades na vida real. Sahrazad, narradora construída por 
homens, aponta a admiração e o medo que os homens sentiam da figura feminina, e 
por isso mesmo era a voz poética desse gênero escolhida pelos poetas. A sabedoria 
feminina era então também utilizada na narrativa literária oriental como referência 
de autoridade sobre a tradição do passado e como aspecto modelar dentro dos 
contos. Dois níveis como apontamos no início, a voz poética feminina através de 
Sahrazad mesmo que homens eruditos a tenham construído e os modelos de 
mulheres presentes, da rainha penelopeana sustentáculo do poder e das inúmeras 
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feiticeiras do saber que aparecem ao longo dos manuscritos. Num pensamento 
psicológico mais complexo, a voz feminina se tornou instrumento narrativo para os 
homens demonstrarem suas vontades e críticas daquela sociedade. 

 
Depois de termos acompanhado os modelos de feminino sábio e viril, por nós 

selecionados, na Antiguidade e Medievo oriental e ocidental, vamos agora analisar o 
centro de nosso trabalho na íntegra, como se apresenta o diálogo histórico literário 
na Idade Média através da busca pela representação da mulher ibérica com 
inspiração na obra Calila y Dimna (tradução em castelhano do século XIII).  
 
 
3. A fonte e seus autores   

 
3.1 Al Mocaffa e a obra Calila y Dimna (CD) e a tradução para o castelhano na época 
de Afonso X (AX) 

 
Devemos estudar a obra de Al Mocaffa tendo por base a época ibérica de 

traduções de obras orientais ao castelhano. Obras de moral como as vinculadas na 
vertente da tradição sapiencial oriental eram tratadas como obras de teor místico pelos 
medievais do Ocidente, os quais apenas conheciam os ensinamentos até então em 
Latim. Por isso a obra Calila y Dimna possui dois universos de análise: o de sua 
recolha/feitura por Al Mocaffa (século VIII) e o de sua transfiguração ao estilo 
romance e castelhano na Península Ibérica no século XIII. Apontamos a 
importância de Afonso X como o monarca que efetivamente impulsionou a 
produção em prosa na península. Concomitantemente a isso ocorreu o 
desenvolvimento da produção erudita dos livros da tradição sapiencial oriental (TSO) e 
essa tradição perpassou seu filho Sancho IV como verificamos na obra Castigos e 
Documentos e na sequência as obras do sobrinho de Afonso X, Don Juan Manuel 
com as obras Libro Del Caballero et Del Escudero, Tractado sobre las armas, Libro de los 
castigos o consejos, De las maneras Del amor, Libro De los Estados, libro de los fraires 
predicadores, Libro de Patronio (ou Lucanor) e Tractado de Sancta Maria. Para além da 
produção dentro da tradição sapiencial oriental (TSO) através dos escritos pertencentes 
a autores ibéricos (os monarcas e os sábios cristãos, muçulmanos e judeus da corte), 
temos ainda outras obras vinculadas a essa mesma tradição tais como: Libro de los 
ejemplos, Libro de los gatos, Libro de las Consolaciones escrita esta pelo antipapa Luna e a 
Conquista do Ultramar – esta uma versão castelhana daquela de Guilhermo de Tiro 
sobre as Cruzadas encomendada sua tradução por Afonso X e Sancho IV. 

 
A presente obra em análise Calila y Dimna pertence a essa tradição sapiencial 

oriental pois apresenta através de suas lições morais – tal como um manual de 
espelho de príncipes – os ensinamentos aos jovens e futuros monarcas através dos 
exemplos modulares como os de Salomão e Alexandre Magno. Sabemos que nessa 
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mesma vertente podemos incluir também a fonte de As Mil e Uma Noites, 
principalmente no que tange o ramo egípcio. 

 
Há um debate sobre a localização da tradução da versão de Al Mocaffa ao 

castelhano se na juventude de Afonso X ou durante seu reinado. Mas o que nos 
importa é sua vinculação ao rei Afonso X, a presença desse manual como códice de 
conduta a ele podendo atingir alguma reflexão mais posterior em Las Siete Partidas. 
Além disso, o contato com livros do Oriente com sua narratividade de uma filosofia 
prática advinda de tradições como a indiana, árabe e persa para a ensinança 
principesca em língua romance é um dos dados mais ricos desse estudo. Também a 
mesma fonte de Calila y Dimna já tinha sido traduzida no século XI para a língua 
grega por um médico chamado Simeon Seth dedicando a obra para o imperador 
Aleixo I Comneno (Gayangos, 1952: 20). Convivem assim com essa nossa versão (in 
hispanicum translatus) versões ainda outras ainda no ambiente oriental, hebraica e 
latina. A versão conhecida pelos ibéricos era a de língua árabe de Al Mocaffa e 
traduzido por anônimos para a língua castelhana. Ocorreu a tradução da língua 
árabe direta para o castelhano (romanzado) sem o intermédio do latim – mesmo que 
isso tenha sido indicado ao final da fonte os estudiosos do assunto alertam para uma 
tradução direta do árabe ao romance - do século XIII na época de vida de Afonso 
X; por isso há discordâncias de nossa versão direta utilizada nesse estudo com a 
versão de Juan de Cápua, pois a nossa é mais completa e direta do manuscrito 
original. O referido erudito traduziu uma versão latina de uma outra versão hebraica 
de Calila y Dimna intitulando a tradução de Exemplario contra los engaños del mundo. 
Temos também conhecimento da edição de tradução orientalista no século XIX de 
Silvestre de Sacy que seguiu o ramo hebraico/latino de Juan de Cápua. A edição na 
qual trabalhamos tem seu manuscrito base entre a época final do século XIII e início 
do XIV. Mas segundo estudos existiram versões de Calila y Dimna desde Afonso X 
ainda infante fazendo parte de sua educação e depois quando rei de Leão e Castela 
(Gayangos, 1952: 4-5).  

 
Ou seja, a nossa fonte Calila y Dimna acompanhou o rei Afonso X desde sua 

juventude até quando monarca. Tal atitude demonstra o quanto essa fonte de TSO 
era bem quista e consultada pelo referido rei ibérico. Desenvolveu-se também essa 
tradução do século XIII patrocinada por Afonso X com a atualização de termos 
ainda até o século XV, esta a versão manuscrita que temos diante de nós. Gayangos, 
eminente orientalista, fez a recolha de inúmeras obras do estilo de espelho de 
príncipes ibéricos na TSO que ora temos acesso e citamos acima. Interessante 
anotar aqui que Calila y Dimna também aparece em edições atrelada a um outro 
manuscrito, o de Fábulas de Esopo do século VII a.C., este de origem grega, também 
apresentando animais personaficados tal como ocorre também em As Mil e Uma 
Noites e em Calila y Dimna. Isso reforça a característica da TSO de contato entre a 
cultura grega com a árabe islâmica oriental e com a ibérica cristã, judaica e islâmica. 
Temos que ter em mente o quanto aqui devemos nos atentar ao estilo literário como 
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já referenciamos algumas das características da TSO. Mas é importante relacionar 
ainda a discurssividade literária com o subtexto histórico por isso a relação História 
e Literatura é fundamental para nossa pesquisa.  

 
Na época de Afonso X no século XIII estava muito em voga os estudos 

clássicos e a busca por conhecimento via os sábios islâmicos. Por isso a TSO 
(tradição sapiencial oriental) era inerente a esse momento tal como já se prenunciava na 
obra de Consejos de los doce sábios atribuída a Fernando III. A TSO tem em sua 
narratividade exemplos de conduta moral aos príncipes. Al Mocaffa no século VIII 
não pôde traduzir ao Latim sua própria versão em língua árabe feita inspirada nos 
contos orais e em pedaços de textos indo-persas (Gayangos, 1952: 9). 

 
Calila y Dimna seria então um manual de governança oriental que influenciou o 

comportamento dos monarcas ibéricos. A utilização da imagem dos animais 
personificados tem origem em narrativas orientais (indiana, persa e árabe) e passam 
mensagens morais em suas fábulas num sentido universal, mas temos a inclusão da 
época do governo abássida que perpassa algumas das histórias. Podemos considerar 
a fonte como um modelo de espelho de príncipes. A narratividade de Calila y Dimna 
é construída através de camadas de histórias tal como em As Mil e Uma Noites.  

 
Alguns traços da caracterização feminina em Calila y Dimna (CD) tais como a 

esperteza e liderança narrativa coadunam com as fábulas produzidas posteriormente 
por Boccaccio. O uso da ironia e do sarcasmo também está presente tanto em CD 
quanto no Decamerão, por exemplo. 

 
Nas fábulas de Calila y Dimna (considerada uma das primeiras fontes dos 

contos de fada) apresenta-se: “Se trata de efectos que hacen de Dimna el ejemplo de 
lo que Aristóteles en la Ética a Nicómaco definía como eíron, esto es, el disimulador” 
(Lalomia, 2011: 228). Ou seja, o uso mimético para o convencimento narrativo. 

 
Sobre a ensinança dos príncipes ibéricos: em Calila y Dimna "lo cómico es 

enfocado al servicio de la enseñanza y la educación, como paradigma" (Lalomia, 
2011: 228). Além disso, Lalomia aponta que através da “juglaría” (recitar/cantar) os 
mestres ensinavam didaticamente as crianças os aspectos morais presentes na obra 
Calila y Dimna, tal como apontado também no modo como eram ensinadas as lições 
sapienciais do Libro de Alexandre (Lalomia, 2004: 239-266; Lalomia, 2011: 217-230).  

 
A fonte de CD do indiano/persa (partes de manuscritos e tradição oral) para a 

língua árabe escrita Al Mocaffa realizou primeiramente; daí a tradução anônima 
baseada em Al Mocaffa do século XIII feita pelos sábios afonsinos para a língua 
romance castelhana (desde Afonso X infante até quando monarca); e por fim, nossa 
fonte/edição castelhana baseada no legado do século XIV/XV tendo consciência 
das vertentes de Cápua e a hispânica, além da leitura orientalista do XIX. 
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Segundo Josep Puig Montada: “Abd Allâh Ibn al-Muqaffa (724-759) es 

conocido, sobre todo, por su traducción del pahlevi (persa medio) al árabe de la 
obra Calila y Dimna” (Puig Montada, 2007: 85).  A obra foi transliterada para o 
castelhano entre a época de infante de Afonso X e também quando se tornou rei, 
assim convenciona-se a primeira etapa de tradução em 1251 (Puig Montada, 2007: 
86). Além disso, devemos lembrar que Calila y Dimna são duas raposas 
investigadoras (sentido de pesquisa). 

 
A obra literária de Calila y Dimna foi recolhida sobremaneira de manuscritos 

persas e de forma oral por Al Mocaffa na Casa da Sabedoria em Bagdá sob o 
patrocínio do Califado Abássida e possui características zoroastristas mesmo sob a 
governança islâmica, mas claro isso seria ainda combatido pelos abássidas. Temos a 
hipótese que o bem educar (adab) tinha sua vertente persa, mas grega também 
associada à Paidéia.  

 
Vamos seguir aqui esta premissa de Garcia ao analisar Calila y Dimna de um 

“texto objeto” a um “texto fenômeno”; em nossa pesquisa esse fenômeno da 
tradução também é analisado ao lado da tradição sapiencial oriental (TSO) na Península 
Ibérica do século XIII em que o conhecimento grego/persa do Antigo Oriente 
chega ao Ocidente Medieval via os sábios islâmicos e bizantinos sob a insígnia da 
translatio studiorum. Sabemos, 

 
 
[...] que o Libro de Calila y Dimna, em castelhano, é uma tradução 
anônima de uma tradução árabe de uma tradução persa de um texto 
indiano que, por sua vez, estava ligado à oralidade. O anonimato desta 
tradução recoloca, metaforicamente, a questão da neutralidade da 
escritura. (Garcia, 2015: 519)  

 
 

As traduções na corte de Afonso X eram feitas por arabistas com a ajuda de 
hispanistas e o próprio rei era o revisor do texto.  A primeira tradução nesse sentido 
foi o livro do tipo “espelho de príncipes” ou contos morais, Calila y Dimna. 
Entretanto a chegada de obras do estilo TSO (tradição sapiencial oriental) já tinha se 
iniciado desde o pai do monarca, Fernando III, e depois de Afonso X ainda 
continuaria com seu filho Sancho IV e seu sobrinho Don Juan Manuel (no caso 
deste lembremos a importante fonte de Don Lucanor).  

 
Para agora necessitamos retomar a biografia do infante e rei Afonso X, 

principal responsável pela iniciativa da tradução para a língua castelhana de Calila y 
Dimna com a ajuda de arabistas e hispanistas muito provavelmente da Escola de 
Tradutores de Toledo. Esta obra da tradição sapiencial oriental (TSO) aparece como 
manual de educação do jovem monarca ibérico (espelho de príncipe). Lembremos 
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que as narrativas morais da TSO são permeadas pelas presenças 
alegóricas/exemplos modelares de Salomão e Alexandre como reis sábios e justos. 
A narratividade de Calila y Dimna perpassa pela didática dos personagens animais 
humanizados, técnica de aprendizagem moral que conhecemos desde As Fábulas de 
Esopo. Al Mocaffa teve a ousadia bem sucedida de realizar uma recolha das fábulas 
orais e escritas de vertente indiana e persa e nos apresentar em língua árabe. Depois 
Afonso X desde jovem ouviu as histórias sapienciais advindas de Calila y Dimna 
(narrativas moralizantes que contribuíram para a formação do rei) e a transformou 
na primeira tradução da língua árabe ao castelhano medieval, língua a qual estava 
ajudando a conformatar na Península Ibérica. Al Mocaffa fez o trabalho de tradução 
mais antigo e Afonso X deu o estopim para as histórias circularem em língua 
vernácula em sua re-tradução em ambiente ibérico. Nessa translatio textual 
conhecemos o contexto a ser estudado (Eco, 1994). Veremos ainda nessa pesquisa, 
durante o rastreamento do feminino ibérico, o quanto Calila y Dimna era uma obra 
cara ao rei Afonso X, o qual recebeu o legado de seu pai Fernando III com obras 
como Libro de los doce sábios e Libro de Alexandre, e que despertou seu interesse em 
traduzir obras nesse sentido da TSO; além disso, como herança política e cultural de 
Afonso X, seu filho Sancho IV e seu sobrinho Don Juan Manuel iriam ainda 
explorar em escritas inéditas e novas traduções do tipo TSO em suas vidas. 

 
 

3.2 Afonso X infante (sua educação) e rei (patrocinador da erudição TSO)  

 
Os ensinamentos ao jovem príncipe deveriam se iniciar aos sete anos de idade 

e nesse ínterim estavam as obras sapienciais como primeiros manuais de como 
governar. Ainda jovem Afonso X tomou contato com o que ouvia de Calila y Dimna 
e outras obras de TSO indicadas por seu pai Fernando III e sua mãe Dona Beatriz 
(Salvador Martínez, 2003: 57). Os mestres do infante Afonso X eram cristãos, 
muçulmanos e judeus. Além de aprender as lições sapienciais através dos 
manuscritos literários, o jovem príncipe aprendia questões de direito. Podemos 
apontar que o infante Afonso X tinha algum contato também com estes mestres que 
freqüentavam a corte de Fernando III: mestres Roldán, Pedro Gallego, Fernando 
Martínez de Zamora, Jofré de Loaísa, Don Remondo de Losana (Salvador Martínez, 
2003: 53-54).  

 
A educação recebida por Afonso X desde sua infância foi pensada e cuidada 

por Fernando III e Dona Beatriz. Podemos sinalizar que a educação do herdeiro do 
trono de Castela era dividida em duas frentes: os ensinamentos religiosos cristãos ao 
lado do cumprimento das artes liberais (trivium – lógica, gramática, retórica e 
quadrivium-aritmética, música, geometria, astronomia) e o ensinamento da tradição 
sapiencial oriental. Isso foi tão importante na formação desse rei ibérico que seu filho 
Sancho IV perpassou pelo mesmo sistema de ensino e ele parece ter passado essa 
tradição ao primo Don Juan Manuel (Salvador Martínez, 2003: 49).  
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Na adolescência de Afonso X entre os anos de 1231-34 ele aumentou o 

interesse pelos estudos seja das artes liberais quanto da TSO. Destacava-se por ter 
uma ótima memória e cada vez mais foi sendo educado através dos manuais de 
conduta dos espelhos de príncipes orientais (Salvador Martínez, 2003: 54). Afonso 
X desde infante tinha muita curiosidade sobre o mundo e quando rei dizem que se 
apartava do convívio da corte por um longo período para acompanhar e revisar as 
encomendas de traduções e feituras de novos manuscritos (Salvador Martínez, 2003: 
66).   
 

A tradução de Calila y Dimna do árabe foi lançado direto “romanzado” em 
língua vernácula castelhana, o latim apenas foi provavelmente uma fase de 
entendimento mas não de tradução na linha da versão espanhola. No scriptorium 
alfonsí ou na Escola de Tradutores de Toledo foi encarada a tradução de Calila y 
Dimna não meramente como livro de fábulas, mas como um livro sapiencial e de 
teor científico para auxiliar o monarca ibérico a bem governar (Salvador Martínez, 
2003: 86). Também o Libro de los doce sábios foi produzido por sábios cristãos em sua 
origem no castelhano tendo como modelo os livros sapienciais orientais sob os 
cuidados de Fernando III e foi um dos livros apreendidos por AX. Essa chamada 
“tradición didáctico-sapiencial” iniciou-se pós conquista dos cristãos da Península 
Ibérica em que de uma certa maneira dominaram o saber sapiencial dos islâmicos e 
judeus e passaram a assimilar dentro de uma cultura hispânica/ibérica. Fernando III, 
Afonso X, Sancho IV e Don Juan Manuel são os promovedores dessa tradição 
dentro de Castela, mas podemos também apontar se isso chegou também até a corte 
portuguesa de Dom Dinis por exemplo. A narratividade da tradição sapiencial oriental 
tem uma estrutura complexa e pertence a um universo didático e literário, ou seja, 
dentro do perfil clássico do speculum principis (Ehrhardt, 2008). Portanto, as obras da 
TSO são consideradas “espelhos de príncipes” e colaboraram para a língua romance 
na Península Ibérica. Assim, Afonso X quando se tornou rei em 1252 teve que 
continuar e efetivar a organização do reino de Leão e Castela, e já estava preparado 
desde infante para isso tendo se esmerado nos estudos sapienciais (O’Callaghan, 
1999: 31-32). Agora veremos o feminino presente na TSO de Calila y Dimna. 

 

4. O feminino em Calila y Dimna  

 

A metodologia utilizada foi rastrear a fonte em dois sentidos: 1. A voz 
narrativa feminina, mas que é de origem masculina (geral) e 2. A imagem feminina 
através dos personagens (casos específicos). Essas foram as respostas do feminino à 
sociedade patriarcal: a utilização da astúcia (relembrar o estilo narrativo penelopeano 
e sahrazadiano).  
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Calila y Dimna (CD) é um dos primeiros escritos também no estilo contos de 
fadas: a representação do bem (Calila) e do mal (Dymna), um equilíbrio da vida. A 
referida fonte é uma mistura da obra budista Pantshatandra (V a.C.) e da indiana 
Mahabarata (IV a.C. - IV d.C.). O uso dos animais que narram a história é um 
recurso propedêutico para a educação dos infantes desde épocas afastadas até os 
ibéricos (espelho de príncipes). Detalhe que até hoje esse recurso faz parte da 
educação das crianças. 

 
Trabalhamos com a versão de Calila y Dimna (Gayangos) com o olhar para o 

século XIII de Afonso X. Nossa fonte é da tradição de tradução castelhana os quais 
também pertencem os zegéis (poesias de amor andaluzas), as muachahats (odes 
morais e políticas). Assim nossa fonte tem uma tradição que se espraia para fora da 
indiana e persa até a arábica versão de CD de Al Mocaffa (séc. VIII) e sua tradução 
para o castelhano (nossa fonte, nosso olhar para o XIII) época de Afonso X (AX). 
Nossa edição, a de Gayangos, é uma edição resultante dessa tradição hispânica (séc. 
XV). 

 
Para se conhecer melhor uma obra é imprescindível que analisemos as 

intenções deixadas no início dela. A reflexão sobre o Prólogo: Calila y Dimna é um 
livro proverbial com ensinamentos aos príncipes (espelho de príncipes) e faz parte 
da tradição sapiencial oriental (TSO). É uma literatura moralizadora. Assim inspira-se 
por assim dizer nos diálogos platônicos dos ensinamentos do filósofo ao rei que se 
quer sábio (neoplatônico). O Prólogo pertence originalmente a Al Mocaffa. Nele há a 
valoração dos intelectuais que através de muito estudo colocaram através de 
exemplos e da imagem de animais lições de conduta. Obra proverbial educa as 
crianças de forma divertida e assim se torna mais eficaz em sua propedêutica. O 
estudo de Calila y Dimna enquanto AX infante gravaria em seu coração os 
ensinamentos e levaria consigo como uma herança de pedras preciosas. O livro tem 
a intenção declarada de ensinar por isso deve ser estudado por completo para o bom 
entendimento. Para tanto, no próprio Prólogo, o autor nos dá um exemplo da 
propedêutica da TSO quando relata as fábulas "Do homem que encontrou um 
tesouro e foi enganado por seus carregadores", "O ignorante que se passa por 
sábio", "Aquele que é roubado enquanto dorme", "Aquele que queria roubar foi 
roubado".  

 
O saber e a obra são defendidos no Prólogo em que nos diz que: "o saber não 

acaba senão com a obra e que o saber é como uma árvore e uma obra é uma de suas 
frutas". O sábio deve ser rígido na busca de conhecimentos e zelar pelo saber 
adquirido para transmiti-lo. Três coisas se ganham e se dão: a ciência, as riquezas, e 
fazer o bem. Ao final do Prólogo há a indicação do seu estilo narrativo através do uso 
dos exemplos. Conta-se também através da fonte castelhana do XIII que a tradição 
da narrativa teve origem na Pérsia (mas sabemos no capítulo primeiro que é mais 
antiga, existia em forma oral na Índia) e que foi traduzida ao árabe por Al Mocaffa 
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(século VIII). Por fim, a voz poética de Calila y Dimna é masculina mesmo quando 
aborda o feminino e agora veremos as figuras desse feminino.  

 
Depois da transliteração do Prólogo refletimos entre a voz poética feminina – 

de maneira geral - pelo autor (es) masculinos (no Prólogo Al Mocaffa e depois temos 
o interesse pela tradução ao castelhano do rei Afonso X e os seus sábios 
colaboradores – todos homens) e as figuras/representações do feminino – seus 
elementos específicos; lembramos que o modelo mariano também pertenceu ao rei 
Afonso X. Na sua juventude teve acesso ao aprendizado da TSO e no início do seu 
governo encomendou a tradução de Calila y Dimna para a língua castelhana. No 
governo mais tardio de Afonso X a figura feminina que se associará será ainda de 
Maria em suas Cantigas. Imerso nessa propedêutica temos o tipo de leitura dos 
príncipes ibéricos: livros proverbiais da TSO e que atingem suas próprias produções 
régias e a dos nobres, como a de Dom Juan Manuel (tema da educação dos 
príncipes ibéricos). 
 

No rastreamento do feminino de Calila y Dimna como possível influência no 
pensamento afonsino apresentaremos, portanto, nossa metodologia que tem como 
objetivo seguir nesses dois eixos ao mesmo tempo: 

• Geral: a voz narrativa/poética feminina (narrador Al Mocaffa e os 
anônimos que ele resgatou – possuem uma voz feminina feita por 
homens ou chamadas vozes de CD); 

• Específicos: as imagens femininas que aparecem na fonte (dentro de uma 
sociedade patriarcal em que a resposta da pressão seria as mulheres 
astutas dentro da narrativa); 

 
Seguindo nossa metodologia científica (Arostégui, 2000) entre a voz feminina 

produzida pelos homens e as figuras femininas fizemos o rastreamento do feminino 
em Calila y Dimna: (ler, procurar o feminino, transliterar e escrever reflexão na 
sequência): Neste conto temos a mulher companheira (Del ladrón a quien hacen creer 
que la luna sirve de escala); no próximo conto (El amante que cae en manos del 
marido) temos a figura feminina como tentação ao homem; no conto provervial (El can 
engañado por el reflejo agua) a figura da mulher está associada à maternidade e ao ciclo 
da vida (fiandeira da vida); o autor(es) resgata(m) ao começo da fonte e fica claro a 
influencia indiana na utilização propedêutica (Anônimo, 1952: 13-19). 
 

Em "a pesquisa de Dimna e de Calila" (Anônimo, 1952: 19-20) conversas 
entre o rei e seu filósofo (estilo da TSO com tons de neoplatonismo) - o filósofo ou 
ainda Calila assume a postura sahrazadiana e o rei próximo ao do sultão Sahriyar ou 
ainda na voz de Dimna: Dijo el rey: ¿Cómo fue eso? ou Dijo Dimna: ¿Cómo fue 
eso?, aí começa a camada de narrativa proverbial que ensinará a conduta moral ao 
príncipe: lições proverbiais com a utilização de animais (TSO); entretanto Calila e 
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Dimna tem um diálogo mais intenso do que a narradora e o sultão de As Mil e Uma 
Noites.  

 
Interessante em (De la pesquisa de Dimna) há a retomada da conversa através 

de perguntas e respostas (Anônimo, 1952: 34) entre o rei e o filósofo (modelo 
dialético que busca sair da abstração em busca de uma “verdade”). Esse modelo 
também pertence à TSO, na qual aprendida na infância do príncipe chega até a fase 
adulta do rei – o resultado são resquícios da TSO nas obras de maturidade dos reis e 
nobres ibéricos. Inclusive o termo "Pesquisar" é importante para CD como para Las 
Siete Partidas (7P), como elemento que auxilia na prática e determinação da justiça 
(TSO).  

 
Nos contos (Del simio y la cuña) temos uma reflexão de que os homens não 

devem dividir seus segredos com as mulheres (receio masculino delas);  "La vulpeja y el 
tambor"- há o feminino sahrazadiano na voz poética mesmo que seja um relato 
masculino; no conto "La alcahueta y el amante" a figura da mulher aparece como 
ardilosa; já na sequência, em "El carpintero, el barbero y sus mujeres" a figura do 
feminino que atravessa a voz poética feminina feita por homens (é acusada de 
feiticeira; e se torna um perigo o sultão amar as mulheres); "El cuervo y la culebra" – 
há presença do esteriótipo feminino já indicado;  Em "Las tres truchas" é sinalizado 
que a "melhor mulher" é aquela que é companheira de seu marido (Anônimo, 1952: 20-25) 

 
Ao longo de Calila y Dimna (CD) aparecem avisos de que os nobres sempre 

são perigosos mais do que o outro rei inimigo, além disso, que os nobres são como as 
mulheres quando são esposas do segundo marido: esquecem do primeiro - vide conto “El piojo y 
la pulga” (Anônimo, 1952: 27); o cumprimento e o aconselhamento da justiça de 
tipo TSO também é uma constante na obra.  

 
Existem também conselhos de bom senso femininos: respectivos contos "Los tittuy y 

el mayordomo del mar" e "Los dos ánades y el galápago" (Anônimo, 1952: 30) - 
aqui inclusive há um aconselhamento das raposas Calila à Dimna sobre o homem não 
ser leviano com relação ao amor das mulheres – um estilo agregado por Boccaccio depois 
talvez? 

 
As narrativas morais através das vozes dos animais – uma das características 

também da propedêutica utilizada pela tradição sapiencial oriental (TSO) - possui 
origem também compartilhada pelas tradições indiana/persa, como aparece em 
vários contos de As Mil e Uma Noites. 

 
A fábula "La mujer y el siervo" (Anônimo, 1952: 36)  apresenta uma 

representação da figura do feminino associada ao de confusão/baderna; diferentemente 
da personagem da "madre del león" que aparece como uma das fiandeiras das fábulas 
e que possui uma presença respeitosa e de aconselhamento; a figura feminina aqui é da 
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conselheira sahrazadiana: fiando a sabedoria como Penélope; e ainda em “la madre 
del león” destaca-se também a figura materna. Em referência à prática do 
aconselhamento ela é outra das características formativas da narrativa do tipo TSO: 
“Et dicen los sábios” (expressão de TSO presente aqui em CD e nas 7P).  

 
Seguindo nosso rastreamento da voz feminina produzida por homens e suas 

elaborações da figura do feminino, temos: "El labrador y sus dos mujeres" (onde há 
claro o poder patriarcal sobre as mulheres); "Los papagallos acusadores" em que há 
definições como “muger muy fermosa e buena e leal” ao mesmo tempo que “amaba 
a su señora” – atravessa a narrativa incertezas masculinas que levam a desconfianças 
para com a mulher que é testada em sua beleza, bondade, lealdade e no posto de senhora 
(Anônimo, 1952: 37-48) 

 
A figura feminina reforça as características de amor e lealdade como laços para 

com os homens (na mesma alusão mulheres/atitude dos nobres) – Lealdade e Amor 
entre os nobres/mulheres com o Rei – aprendizado monárquico; já as figuras do 
feminino em "La mujer del sésamo" e "El lobo y el arco" defendem a atitude da 
mulher também ser sábia. Em "La gineta, la liebre y el gato religioso" as "mulheres 
estrangeiras como as víboras" - o discurso de que há o perigo da mulher de outra cultura 
(Anônimo, 1952: 49). 

 
O uso do fantástico nesse momento da obra de CD está já aparecendo de 

forma recorrente. Devemos refletir aqui que Afonso X ainda infante tinha acesso 
aos livros proverbiais que também usam do fantástico e na fase adulta do rei ele 
ainda seguiu o fantástico? Talvez a melhor resposta estivesse na elaboração do 
religioso com as artes como na confecção das cantigas.  

 
Seguindo nosso rastreamento, em “El carpintero engañado” a mulher deveria 

amar mais a vida do esposo do que a sua própria (anulação de si); em "De la niña que se 
tornó en rata" aparece o exemplo do pensamento independente da mulher visto como perigoso 
(Anônimo, 1952: 52) 

 
Em “Querer matar los amigos por amor de una muger non es de las obras que 

a Dios place” aparece o conselho de que não se deve confiar demais nas mulheres; e na 
sequência há a valoração da maternidade e do filho homem; também aparece o conselho 
da mulher para que os homens utilizem da paciência como forma de sabedoria: “pedir tregua al 
gato e ganar su amor” (Anônimo, 1952: 57-58); mais para frente na narrativa, a pior 
das mulheres é a que não convive bem com seu marido (deve ser apoiadora do 
esposo); mas e o comportamento do marido com a esposa? Silêncio. Destarte é 
indicado que o rei deve ser sábio e virtuoso (equilibrado) como defendido nos 
manuais de TSO, por exemplo: “Et cuando el rey fuere sábio é fuerte, et su 
consejero sábio é leal e desengañador, á ese da Dios lo que quisiere de seso et de 
ganancia, et vencerá á sus enemigos, é habrá buen entendimiento é buena ventura, et 
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acabará siempre em bien é em buena andanza” (Anônimo, 1952: 60). Novamente há 
o paralelo do comportamento feminino da mulher com o esposo como insinuação a 
dos nobres perante o rei. Isso é um tema muito vivido por Afonso X durante todo o 
seu reinado perante o grupo nobiliárquico. 

 
Temos em CD a personagem humana mesclada ao dos animais que é a da 

rainha Helbed: a buena dueña é a aconselhadora dos homens (Anônimo, 1952: 62-63): “(...) 
ca Helbed me consejó bien é yo creíla, é por ende só agora gozoso et bienandante et 
afirmó Dios mi regno con el buen consejo de mis leales amigos, é vi 
manifiestamente cómo es Cayneron sábio”. Aparece aqui a figura feminina da rainha 
sábia que aconselha através do enredamento e melhora a posição do rei (de triste 
para alegre/confiante). Definida assim a rainha como mulher feiticeira pelo seu saber 
mas os homens ainda desconfiam desse poder. Associação com os modelos 
clássicos e medievais de Penélope, Sahrazad e das feiticeiras no Ocidente.  

 
Já em “Las dos palomas” ainda é considerado o sofrimento das mulheres; e em "El 

simio y las lentejas": “el que se casa con la muger de grant linage e fermosa” destaca 
a importância para a linhagem. O recado é dado para as mulheres e vale a pena 
destacar novamente ao grupo nobiliárquico. Na fonte aparece que a esposa é o 
complemento do marido e vice-versa - há uma grande preocupação na fonte com a 
ideia de casal ser um complemento, pois cria um sentido de harmonia, de ordem 
social (Anônimo, 1952: 63-64).   

 
Calila y Dimna, uma das primeiras fontes dos contos de fadas, reforça a voz e 

figura feminina como aconselhadora próxima dos modelos penelopeano e 
sahrazadiano, e passou também a ser refletida pelos sábios anônimos ao lado de seu 
curioso rei AX na época de sua tradução da versão de Al Mocaffa ao castelhano de 
1251 até 1261. A nossa fonte apesar de ser uma versão continuada do século 
anterior ao XV e recolhido por Gayangos no momento orientalista ela faz parte da 
corrente hispânica e apresenta a TSO como um manual proverbial propedêutico dos 
príncipes que devem aprender lições morais para futuramente governar. 

 
Ao final da obra temos o clímax da narrativa com o “Conselho ao Rei Sábio 

pelo Filósofo”. Então surge a ideia importante para nosso estudo sob o eixo da 
história intelectual: o “consejo a otro e non lo tiene para si” (Anônimo, 1952: 78) uma das 
mais fortes características do aristotelismo medieval (averroísta, aquiniano) e do 
neoplatonismo formadores também da TSO. Até mesmo as camadas de narrativa 
pertencem a essa tradição propedêutica que traz a influência clássica para o medievo 
(translatio studiorum). Destarte, os exemplos morais (em nosso caso foi o olhar do 
feminino) para os seres humanos através de personagens animais na tradição sapiencial 
oriental e o uso do método clássico no ensinamento do filósofo ao rei são elementos 
para o modelo ideal dos espelhos de príncipes. Calila e Dymna são duas raposas 
argutas que confirmam o sentido de pesquisa na narrativa entre vícios e virtudes.  
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Epílogo: um diálogo greco islâmico ibérico sobre o feminino viril  

 
Depois de feito o rastreamento da voz poética feminina do “narrador” e das 

representações das figuras do feminino em Calila y Dimna podemos depreender que 
na fase juvenil do rei Afonso X ele estava mais aberto às tradições plurais advindas 
do Oriente – vide seu aprendizado e sua posterior encomenda da tradução de nossa 
fonte em análise – do que quando da metade para o fim do seu reinado efetivo em 
que o conservadorismo foi ganhando partido através até mesmo dos nobres 
rebeldes associados à Sancho IV. Por isso nossa busca pela representação da mulher 
ibérica através da recepção educativa de Afonso X tem duas fases: no momento em 
que estamos analisando – o infante e a juventude do rei – o feminino tem traços 
laicos e da literatura oriental da mulher sábia e conselheira (por isso mesmo perigosa, 
bruxa). Dados de seu aprendizado inicial e no instante posterior – da metade para o 
fim do reinado – a associação foi cada vez mais intensa com a imagem de Maria 
(vide suas Cantigas) quase numa transposição de suas ideias políticas através das 
ações da Virgem e transformando o paradigma da mulher sábia/laica e temida (Eva) 
numa versão aceita por isso cristianizada (Maria)7. Assim a busca pela representação 
da mulher ibérica perpassa a ótica da propedêutica apreendida pelo infante e sua 
posterior encomenda de tradução da obra Calila y Dimna no século XIII.  

 
Os manuais proverbias da tradição sapiencial oriental (TSO) apresentam exemplos 

morais para o bem governar e também como os membros dessa sociedade deveriam 
ser vistos. Por isso o resgate na Península Ibérica – e com intensidade justamente aí 
ao lado em menor medida do reino francês – desses manuais proverbiais para a 
educação dos infantes. O traço mais marcante desses manuais que fomentam a TSO 
– os quais Calila y Dimna pertencem – é seu neoplatonismo que possui o exemplo do 
filósofo-rei e da contemplação do conhecimento.  

 
O projeto cultural de Afonso X fez com que a TSO aparecesse também na 

feitura por ele e pelos seus sábios de Las Siete Partidas, pois encontramos em meio às 
leis orientações ao bom governante (documento normativo com traços de espelhos 
de príncipes indicando entre outros o exemplo de Salomão). E de qual lugar pode 
ter vindo essa presença da TSO? Dos livros sapienciais orientais que fizeram parte 
da educação na juventude do monarca, tal como Calila y Dimna, fomentando assim 

 
7 Destarte que a imagem de Maria Madalena no medievo poderia ter feito essa transição (Duby, 2013). Debate 
que esteve presente no Curso de Extensão “Entre a História e a Literatura: o feminino na Antiguidade e 
Idade Média” (2018) no campus da Unioeste de M. C. Rondon – PR. Aproveito o ensejo e faço aqui o 
agradecimento ao meu supervisor e alunos que contribuíram de forma enriquecedora para os debates sobre o 
feminino desde a história clássica, ao medievo e até a contemporaneidade: Prof. Dr. Marcos Luís Ehrhardt e 
os alunos Alana Thaís Quadros de Campo, Caio Cesar Machado Gomes, Elisangela de Melo Aguado, Gilmar 
Senturião, Lidiane Karina Wentz, Maitê Carla Scottini Padilha, Patrick Guilherme Neves Borges, Tainá Raue 
dos Santos, Vanessa Luana Schmitt. 
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um olhar do futuro rei para os membros da sociedade, como em nosso caso das 
mulheres. 

 
Nessas considerações finais indicamos então as aproximações e afastamentos 

acerca do feminino (voz e figuras) dentro da lógica da TSO entre Calila y Dimna e 
Las Siete Partidas.  

 
Em que medida (de aproximação ou de afastamento) o modelo didático 

feminino proposto em CD influenciou a postura do rei AX sobre o feminino nas 
leis das Partidas? Como a TSO desde CD permanece presente ou não até nas 7P? 
No que tange as aproximações o modelo oriental da mulher sábia e conselheira (modelo 
penelopeano, sahrazadiano) está presente na obra de Calila y Dimna entre a aceitação 
e o medo dos homens perante essa figura, e ela aparece também nas leis de Las Siete 
Partidas como um modelo a ser temido pelos homens; apenas será aceita a ideia da 
mulher sábia nas Cantigas de Santa Maria sob a imagem cristianizada da mulher por 
Maria ou da mulher religiosa (II Partida, Título V, Ley III). O feminino aparece em 
Las Siete Partidas como a parceria entre marido e mulher (a fiabilidade perpassava da 
esposa pela palavra do marido) isso está nas Partidas como em Calila y Dimna.  Na 
(III Partida, Título VI, Ley III) e em Calila y Dimna há esse reconhecimento e essa 
consequente desconfiança da mulher aconselhadora (penelopeana, sahrazadiana, 
feiticeira). Mulheres que enganam até os sábios se tiverem oportunidade (II Partida, 
Título V, Ley III). Em Calila y Dimna há a reticência ao demasiado conhecimento 
das mulheres (fiandeiras) e o mesmo aparece nas Partidas, vejamos: Na (III Partida, 
Título VI, Ley III) as mulheres não podem fazer a defesa de outros nem de si 
mesmas pois não podem  assumir posição de varão e devem deixar aos homens essa 
função; ademais "que quando las mugeres pierden la verguença, es fuerte cosa de 
oyr las, e de contender con ellas" (periculosidade do modelo penelopeano e 
sahrazadiano). Nessas aproximações ambas as fontes de Calila y Dimna e Las Siete 
Partidas tratam as mulheres viris e sabedoras com o estigma da desconfiança e tratam 
de deslegitimá-las. Ou seja, a negação do modelo reforça a existência desse feminino 
viril no cotidiano. O poder das mulheres apesar de temido tem suas ressalvas, no 
caso de Calila y Dimna a conselheira pode servir de esclarecedora e testemunha e é 
bem-vinda e em Las Siete Partidas ela serve como testemunha em um dos poucos 
momentos equiparada aos homens (III Partida, Título XVI, Ley I); e próximas estão 
as duas obras (CD e IV Partida) em valorar o modelo da esposa e da instituição do 
ritual do casamento. 

 
E no que tange os afastamentos – nas 7P somente é considerada a mulher 

religiosa ou da linhagem, pois ela é o meio para o nascimento de mais nobres para a 
sociedade dado esse que não verificamos em Calila y Dimna, lá as mulheres ou as 
imagens do feminino representadas didaticamente pelas ações e falas dos animais 
são todas perigosas, inclusive a admirada e temida rainha Helbed, sem exceção. 
Devemos também observar que a alusão em CD no nível do paralelo 
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mulheres/nobres é diferente de se pensar o personagem por si, a mulher, na mesma 
fonte, pois aqui se indica que na estrutura social ela não tem privilégios em suas 
características, ou seja, todas sofrem das mesmas críticas ao contrário do que vemos 
nas 7P. Como podemos verificar na (II Partida, Título V, Ley III) - as chamadas 
inconvenientes mulheres não servem para formar linhagens nobiliárquicas, pois se deve 
ter cuidado com essas mulheres vilãs - periculosidade dessas mulheres; essas 
mulheres podem causar dano aos nobres e, por conseguinte ao rei; as mulheres vilãs 
podem até enredar os sábios (!); os filhos delas não podem ser vistos na sociedade 
dos homens; os nobres e reis, de acordo com o documento normativo, devem 
escolher mulheres da linhagem e da religião. Calila y Dimna não prescreve como o 
documento normativo quais mulheres são aceitas em sociedade e quais não. Pelo 
contrário até o modelo da rainha (membro da linhagem, portanto) sofre críticas na 
referida obra literária por ter demasiado conhecimento e ter uma postura viril.  

 
Nesse diálogo greco-islâmico ibérico sobre o feminino ocorrem dissonâncias e 

similiaridades entre o feminino apresentado em Calila y Dimna com as leis das 
Partidas no universo das subjetividades do ideal de mulher ibérica para Afonso X. 
Podemos dizer que nas leis as mulheres eram enquadradas pelo poder patriarcal 
daquela sociedade castelhana enquanto que em Calila y Dimna – uma fonte literária 
que podemos considerar universal- as mulheres tinham ainda voz e representavam 
figuras propedêuticas do feminino. Há ainda contatos entre a influência/confluência 
de ideias em Calila y Dimna da Odisséia de Homero e de As Mil e Uma Noites (saber 
greco-islâmico) versus o contraste com as leis ibéricas de Las Siete Partidas que mesmo 
tendo sentido universal e também sendo atingida pela TSO, no quesito sobre o 
feminino, recorreu por fim às leis consuetudinárias e da adequação à religião cristã. 
As aproximações entre Calila y Dimna e Las Siete Partidas no quesito feminino se 
encontram quando verificamos o temor dos homens pelo acesso ao saber laico das 
mulheres, porém se distaciam as fontes quando para a primeira todas as mulheres 
são temidas e para a segunda fonte quando somente as mulheres que não são vilãs, e 
são cristianizadas e pertencem a alguma linhagem não são tão temidas. Ou seja, 
essas últimas se enquandrariam na norma patriarcal. Podemos também refletir que 
apesar de toda norma as mulheres ibéricas tinham ainda alguma liberdade, pois são 
temidas por serem aconselhadoras aparecendo nas leis para serem contidas. O 
cristianismo seja ocidental ou oriental ainda dividia espaço com outras culturas 
monoteístas religiosas (vide os muçulmanos e os judeus) configurando uma não 
total submissão da mulher-Eva (conhecedora laica da natureza) pela mulher-Maria 
(conhecedora cristianizada). Assim também os modelos penelopeano e sahrazadiano 
estavam presentes via Calila y Dimna e as Partidas, entre o medo e a fascinação dos 
homens por essas fiandeiras do saber, como vimos acima, na configuração da 
mulher ibérica do século XIII.  
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