
 

DUAS HISTÓRIAS DE PEDRO AFONSES 

No anterior Boletim de Estudos Clássicos apresentámos uma 

história extraída da Disciplina Clericalis da autoria de Pedro Afonses, 

um judeu convertido ao Cristianismo. Aí procurava um pai educar o 

filho ensinando-lhe que os verdadeiros amigos só se revelam nas 

situações de maior necessidade. 

Neste mesmo estilo de construção em framework / Rahme-

nerzählung / histoire-cadre Pedro Afonses dá, por diversas vezes, a 

palavra a um mestre incumbido de preparar os jovens clérigos. São 

estas situações que justificam o título da obra: Disciplina Clericalis. O 

interesse e curiosidade nas histórias que o mestre tem para contar é 

justificado pelo discípulo com objectivos didácticos: convém que o 

futuro pastor esteja preparado para todo o tipo de problemas, de forma 

a poder aconselhar as suas ovelhas quando estas sobre isso o interpe-

larem. Trata-se de um discípulo sedento de saber. Muito atento e 

obediente, absorve tudo o que o mestre tem para dizer. De resto, 

limita-se a seguir o conselho do maior sábio da tradição judaico-cristã 

na obra-prima da literatura sapiencial, Salomão, para que não lhe 

aconteça como àquele que se lamenta no Livro dos Provérbios 5,      

12 sq: “Porque odiei a disciplina e o meu coração recusou a 

exortação? Porque não dei ouvido aos meus educadores?...” 

Desta vez seleccionámos algumas histórias relacionadas com a 

infidelidade conjugal. Ao alertar para estas situações de traição do 

amor conjugal através dos maus exemplos de algumas mulheres, o 

mestre pretende desvalorizar os prazeres da vida conjugal para conso-

lidar na mente do jovem pupilo uma noção valorativa do celibato. 

Desnecessário será relembrarmos aqui a prevalência medieval de uma 

concepção misógina ou machista no relacionamento entre o homem e 

a mulher, mas, por vezes, as aparências iludem e nem tudo pode ser 

considerado misoginia gratuita, como teremos ensejo de demonstrar 

em números futuros do BEC. 

As duas histórias aqui apresentadas constam igualmente de várias 

obras medievais e clássicas. A segunda, por exemplo, já se encontrava 
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em Aristófanes (Thesmoph. 498 sqq), ainda que de forma muito 

resumida, e foi retomada igualmente pelos Gesta Romanorum (123), 

tendo sido incluída em diversos fabliaux e colectâneas de exempla. 

 

Texto: 

Dixit quidam discipulus magistro suo:  

– Legi in libris philosophorum, quibus praecipiunt, ut ab 

ingenio1 feminae peruersae custodiat se homo. Et Salomon in prouer-

biis hoc idem admonet2. Sed tu si super3 ingenio illius siue de fabulis 

siue de4 prouerbiis aliquid memoriter tenes, uellem renarrando me 

instrueres.  

Magister:  

– Faciam, inquit, tui causa libenter. Sed uereor, ne, si qui nos-

tra simplici animo legentes carmina, quae de mulierum artibus5 ad 

earum correptionem6 et tuam et aliorum instructionem scribimus, 

uiderint, uidelicet quomodo quaedam, earum nescientibus uiris, suos 

aduocent7 amasios8 et complectentes deosculentur aduocatos et, quae 

_________________ 
1 ingenium, ii – aqui em sentido pejorativo: ardil, arteirice, artifício, 

estratagema, cilada. 
2 Cf. Prov. 5, 2 sqq (“não dês atenção à mulher perversa...”) e 7, 6-23. 

Também em Boccaccio (Decameron, 9.9) Salomão é o sábio que conhece 
bem as mulheres. 

3 A preposição super corresponde muitas vezes, em latim medieval, à 
preposição de, mais clássica. 

4 de fabulis ... de prouerbiis: a preposição esperada no latim clássico 
seria ex. 

5 Ovídio (Ars Amatoria 3.201) chama às manhas das mulheres ars; daí 
a nossa opção pelo termo ‘artifício’. 

6 correptio, onis – repreensão, castigo. 
7 O recurso ao modo conjuntivo neste e nos diversos verbos que se 

seguem pretende significar a eventualidade da ocorrência da acção, pois, 
honra seja feita, trata-se apenas de alguns casos (quaedam) e não da 
generalidade das mulheres. 

8 amasius, ii – amante. Repare-se no sentido pejorativo que a palavra 
(amásio, amásia) ainda tem em português. 
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illarum expetat lasciuia, in ipsis expleant, earum nequitiam9 in nos 

redundare credant10.  

Discipulus:  

– Ne timeas hoc, magister, quia Salomon in libro prouerbiorum 

et multi sapientes prauos earum corrigendo mores talia scripserunt 

nec culpam, sed laudem inde promeruerunt. Tu similiter de illis scri-

bens ad nostram utilitatem non uituperium11, sed coronam 

promereberis12. Et ob hoc rogata sine cunctatione demonstra.  

Tunc magister:  

– Perrexit quidam, ut uindemiaret uineam. Quod uxor illius 

uidens intellexit illum circa uineam diutius moraturum et misso nuntio 

conuocat amicum conuiuiumque parat. Accidit autem ut dominus13, 

ramo uineae in oculo percussus, domum cito rediret nihil de oculo 

percusso uidens; ueniensque ad portam suae domus hostium pulsauit. 

Quod uxor intelligens, nimium turbata, conuocatum amicum abs-

condit seorsum et domino suo hostium postea aperire cucurrit. Qui 

intrans et grauiter pro oculo tristis et dolens iussit cameram parari et 

lectum sterni, ut posset quiescere. Timuit uxor ne intrans cameram 

amicum latitantem14 uideret. Dixit ei: “Quid tantum properas ad 

lectum? Dic mihi quid tibi sit prius!” Narrauitque ei totum ut acci-

derat. “Permitte, inquit illa, carissime domine, ut oculum sanum 

medicinali arte confirmem et carmine15, ne ita eueniat de sano, ut 

_________________ 

9  nequitia, ae – hábitos reles ou ordinários, ruindade, maldade. 
10 O mestre não quer que as pessoas tirem ilações simplistas, 

estabelecendo uma relação linear entre o conteúdo do relato e a pessoa que 
conta a história: “eu receio, pretende ele dizer, que as pessoas me considerem 
tão depravado quanto as mulheres das minhas histórias”. 

11 uituperium, ii – substantivo formado a partir de uituperare: 
repreensão, crítica, censura. 

12 promereri – merecer, granjear, alcançar. 
13 dominus, i – marido. 
14 latitare = latere (frequentativo). 
15 carmen, inis – encanto, feitiço. 
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mihi16 euenit de iam percusso, quia damnum tuum commune est 

nobis”. Apponensque os suum ad oculum sanum tantum fouit, quous-

que amicus a loco, ubi absconditus erat, uiro nesciente, discessit. 

Tandemque se erigens: “Modo, inquit, carissime uir, sum secura ne 

simile de hoc oculo eueniat, quale de altero euenit. Iam potes, si 

placet, ad lectum descendere.  

Tunc discipulus ait magistro:  

– Bene me instruxisti, et quod de illarum artibus17 rettulisti, 

siticuloso et desideranti animo commendaui, nec quod inde scio, pro 

diuitiis Arabum commutare uolo18. Sed, si placet, progredere, et quod 

transferre in actum publicae administrationis futurorum ualeamus19, 

edisserere! 

– Faciam, inquit magister: 

Dictum est de quodam, qui peregre20 proficiscens commisit 

uxorem suam suae socrui21. Vxor autem sua alium quendam ada-

mauit22 et matri hoc indicauit. Quae commota pro filia fauit amori et 

conuocans procum23 eundem cepit24 cum illo et filia epulari. 

Epulantibus illis superuenit25 maritus et ostium pulsauit. Et consur-

gens mulier procum abscondit et hostium postea domino aperuit. Qui, 

postquam intrauit, ut lectus sibi pararetur, praecepit. Nam quiescere 

uolebat, quia lassus erat. Turbata mulier dubitauit quid faceret. Quod 
_________________ 

16 mihi – dativo de interesse, como, aliás, vem a ser confirmado no 
final deste período: “quia damnum tuum commune est nobis”. 

17 Vd. nota 2. 
18 O discípulo é, pelos vistos, um leitor e um grande admirador de 

Salomão. Também ele prefere a sabedoria às maiores riquezas. 
19 O verbo (prae)ualere tem, em latim medieval, o sentido de posse 

‘poder’. 
20 peregre – adv. em peregrinação. 
21 socrus, us – sogra. 
22 adamare aliquem – estar apaixonado por alguém. 
23 procus, i – amante, amásio. 
24 cepit = coepit. 
25 superuenire – chegar de surpresa. 
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uidens mater: “Ne festines, inquit, filia, lectum parare, donec26 

monstremus marito tuo lintheum, quod fecimus”. Et extrahens lin-

theum uetula quantum potuit, unum cornu27 illius sustulit et alterum 

filiae subleuandum dedit. Sicque lintheo extenso delusus est maritus, 

quousque, qui latuerat, egrederetur amicus. Tunc ait mulier filiae 

suae: “Extende lintheum super lectum mariti tui, quia manibus tuis et 

meis est contextum”. Cui maritus: “Et tu, domina, scis tale lintheum 

parare?” Et illa: “O fili, multa huiusmodi paraui”. 

 

Tradução: 
 

Disse um discípulo a seu mestre:  

– Li nos livros dos sábios em que eles recomendam que o 

homem se proteja da manha de uma mulher perversa. E Salomão, no 

Livro dos Provérbios, faz esta mesma advertência. Mas se tu conhece-

res algo acerca da manha de tal mulher, seja através de histórias, seja 

através de provérbios, gostaria que mo contasses para minha 

instrução.  

Diz o Mestre:  

– Fá-lo-ei, de bom grado, por tua causa. Mas eu receio que, se 

algumas pessoas virem e lerem com ingenuidade as minhas histórias, 

que escrevi acerca dos artifícios das mulheres, quer para as repreen-

der, quer para te instruir a ti e a outros, ou seja, como algumas, sem o 

conhecimento dos seus maridos, mandam chamar os amantes e, uma 

vez em casa, os beijam no meio de abraços e satisfazem neles os 

desejos que a lascívia lhes suscita, receio pois, que, na sua ingenui-

dade, julguem que os seus ruins costumes me são imputados. 

Diz o discípulo:  

– Não receies tal coisa, mestre, porque Salomão, no Livro dos 

Provérbios, e muitos outros sábios escreveram histórias desse género 

_________________ 
26 donec (aqui) = priusquam. 
27 cornu, us – (neste contexto:) ponta. 
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para corrigir os maus hábitos das mulheres e não foi por isso que 

mereceram repreensão, mas antes louvor. Se tu, do mesmo modo, 

escreveres sobre elas para nosso proveito, não merecerás censura mas 

sim uma coroa de glória. Por isso conta-me sem demora o que te pedi.  

E então o mestre começou assim:  

– Um homem pôs-se a caminho para vindimar a vinha. Quando 

a sua mulher viu isso, percebeu que ele iria ficar ocupado mais tempo 

na vinha, pelo que enviou um mensageiro ao amigo mandando-o cha-

mar e prepara-lhe um festim. Aconteceu, porém, que o marido regres-

sou rapidamente a casa por ter sido ferido num olho por um ramo de 

videira, ficando sem ver nada do olho atingido. Ao chegar à soleira de 

sua casa bateu à porta. A mulher apercebeu-se disso e ficou extrema-

mente preocupada. Escondeu o amigo num sítio isolado e correu 

depois a abrir a porta ao marido. Este entrou e, seriamente aflito e 

cheio de dores por causa do olho, mandou preparar o quarto e esten-

der a cama para poder descansar. A mulher tinha receio que ele, ao 

entrar no quarto, visse o amigo escondido e disse-lhe: “Que pressa tão 

grande é essa para te deitares? Diz-me primeiro o que é que se passa 

contigo!” E ele contou-lhe como tudo acontecera. “Permite, meu que-

ridíssimo marido, disse-lhe ela, que eu trate do teu olho são com 

medicamentos e encantos, para que não me aconteça com o olho são o 

que sucedeu com o que já foi ferido, pois o teu mal é também o meu”. 

E colocou a boca só sobre o olho são do marido e beijou-o enquanto o 

amigo saiu do lugar onde estava escondido, sem que o homem desse 

conta. Finalmente ela levantou-se dizendo: “Agora, meu bem-amado 

marido, estou segura de que com este olho nada semelhante irá acon-

tecer como o que se passou com o outro olho. Já podes ir para a cama, 

se quiseres”. 

Então, o discípulo disse ao mestre: 

– Bem me instruíste e foi com um espírito sedento e desejoso de 

saber que assimilei o que acabaste de contar acerca dos artifícios das 

mulheres, e nem eu queria trocar o que daí aprendi pelas riquezas dos 

Árabes. Mas faz o favor de continuar e explica o que é que nós pode-
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mos aplicar à vida prática dos que futuramente me forem confiados 

por via do meu múnus. 

– Fá-lo-ei, disse o mestre:  

Fala-se de alguém, que, ao partir em peregrinação, confiou a 

mulher à guarda da sua sogra. Mas a sua mulher estava apaixonada 

por outro homem e deu conhecimento disso à mãe. Esta tomou o par-

tido da filha e favoreceu a relação amorosa: mandou chamar o amante  

e começou a comer com ele e com a filha. Enquanto eles estavam a 

comer eis que chegou o marido e bateu à porta. A mulher levantou-se, 

escondeu o amante e depois abriu a porta ao marido. Este entrou e 

ordenou que lhe fosse preparada a cama, pois queria descansar, uma 

vez que estava cansado. A mulher, perturbada, não sabia o que fazer. 

Ao dar conta da situação, a mãe disse-lhe o seguinte: “Não te apres-

ses, filha, a preparar a cama. Mostremos primeiro a teu marido o len-

çol/toalha que tecemos”. E a velha segurou numa ponta do lençol 

puxando-a quanto pôde e deu a outra ponta à filha para a levantar. E 

com o lençol assim desdobrado até que saísse o amigo, que estava 

escondido, foi enganado o marido. Então a mulher disse para a filha: 

“Estende o lençol sobre a cama do teu marido, pois foi tecido pelas 

tuas mãos e pelas minhas”. E o marido perguntou-lhe: “E tu, Senhora, 

sabes fazer um lençol destes?” E ela: “Ó filho, já fiz muitos deste 

género”. 
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