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RESUMO  

Essa pesquisa debruça-se em sólidas discussões historiográficas, incluindo 
teóricos como Jerôme Bachet, Robert Muchembled, Carlos Roberto Nogueira e 
Henry Kelly. Investiga as personificações demoníacas nas cantigas de Santa 
Maria a partir das categorias (possessão, obsessão, aparitio, pactum e 
invocatio) conjugando as representações acerca do Diabo elaboradas nessas 
cantigas. Também considera as ações da Virgem Maria em tais contextos de 
intervenções do universo sobrenatural explicitamente associado ao maligno na 
realidade terrena como promotores de uma devoção particular que busca a 
converter ao Cristianismo e a corrigir falhas comportamentais de seus fiéis ao 
mostrar que só Maria consegue afastar o mal e proteger aqueles que seguem 
seus desejos frequentemente manifestados. 

Palavras-chaves: Diabo; Santa Maria; Afonso X; cantigas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

This research looks at solid historiographical discussions, including such 
theoreticians as Jerome Bachet, Robert Muchembled, Carlos Roberto 
Nogueira, and Henry Kelly. It investigates the demonic personifications in the 
cantigas of Santa Maria from the categories (possession, obsession, aparitio, 
pactum and invocatio) conjugating the representations about the Devil 
elaborated in these cantigas. It also considers the actions of the Virgin Mary in 
such contexts of interventions of the supernatural universe explicitly associated 
with the evil one in the terrestrial reality as promoters of a particular devotion 
that seeks to convert to Christianity and to correct behavioral failures of its 
faithful ones to show that only Mary can remove the evil and protect those who 
follow their frequently manifested desires. 

Keywords: Devil; Santa Maria; Afonso X; songs. 
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Introdução 

 

A sociedade medieval era frequentemente aterrorizada pelo mal, a ideia 

do Diabo canalizou os tormentos de consciência e em mais vezes o 

desconhecido ou outro foi demonizado. Esse processo de demonização incidiu 

especialmente sobre os heréticos, as prostitutas, os judeus1, os sodomitas, as 

feiticeiras e, mais tardiamente, os muçulmanos. Considerou-se o Diabo como a 

inspiração dos inimigos da Cristandade e a Virgem Maria em inúmeras 

aparições deu proteção a seus devotos ou conseguiu nas horas de desespero 

levar suas vítimas à conversão. 

No século X, ocorreu o início de uma obsessão demoníaca que seria 

base da futura caça às bruxas que ocorreria na Europa no século XV. Em 

consonância com Bâschet, Alain Boureau escreveu Satã Herético: o 

nascimento da demonologia medieval (1280-1330) em que trabalhando com 

fontes eclesiásticas2, marcou o início desse interesse pelo demoníaco com a 

publicação, em 1272, por Tomás de Aquino titulada De malo, traduzida como 

Sobre o mal. O autor a rotula como uma virada demoníaca, período em que no 

interior da ecclesia ocorre o surgimento da demonologia, subcampo 

especializado da teologia escolástica que se interessa com o debate sobre os 

demônios que lavraram o terreno para as perseguições de feitiçaria.  

Nesse momento, o mal representado por Satã passa a interferir no 

mundo humano, tornando-se possível a realização de pactos, como o de 

Teófilo retratado pela Cantiga de Santa Maria (CSM) 3, e acima de tudo, 

através da possessão. Baschet, contudo, pondera para os séculos da Idade 

Média Central a obsessão é um fato mais comum, ao contrário da possessão. 

Perguntamo-nos se nas Cantigas em que Alfonso e seus colaboradores 

dedicaram a Maria, possessão e obsessão aparecem como algo indistinto, ou 

se há marcadores que permitam verificar um espaço limite entre os dois 

                                                           
1 Cfr. o cap. 5, Diabologia da Baixa Idade Média in Jeffrey Bourton Russel, Lúcifer: o Diabo 
na Idade Média (Madras, 2003). Informa sobre o processo de demonização de Judeus.  
2 O historiador consultou as bulas do pontificiado de João XXII, papa responsável por 
tornar heréticas as práticas mágicas em 1320; sua análise documental baseia-se no 
paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg. Para obter mais informações sobre esse 
método de investigação cfr. GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. 
In: Mitos, Emblemas e Sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 
1989. 
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conceitos, ou seja, sabendo se os dois fenômenos são, sobretudo, 

contemplados pelas narrações, de milagres e louvor, deseja-se atestar haver 

uma existência fluida na construção dessa topografia. De acordo com Ernest R. 

Curtius o topos3 trata-se de um instrumento retórico capaz de demonstrar um 

continumm de motivos literários, desse modo, observaremos o uso de 

representações ou motivos nas descrições acerca do demônio no corpus 

alfonsino. 

 O medievalista Jacques Le Goff afirmou ser o Diabo um vassalo traidor, 

sua felonia é a de querer se igualar a seu senhor que é Deus4. Na Idade Média, 

por meio de pactos tal entidade colocar-se-á na posição de senhor de outros 

homens reproduzindo o sistema vassálico. Outro meio de tornar-se refém do 

demônio era perder a alma devido aos pecados cometidos. Nessas narrativas 

de Maria, há elevado número de ressuscitações para que, novamente em vida, 

os ressuscitados arrependam-se e se voltem para o caminho da salvação. 

A Igreja medieval dispunha de uma série de ritos e sacramentos que a 

protegia do mal, entre os quais 

o batismo, que lava a alma do Pecado Original, foi por muito tempo 
concebido como uma forma de exorcismo. O exorcismo propriamente 
dito permite aos clérigos libertar os possuídos; as fórmulas de benção 
protegem do demônio, enquanto o rito de dedicação das igrejas 
proíbe seu acesso a lugares consagrados. Os objetos sagrados – 
hóstia, relíquias, cruz e amuletos mantêm o Maligno à distância. Os 
jejuns e as preces também são armas eficazes (BASCHET, 2002, p. 
326). 

 

A crença no poder milagroso5 de objetos sagrados perdurou durante 

todo o medievo. Sua principal função era a de realizar um exorcismo. As 

hagiografias registram um aumento no século XII de casos de exorcismos, 

entre as relíquias, a barba ou o cabelo de um santo podia servir a este 

propósito6. Para a realização da cura dos endemoniados necessitava-se lutar 

contra os demônios, e Maria soube acima de qualquer outro santo defender os 
                                                           
3 CURTIUS, Ernest Robert. Literatura Europeia e Idade Média Latina. Brasília: Instituto 
Nacional do Livro, 1979. 
4 LE GOFF, Jacques. O deus da Idade Média. conversas com Jean-Luc Pouthier. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. 

5 Para André Vauchez, a formulação atual sobre o milagre não corresponde à noção 
medieval de milagre. O autor também aponta limites inerentes da documentação: a 
ausência de documentos em que falem as vozes das gentes comuns levam os 
historiadores a contentar-se aos escritos teológicos sobre milagres. Cfr. Vauchez, 2003, 
p.198. 
6 Marek Tamm, p. 16-17 
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cristãos. Decorre disso, o interesse em abordar neste trabalho as 

representações em torno do Diabo e a tarefa de conversão empreendida pela 

Virgem Maria que o transformou em justificativa para buscar Deus.  

Além disso, pretendemos verificar os usos dos conceitos aparitio, 

possessium, obssessium, invocatio e pactum nas Cantigas de Santa Maria, 

relacionando a presença demoníaca e suas ações com as imagens que os 

textos narrativos nos fornecem sobre o Diabo. Para tanto, utilizamos a versão 

de Walter Mettman das Cantigas7 e a base de dados mantida pela 

Universidade de Oxford8 sobre esse corpus documental. Trata-se de estudo 

que enfoca seu caráter literário, perspectivando a criação de imagens sobre 

Satanás e seus demônios. Desconsideramos um estudo sobre suas 

iluminações, pois não obtivemos acesso ao códice Rico de propriedade do 

monastério de El Escorial na Espanha.  

Nas CSM a Virgem Maria assume o papel de protagonista e as 

constantes imagens demoníacas refletem a eterna luta entre o bem e o mal 

vivenciado pelos sujeitos, homens e mulheres, daquela Península Ibérica dos 

séculos XII e XIII. De acordo com Michel Zink, as línguas vulgares não 

apresentavam nenhum termo que englobasse Literatura, apenas tinham formas 

que designavam um gênero particular. Contudo, afirma que é inegável haver 

entre as gentes medievais uma consciência de atividade literária, bem como de 

corpus literário9.  

Alfonso X, o Sábio, elaborou e patrocinou a criação literária dessas 

narrativas de exaltação a Maria justamente em um momento no qual a devoção 

mariana atingira o ápice, consequência de uma renovação espiritual a partir de 

uma nova pastoral promovida pelo papado em 1215, data do IV Concílio de 

Latrão10, coordenado pelo papa Inocêncio III, jurista formado em Bolonha. Este 

concílio tornou, entre outras coisas, obrigatória a confissão anual; ocorreu a 

                                                           
7 Alfonso X, el Sabio, Cantigas de Santa Maria, W. Mettmann, ed., Coimbra, Acta 
Universitatis Conimbrigensis,1959-1972. 
8 Centre for the Study of the Cantigas de Santa Maria of Oxford University. Disponível em 
<http://csm.mml.ox.ac.uk>. Acesso 28 jun. 2018. 
9 Michel Zink, 2002, p. 79 
10 Segundo observou Pérez de Tudela, os primeiros séculos medievais estiveram 
caracterizados pela devoção popular aos santos, ao sujeito masculino; essa virada que a 
devoção mariana impõe acarreta uma revalorização do gênero feminino. Para saber mais 
sobre o papel dos santos na cultura medieval leia Peter Brown, The Cult of the Saints: Its 
Rise and Function in Latin Christianity [O culto dos santos: sua ascensão e função no 
cristianismo latino], obra sem tradução em português. 
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convocação da quinta Cruzada11. A multiplicação das imagens da Maria pela 

Europa justifica a denominação deste século XIII como sendo o século de 

Maria. Porém, ainda que haja uma volumosa quantidade de obras em torno 

desta Rainha celestial, a obra afonsina é única.  

Em 380, quando o Cristianismo tornou-se oficial no Império Romano se 

deu início às tentativas de controle do sobrenatural. Nessas alturas, coincidem 

também as primeiras aparições de Maria no Oriente que contribuiriam na 

consolidação do dogma em risco devido ao acentuado número de heresias, 

entre elas, o nestorianismo e o arianismo. 

Entretanto, não procuramos desenvolver um debate sobre se tais 

aparições da Virgem in somnis seriam ilusões diabólicas. Segundo Sylvie 

Barnay, as aparições marianas além de terem uma existência concreta12 

funcionavam como espelhos, ou seja, as visões/aparições serviam como meio 

de acesso ao divino, uma forma de contato indireto, pois conectar-se frente a 

frente, cara a cara a Deus havia se tornado impossível devido ao véu de carne 

que o pecado original colocou entre Deus e os humanos. 

Contudo, essas aparições são contrárias às crenças pagãs dessa 

sociedade acostumada em estabelecer um contato íntimo com o divino, seja 

utilizando oráculos ou estratégias divinatórias variadas, seja procurando uma 

pitonisa ou profetisa para realizar tais procedimentos. Para Sylvie Barney, as 

aparições marianas manifestam um dilema, a luta entre os poderes temporal e 

espiritual em domesticar esse sobrenatural.  

Para Pierre Bonnassie, o temor pelo demônio estava a espreitar os 

humanos sobre os mais variados modos: 

En una época donde reinava el sufrimiento y abundaban las formas 
más atroces de la violência, el mal estaba en todas las partes y, por 
consiguiente, lo estaba Satán. Podría ser un macho cabrío, un lobo, 
una serpiente o um gato; o podia no ser más que vapor u olor; estaba 
en el cuerpo – funesto y impuro – de la mujer; estaba en el de los 
posesos; y, para tentar a los justos podia tomar la apariencia de Dios 
(BONNASSIE, 1983, p. 213) 

 

                                                           
11 Henri Leclercq, Fourth Lateran Council (1215). The Catholic Encyclopedia. Vol. 9. Nova 
York: Robert Appleton Company, 1910. 15 de julho de 2018 
http://www.newadvent.org/cathen/09018a.htm. Acesso 15 jul. 2018. 
12 “El sistema de creencia de los hombres de la Edad Media difere radicalmente del 
nuestro. Para el pensamiento medieval, las apariciones ‘existen’. Si los hombres de Iglesia 
examinan la ‘verdad’ o la ‘falsedad’ de la visión, es unicamente para  juzgar sobre su 
origen divino o inspiración diabólica, no para poner en duda su posibilidad”, Cfr. Silvye 
Barney, p. 12. 
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No Ocidente a implantação do culto à Virgem Maria seria paulatino e 

manter-se-ia em estado embrionário até a segunda metade do século IX, em 

que há nos aspectos doutrinais a aproximação com o neoplatonismo cristão. As 

Cantigas de Santa Maria se inserem nesse quadro de renovação religiosa onde 

são lançadas tentativas de controlar o sobrenatural, cuja ação seria 

indispensável. Conforme afirma Muchembled, até o século XII a Igreja Católica 

Romana do Ocidente não se sentiu ameaçada pelas crenças e superstições do 

povo13. Tais cantigas refletem um sistema de crenças cristãs onde o Demônio 

representando o mal se articula em variadas formas para prejudicar a salvação 

da alma de seus fiéis. A intervenção do sobrenatural, divino ou demoníaco, na 

realidade humana mostra a ausência de fronteiras entre essas esferas.  

Percentualmente, 90% das Cantigas de Santa Maria, abreviadas daqui 

em diante como CSM, são Cantigas de milagres, enquanto que apenas 10% 

correspondem às narrações de louvor, e em ambas a atuação do Demônio é 

essencial14. A Virgem cumpre em tais narrativas o papel de exorcizar os 

possuídos, esta mulher divina que tivera uma existência humana, agora se 

coloca sobre todos os santos. Sua hegemonia na luta contra o mal torna-se 

evidente ao longo de inúmeras cantigas. Todavia, em algumas cantigas os 

próprios Diabos punem e vingam aqueles que ofendem a Deus ou difamam os 

santos.  

Selecionamos para nossa investigação as CSM 3, 26, 47, 67, 74, 82, 

109, 115, 119, 123, 125, 182, 192, 254, 284, 298, 343, 407. Elas versam sobre 

a liberação do demônio e o espectro de ação do poder da Virgem sobre ele.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Muchembled, 2001, p. 21. 
14 Estimativa fornecida por AGUIAR, Clarice Machado. O diabo: vítima, ou algoz? A 

representação do Diabo nas Cantigas de Santa Maria (Século XIII). Brasília: Universidade 
de Brasíia, 2014. 
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1 As Cantigas em seu contexto histórico 

 

Em 1980, ainda havia uma desvalorização das Cantigas como fonte 

credível de pesquisa histórica, fato evidenciado pela escassa quantidade de 

estudos que as consideravam em suas investigações. John Keller então 

articulava sua defesa, que aqui reproduzimos: 

Las Cantigas, son, sin  duda alguna, lás más opulentas y suntuosas 
de los repositórios de narraciones breves en la literatura europea; y 
sin embargo, son las menos estudiadas, entendidas y apreciadas de 
todas estas narraciones. [...] Su importancia en el estúdio del folklore  
medieval, de la vida  y costumbres cotidianas, y aun en la historia 
medieval es inigualable. (KELLER, 1987, p. 139) 
 

O hispanista John Keller (1987, p. 140) enunciou duas justificativas que 

em si mesmo não são capazes de determinar as razões das omissões 

cometidas: 1) não terem sido escritas em castelhano ainda que fossem 

financiadas pelo rei de Castela; 2) serem narrações versificadas ao invés de 

escritas em prosa.  

Porém, a influência das CSM perpassa distintas áreas: a linguística, a 

história literária e a história cultural, e sua relevância está tanto nas iluminações 

que contém, bem como nas notações musicais e na literatura15 que nos oferece 

(METTMANN, 1959, p.5). Portanto, constitui uma ferramenta apropriada, pois 

nos possibilita uma leitura histórica de experiências sociais e culturais a partir 

das representações16 registradas em seu texto escrito, e essa aproximação, um 

fecundo repertório de usos que, durante o século XIII, o demoníaco 

apresentou17. 

                                                           
15 Utilizamos aqui a definição de literatura medieval proposta por Zumthor, a partir da qual 
seria uma literatura oral, obra de trovadores e jograis e dos seus usos vocais para narrar e 
operar gestualizações buscando entreter e instruir um público. Cf. ZUMTHOR, Paul. A 
letra e a voz. A ‘literatura’ medieval. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
16 Sobre o conceito de Representação leia: CHARTIER, Roger. O mundo como 
representação. Estudos Avançados. São Paulo: v. 5, n. 11, jan-abr. 1991, pgs. 173-191. 
Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ea/v5n11/v5n11a10.pdf. Acesso 04 jul. 2018. 
17 A presente monografia privilegiou o corpus das Cantigas de Santa Maria (abreviado 
como CSM) em sua edição crítica realizada por Walter Mettmann sob encomenda da 
Universidade de Coimbra entre os anos de 1951 a 1972, recomenda por estudiosos de tal 
cantigueiro, especialmente Filgueira Valverde, Tal 
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Em dias atuais, afortunadamente, o seu contrário parece imperar: 

ocorreu uma multiplicação de trabalhos que se serviram desse corpus, 

particularmente, devido ao ecletismo temático abarcado18.  

Considerou-se o códice T-J-1 (da Biblioteca do Escorial) como uma 

‘bíblia estética do século XIII’, expressão que, de acordo com Jesús Montoya 

Martínéz, reflete a prevalência do conteúdo pictórico e musical do cancioneiro 

mariano sobre o seu sentido literário19.  

Conservaram-se quatro manuscritos dos cantares devocionais marianos 

do Scriptorium régio afonsino20 datados da segunda metade do século XIII com 

427 cantigas ao todo, incluindo partitura e iluminações: 

1) To, Ms.10,069, Toledo, Biblioteca Nacional de España, Madrid. 

Códice mais antigo com c. de 128 composições, incluindo notações e iniciais 

ornamentadas, ausente, contudo, de iluminuras. Sua consulta pode ser feita 

através do endereço eletrônico: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000018650.  

2) J.B. 2, RBME, Espanha. Conhecido como códice Rico contendo 148 

cantigas com 40 iluminações. 

3) Códex F, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze/Itália. Códice 

incompleto, contém 140 cantigas. 

4) Códice E/J.B.2, RBME, Espanha. Conhecido como o códice dos 

músicos, é o único que possui todas as composições, 413. Porém, somente as 

cantigas decimais receberam iluminações 

Essas cantigas pertencem a uma cultura, sobretudo, laica. Conforme 

sugere Ana Domínguez Rodríguez, titular de história da arte na Universidade 

Complutense de Madrid, tais ‘narrações breves’, conceito fornecido por John 

Keller, seriam a face de uma religião humanizada denotada pelo descuido do 

                                                           
18 Os especialistas de literatura medieval são os mais entusiastas no emprego dessa fonte. 
19 MONTOYA MARTÍNEZ, JESÚS. Composición, estrutura y contenido del 
cancioneiro marial de Alfonso X. Murcia: Real Academia Alfonso X El Sabio,1999, p. 16. 
20 Não há especificações no testamento do rei Alfonso X, o Sábio nem nos anais de Ortiz 
Zúniga [Anales eclesiásticos y seculares da ciudad de Sevilla] do número de códices 
produzidos.  
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dogma21. Observa-se a influência de uma religião promovida pelos 

franciscanos onde as preocupações dogmáticas tomavam pouco espaço22.  

Alguns acusam o rei-Sábio, Alfonso X, de inclusive ter produzido uma 

nova religião, por se voltar contra as decisões papais ao aproximar-se da 

postura gibelina, acreditando que o poder divino era transmitido sem um 

intermediário religioso, que segundo os guelfos era dada pelo papado, 

diretamente ao monarca. Essa aproximação foi possível devido a uma 

aproximação das obras afonsí com o universo cultural italiano do Trecentto e do 

Quatrocento. 

As Cantigas de Santa Maria foram compostas a semelhança de outros 

livros cortesãos do século XIII no qual acontecia o efeito de página duplas 

justificada por sua destinação a exposição em aberto em um atril de um 

palaciego qualquer23. 

Depois da morte de Berceo, em 126424, outro destacado intelectual 

assumiria a tarefa de elevar a devoção mariana a um grau acima nunca 

alcançado. No prólogo desta que seria a maior coleção de relatos marianos 

produzidos no Ocidente, este rei-autor declarou-se o trovador da Mãe de Deus. 

Sua educação foi orientada pelos maiores mestres da época25, esteve 

profundamente influenciada pela religião, igualmente como toda a cultura 

medieval. Nessa perspectiva, a luta contra esse mal manifesto sob diferentes 

formas, simbólicas ou, particularmente, como Satã ou suas legiões aparecem 

nessas Cantigas devocionais de forma bastante prolífica, e a Virgem 

Santíssima encarna o papel de defensora da Cristandade, sendo ela a maior 

                                                           
21 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, 1991, p.14 
22 Ao contrário dos franciscanos, os dominicanos que fundaram no século XIII a Inquisição, 
davam demasiada atenção aos dogmas. 
23 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana. La miniatura en la Corte de Alfonso X. Cuadernos de 
Arte Español. Madrid: v.16, p. 22 
24 Nasceu na cidade de Berceo, passou a infância no mosteiro de Suso; formou-se na 
Universidade de Palencia, retornando em 1226 a Berceo, onde além de clérigo passa a ser 
notário do mosteiro de San Millán. Fundou o mosteiro de Silos sobre as ruínas de São 
Sebastião. Para mais informações acesse: 
http://www.monasteriodesanmillan.com/yuso/berceo.html. Sobre a Universidade de 
Palencia que tem 806 anos de fundação, ensinava-se Teologia e Artes. Foi a primeira 
universidade (fund. 1208-1214) do que hoje constitui território espanhol, quatro anos antes 
da criação da Universidade de Salamanca (1218).Edificada durante o reinado de  
25 Conhecimento profundamente significativo que angariou a atribuição o distintivo de 
Sábio, um rei Sábio, incentivador das artes, ciências e todas as esferas do conhecimento.  
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entre os Santos, responsabiliza-se em tais narrativas breves como a executora 

de exorcismos.  

Segundo Bernardo Monteiro a escolha do galego-português por Alfonso 

X, o sábio, como idioma de composição das cantigas não ocorreu efetivamente 

pelo motivo ser essa uma exigência da lírica trovadoresca dos reinos ibéricos26, 

semelhante caso ao reino franco em que se adotou o provençal, dialeto 

regional do período, ao invés do francês arcaico. O autor também considera 

que se deveu, sobretudo, a um reconhecimento da Galícia e da riqueza cultural 

de seus poetas27.  

Na infância Alfonso, futuro rei de Castela e Leão, teria vivido retirado do 

ambiente palaciano da cultura cortesã, que seria o pano de fundo desse 

empreendimento compilatório e criador em homenagem a Santa Maria, e se 

embrenhado no mundo rural da Galicia onde trovadores galegos contribuíram 

na sua instrução, bem como no aprendizado nessa que nas palavras de Keller 

seria uma ‘doce e suave língua’28. Este autor também atribui a seu pai, o santo 

rei Fernando III, a herança dessa fé nas façanhas e no poder dos milagres de 

Maria que lhe serviu em muitos momentos de guerra como importante aliada. 

Contudo, Thalles B. R. L. da Silva sustenta que o tipo de galego empregado na 

escrita das CSM era o erudito, portanto, “não era o mesmo falado pelo rei 

castelhano Alfonso X e nem sequer o mesmo empregado cotidianamente na 

Galícia, região noroeste da atual Espanha” (DA SILVA, 2017, p. 163)29. 

Além da leitura dos milagres bercianos entre seus nove ou dez anos de 

idade, seu interesse o levou a visitação de lugares em que ditos milagres 

                                                           
26 Transcrevemos aqui a reflexão: “los hispanistas saben que en la Edad Media espaõla, 
casi todos los versos líricos se redactavan en galaicoportugués y no en castellano. La 
misma parquedad de la lírica medieval en castellano da a ver más que nada que los 
poetas preferían el galego al  
27 Vide CASTRO, Bernardo Monteiro de. As Cantigas de Santa Maria: um estilo gótico na 

lírica ibérica medieval. Rio de Janeiro: Eduff, 2006. 

28 Audrey Bell criticou o mau uso da musicalidade galega nos escritos de Alfonso: “Alfonso 
X carecia de la delicadeza de oído suficiente para apreciar toda la musicalidade de la 
lengua galaico-portuguesa, de cuya maravillosa maleabilidade hizo tan mal uso que 
conseguió volverla tan dura como el más duro castellano” (Audrey Bell apud MONTOYA 
MARTÍNEZ, 1999, p. 18).  
29 DA SILVA, Thalles Braga R. L. As Cantigas de Santa Maria e algumas possibilidades 
historiográficas. Revista Augustus. Rio de Janeiro: v. 22, n. 43, jan-jun. 2017, p. 161-171. 
Disponível em 
<http://apl.unisuam.edu.br/revistas/index.php/revistaaugustus/article/view/1777>. Acesso 
06 jul. 2018. 
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teriam ocorrido provavelmente por um impulso de comprovação de 

autenticidade. O que não significou uma influência no corpus afonsino das 

cantigas, como assevera Keller (1987, p. 138): 

Si aquellos llegaran a tener alguna influencia sobre los alfonsinos, no 
se puede saber con seguridad; pero sí, que el género de obras 
piadosas popularizado por Berceo, sobrevivió en las Cantigas de 
Santa Maria (KELLER, 1987, p. 128) 
 

Jesús Montoya conclui que o fracasso de Alfonso X ao trono do Sacro 

Império Romano teria sido compensado pelo seu vasto investimento em torno 

da cultura, onde  

(...) alcanza indiscutida soberania, dominando la libre variedade y el 
aislamiento de las atividades científicas con um concepto orgânico del 
saber y ordenando, como vastos reinos, exaustivas compilaciones: de 
lo jurídico, de lo histórico, de las ciências naturales, de la narrativa y 
los loores religiosos, las Cantigas, y hasta quizá de la misma lírica 
profana, si en su corte fue colegido um Cancionero galaico-portugués. 
(VALVERDE, 1985, p. 19)30 

 

1.1 As aparições de Maria e o século XIII 

Durante o século XII houve um crescimento dos cultos à Virgem que 

culminariam no século XIII, considerado como sendo o século de Maria. Suas 

histórias de milagres circulavam por toda a Europa. Esse conjunto literário de 

visões e milagres recolhidos e reunidos na forma escrita em coleções durante o 

século XIII, levou a promoção cem anos antes de determinados santuários e 

incentivou a peregrinação até a Virgem. 

Com o IV Concílio de Latrão em 1215 uma nova pastoral da Igreja 

tornou-se a Virgem Maria um modelo para as ordens medicantes, essa nova 

Eva, agora readmitida e reconsiderada passa a ser referência de beatitude. A 

concepção de que os milagres e aparições ocorriam na proximidade de 

relíquias produziu na Cristandade variadas formas de se estabelecer contato 

espiritual a partir de algumas gotas de leite, um sapato, uma camisa, etc. A 

Virgem Santíssima foi definitivamente sagrada com o cancioneiro do rei Sábio, 

Alfonso X. 

No livro Os intelectuais na Idade Média, J. Le Goff considerou o século 

XII como o “surto do culto de Maria no Ocidente”, momento em que tal 

                                                           
30 VALVERDE, José Filgueira. Alfonso X el Sabio. Cantigas de Santa María. Códice Rico 
de El Escorial: Ms. Escurialense T.I.1. Introducción, versión castellana y comentários de 
José F. Valverde. Madrid: Castalia, 1985. 
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fenômeno “alcança amplitude considerável”31. De acordo com Bernardo Castro 

O rei-autor Alfonso X aparece de pé ou ajoelhado, comportando-se como 

vassalo da Virgem Maria, dignificando-se como seu trovador. Vemos nisso uma 

reprodução do sistema do amor-cortês.  

Sua devoção pessoal que estivera presente na elaboração das Cantigas 

manifestou-se em seu testamento (jan. 1284) onde exigiu que as CSM 

permanecessem em seu sepulcro na Catedral de Toledo e que durantes as 

festividades marianas suas cantigas fossem cantadas32. 

1.2 A autoria e seus dilemas 

 

Durante a Idade Média existiu uma noção de autoria diferenciada como 

observa CANEDO (2005, p. 32)33 “autor, naquele período, não corresponde ao 

que nossa época entende dessa palavra”. O projeto inicial foi proposto por 

Alfonso X, este, contudo, patrocinou e incluiu composições de outros autores 

ao conjunto da obra. 

Distintamente de Gonzalo de Berceo (1190-1264) que produziu 

individualmente suas obras, Alfonso X (1221-1284) contou com diversos 

colaboradores, aos quais apoiou financeiramente admitindo em seu mecenato 

jograis34 e trovadores, boa parte deles de origem galega. Entre os de renome e 

prestígio mais acentuados estavam Juan Gil de Zamora (galego); Bernardo de 

Brihuega (toledano) e Arias Nunes (compostelano). Todavia, uma diversidade 

maior de sujeitos participaram dessa escrita. Segundo Montoya Martínez: 

 

(...) muchos maestros de ciências y saberes “vivían a su merced”, lo 
que supone un trabajo pagado y remunerado con el que estos 
autores, conscientes o no, se convertían en colaboradores anónimos” 
(MONTOYA MARTÍNEZ, 1999, p. 35) 

 

                                                           
31 Cf. LE GOFF, Jacques, p. 42. 
32 Cf. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Ana. Imagenes de um rey trovador de Santa María 
(Alfonso X en las Cantigas). p. 230 
33 CANEDO, Sérgio Antônio. Formas e fórmulas de composição nas Cantigas de Santa 
Maria. Belo Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2005. Tese de 
doutorado orientada por Ângela Vaz Leão. 
34 “homens com um repertório de canções e poemas que andavam de corte em corte ou 
de cidade em cidade [...] propagando o entretenimento palaciano e o espírito da cavalaria.” 
em LOYN, Henry R. Jograis. In: Dicionário da Idade Média. Trad. Álvaro Cabral. Revisão 
técnica: Hilário Franco Jr. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997, p. 224. Para mais 
informações leia 
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2 O Diabo, o folclore e a Virgem Maria 

 

Em si mesmos, Deus, anjos e o Diabo não têm história; se eles 
objetivamente existem, historiadores não podem toma-los de 
forma a investiga-los. Historiadores podem somente estabelecer o 
conceito humano do Diabo. [...] Historiadores desenham as linhas 
do desenvolvimento do conceito sem fazer qualquer tipo de 
declaração sobre a verdade religiosa (RUSSEL, 2003, p. 20-21). 

 

O Cristianismo foi falho na sua tentativa de uniformização de elementos 

culturais diversos no processo de formação de uma imagem cristã do Diabo. O 

deus Cernunnos dos povos celtas e o deus greco-romano Pan contribuíram 

para a formação de imagem cristã do Diabo, bem como, outros mitos foram 

absorvidos: o Grifo, a Manticora, o Cinecéfalo e o Grendel35.  

O historiador francês Jérome Baschet se propôs a produzir uma “carteira 

de identidade do Diabo”, considerando os seus modos designativos pelos quais 

o nomeia, a sua data de nascimento e traços particulares buscando integrá-lo a 

um “sistema religioso global” (BASCHETT, 2002, p. 320). Henry Ansgar Kelly 

afirma que a Bíblia não considerou o diabo um inimigo, apenas o via como 

subordinado de Deus. Essa primeira versão biográfica foi suplantada por outra, 

decorrente da formulação dos Pais da Igreja, cuja preponderância de modelo 

impera nas representações não bíblicas. Já Jeffrey Burton Russel utilizando 

uma variedade de fontes históricas percebeu na diabologia cristã um 

“refinamento de detalhes” constituintes da figura luciferiana, e como tais ideias 

se radicalizaram na cruel caça às bruxas europeia, entre 1500 e 160036. 

Diferentemente deles, Robert Muchembled, aproximando-se das Ciências 

Sociais, procura entender como as transformações sociais do medievo 

produziram mudanças na representação e no sentido das ações que figura 

demoníaca tivera nestas sociedades, afirmando que até o século XII o Diabo 

não era tomado como inimigo direto da Igreja Católica.37 

                                                           
35 CASTRO, Bernardo Monteiro. Sexo, Diabo e Loucura nas Cantigas de Santa Maria. 

Belo Horizonte: PUCMG, 1996 
36 RUSSEL, Jeffrey Burton. Lúcifer: o diabo na Idade Média. São Paulo: Madras, 2003. 
37 PIERONI, Geraldo. Robert Muchembled: o historiador dos gestos do passado histórico. 

Bilros: v. 5, n. 8, jan-abr, 2017, p. 10-24. Disponível em 
http://seer.uece.br/?journal=bilros&page=article&op=view&path%5B%5D=2555&path%5B
%5D=2069. Acesso 25 out. 2018. Veja também: MUCHEMBLED, Robert. Uma história do 
Diabo: séculos XII – XX. Lisboa: Ed. Terramar, 2003. 
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Henry Kelly em seu estudo sobre Satã observou que Tomás de Aquino 

(1225-1274), monge dominicano que produziu uma síntese das ideias 

filosóficas de Aristóteles com os ideais cristãos, em sua tese de douramento de 

teologia defendida em 1250, afirmou que apenas um Diabo existe, e ele é Satã! 

Aos outros anjos caídos que o seguiram nomeou de demônios. 

Se a identidade dos demônios é definida pela fluidez de faces adotadas, 

no entanto, conforme aponta Jeffrey Burton Russel em seu estado natural o 

demônio mostra-se em uma forma “invisível e amorfa”38. Ou seja, a sua 

característica transmutação em uma variedade de outras formas visa atingir 

apenas atingir seus propósitos, em suma, afastar os humanos de Deus.  

A partir do século XI, desenvolve-se uma iconografia específica do 
Diabo: seu corpo conserva uma silhueta antropomórfica, mas essa 
forma, feita por Deus “à sua imagem”, é pervertida, tornada 
monstruosa pela deformidade e pelo acréscimo de características 
animais (goela, presas, chifres, orelhas pontudas, asas de 
morcego, e a partir do século XIII, cauda, corpo peludo, garras de 
aves...). (BASCHETT, 2002, p. 322) 

Sua forma vai desde seu aspecto ameaçador/terrorífico até uma 

representação amena. Nas representações pictóricas medievais sua cor preta 

pode ocasionalmente tornar-se verde ou vermelha. O preto denota a 

associação mais frequente, um animal preto, ou alguém com roupa preta ou 

um cavaleiro preto em um cavalo preto. Costuma-se chamá-lo de Velho 

Chifrudo, Velho Cabeludo, Espantalho Preto (RUSSEL, 2003, p. 63), bem como 

por nomes variantes, Satanás, Lúcifer, Belial, Belzebu, Abbaton, Asmodeus, 

Tryfon, Sabbathai, Satanael (MUCHEMBLED, 2003, p.25). 

O diabo pode ser associado a determinadas cores, lugares e horas do 

dia. Atrai-se para os vícios humanos, e se diverte castigando os pecadores, 

jogando cartas e fazendo fofoca. Neste mundo, em que é príncipe, encontra 

inúmeros ajudantes, involuntários algumas vezes, como os hereges e judeus, 

mas também se admitem cúmplices que se supõem conscientes da adesão, 

como as bruxas, segundo o imaginário medieval39. Possui também extensa 

família, muitas mulheres e filhas, ainda que não tenha sexo definido. Algumas 

vezes, parece ter sete filhas e em outras apenas duas: 

                                                           
38RUSSEL, J. B., p. 65. 
39 Sobre o imaginário medieval indica-se a leitura do livro: LE GOFF, Jacques. O 

imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994, 367 p. 
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A família do Diabo aparece frequentemente na literatura didática. 

O Diabo tem sete filhas, representando os sete vícios cardeais, ou 

então ele tem duas crianças, Morte e Pecado, cujo incesto produz 

os sete vícios; [...] O Diabo tem doze discípulos em escárnio a 

Jesus. Ele também tem os filhos: ele engravida uma moça judia da 

tribo de Dan que mora na Babilônia, quando gera o anticristo em 

“a prostituta da Babilônia”. Ou ele seduz outra mulher pecadora, 

quando procria Merlín, Átila, Robert o Diabo, Caliban ou um 

gigante. A gravidez do Diabo em uma mulher mortal é um escárnio 

da Encarnação de Cristo. Apesar de o Diabo não ter nenhum 

sexo, ele pode assumir qualquer forma que escolher, poderia ter 

feito presumivelmente nascer uma criança de um homem, mas tal 

arranjo não seria provido de nenhuma paródia da Encarnação, e 

um Diabo grávido teria sido grotesco e diminuído muito a 

dignidade do príncipe do inferno. (RUSSEL, 2003, p. 73). 

O Diabo pode aparecer através de animais, sendo os mais comuns: a 

serpente/dragão, a cabra e o cachorro, porém, há uma pluralidade de outros 

animais que com menor frequência são utilizados como disfarces pelo 

demônio40. A associação do Diabo com os animais foi frequente e parece 

derivar da do caráter sagrado possuído no paganismo41.  

Para Jacques Le Goff, o sobrenatural na Idade Média encontrava-se 

separado em três diferentes âmbitos: mirabilis, magicus e miraculosus. Mirabilis 

abarcava o universo de simbolização pagã que, em parte, conseguirá 

cristianizar-se, sem, no entanto, evitar o seu inverso, a partir de uma resposta 

dialógica, a paganização ou folclorização de alguns elementos estruturantes 

das crenças cristãs aceitas. Já o miraculosus define-se por constituir parte do 

maravilhoso cristão, bem como o miraculum (milagre) ser entendido como uma 

forma de expressão sua. Contudo, destacamos por último, o magicus, que foi o 

âmbito decididamente identificado com o mal e seu soberano no mundo 

terrenal, o Diabo ou Satanás. O termo magicus, porém, deveria manifestar um 

                                                           
40 Entre eles: macaco, víbora, basilisco, morcego, urso, abelha/exame, javali, touro, 

camelo, gato, centauro, quimera, crocodilo, corvo, cervo, cachorro, dragão, águia, peixe, 
mosca, raposa, mosquito, cabra, ganso, grifo, gaivota, lebre, falcão, cavalo, hiena, 
leopardo, leão, lagarto, toupeira, avestruz, coruja, fênix, porco, galo, salamandra, serpente, 
ovelha, pardal, aranha, veado, andorinha, tigre, sapo, tartaruga, urubu, vespa, baleia, lobo, 
lombriga (RUSSEL, p.64). 
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caráter de neutralidade, por abarcar tanto a magia negra (proibida) quanto a 

magia branca (lícita)42.  

Jacques Le Goff considerou “demasiado pretensioso” definir o conceito 

de maravilhoso medieval, propondo um reconhecimento do seu campo 

semântico. Para ele o termo de uso corrente pelos clérigos para designar o 

maravilhoso era mirabilia que, por sua vez, origina-se da raiz mir que remete a 

visão, portanto, significam coisas que por seu caráter inédito, estranho, que se 

distância do cotidiano, causam perplexidade ao observador seriam mirabilias. A 

grande difusão na cultura letrada no medievo do maravilhoso é localizada nos 

séculos XII e XIII, delimitação temporal que compreende a elaboração das 

Cantigas de Santa Maria pelo jovem rei-poeta Alfonso X, tomando por 

referência a noção medieval de autoria. Época que coincide também com 

aparecimento deste termo nos diferentes léxicos da Europa no momento 

específico em que as línguas vernáculas passam a constituir línguas literárias.  

O Diabo e seu poder mágico, sobrenatural, percebido como maléfico 

passa a integrar o universo do maravilhoso. Contudo, nas CSM ele adquire um 

papel diferenciado, seja como ajudante da Virgem na tarefa de castigar os 

pecadores e levar ao arrependimento pelas escolhas cometidas seja em sua 

função de desvirtuar os fiéis engrossando seu rebanho, corroendo a 

cristandade aos poucos, Satã não é apenas uma figura literária. A percepção 

de seu poder corresponde à potencialidade de produzir psiquicamente ilusões 

diabólicas, especialmente no sono noturno, bem como dar a entender em 

aparições e visões falsas intenções de Maria, mãe de Jesus, que são fruto da 

mentira, construindo assim, nas CSM a imagem de trapaceiro. Porém, a 

dimensão do poder de atuação do diabo e de suas legiões de demônios, que 

aparecem sob demasiadas feições cada uma a encontro de um objetivo em 

comum, conquistar a alma humana afastando o homem da salvação e Deus de 

sua criação, adquirindo forma física ao se apoderar de um corpo humano 

(possessão) ou apenas pressionando, tentando, atacando e perseguindo os 

humanos (obsessão). 

Em todas as cantigas que são analisadas nesta monografia, a Virgem 

Maria aparece como mediadora entre os planos do céu e a vida mundana, 

                                                           
42 LE GOFF, Jacques. O maravilhoso e o quotidiano medieval. Lisboa: Edições 70,  1975,  
p. 22-23 
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procurando, sobretudo, reaproximar do Deus pai os fiéis que Satã persegue. As 

CSM se inscrevem na tentativa de conversão ao Cristianismo de populações 

com traços culturais variados que coabitam os Reinos Ibéricos medievais, 

especificamente, o Reino de Castela, no século XIII, como os judeus e os 

mouros, estes últimos claramente identificados como filhos do demônio. 

Também se refere à exaltação da figura feminina dentro da Igreja, apoiada 

neste inverso da Eva pecadora, a mãe castiça que Deus escolheu para gestar 

o salvador deste mundo. Somado ao caldeirão cultural que havia nos territórios 

peninsulares, à irrupção do Diabo dentro do maravilhoso, funcionou como 

fermento e incremento às representações coletivas a consolidação pelos 

clérigos e doutos cristãos de uma pedagogia do medo que passou a pulular o 

imaginário social. 

Carlos Roberto Nogueira aponta que a impotência e a fraqueza dos 

cristãos sobre os demônios impulsionarão sua perseguição a partir de 

maneiras e formas diferenciadas, atingindo o auge com a caça às bruxas do 

período moderno. Sobre essa “pedagogia do medo” e de se estabelecer um 

combate contra o mal a partir da fé, e sua projeção nas consciências cristãs, há 

uma tentativa de identificar e produzir uma determinada configuração de 

agentes de Satã dentro da comunidade cristã. Ao Diabo se responsabiliza um 

variado número de ações como a perda das colheitas e os fenômenos 

climáticos, em geral, além das enfermidades. 

Já o modernista Jean Delumeau, estudou os medos coletivos no livro 

História do medo no Ocidente, 1300-180043 e os medos subjetivos na história, 

livro O pecado e o medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13-18)44. 

Delumeau percebeu o surgimento de um sentimento de culpa ou culpabilização 

individual decorrente da concepção de pecado e do desenvolvimento da 

confissão como uma prática de controle encarregado a Igreja. 

 

2.1 Conjurando espíritos demoníacos 

 

                                                           
43 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente, 1300-1800: uma cidade sitiada.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
44 DELUMEAU, Jean. O pecado e o medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13-18). 

Bauru, SP: Edusc, 2003, 2v.  
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Para Jacques Le Goff entre os séculos XII e XIII ocorreu a primeira 

explosão demoníaca caracterizada pela acentuada difusão de imagens 

diabólicas com características fisionômicas já em maior ou menor grau 

estabelecidas, acompanhadas pelo constante amedrontamento coletivo com 

essa face do sobrenatural45. Contudo, vários indivíduos procuraram se 

aproximar do mal a partir da evocação dos espíritos de mortos e de ritos 

propiciadores para se conectar com os demônios, em diversas ocasiões este 

vínculo não poderia ser quebrado, remetendo a ideia de pactum vassálico, 

tornando-se assim, vassalo de Satanás. Os motivos considerados cobrem um 

multifacetado universo de interesses pessoais que vão desde o conhecimento 

de segredos ocultos ao enriquecimento ou mesmo a conquista da donzela 

desejada. Jeffrey Burton Russel no seu livro Lúcifer: o Diabo na Idade Média 

revela algumas práticas administradas visando a conexão com os demônios: 

Assobiando na escuridão, correndo no sentido contrário ao redor 

de uma igreja três vezes depois de anoitecer, escrevendo-lhe uma 

nota com sangue judeu e lançando no fogo, pintando um quadro 

dele, olhando à noite em um espelho, recitando o Pai Nosso de 

trás para frente, dizendo certos encantamentos (RUSSEL, 2003, 

p. 75).  

Os necromantes (de nekroi que significa morte, mortos e mantia que se 

refere à adivinhação) a partir de rituais conjuravam os espíritos dos mortos 

para o exercício da adivinhação. Desse sentido inicial, passou a significar a 

invocação de demônios, especialmente durante a Baixa Idade Media quando 

se torna, de acordo com Kieckhefer, “explicitamente diabólica”. Praticavam a 

necromancia desde clérigos não ordenados como os sacerdotes ordenados, 

mas também encontramos laicos, pois se observa a presença de fórmulas 

necromantes inclusive entre manuscritos medicinais. Segundo Richard 

Kieckhefer, medievalista estadunidense, um tipo de conhecimento comum 

provavelmente teria influenciado a experimentação de tais práticas, como os 

ritos exorcísticos e a proximidade com imagens astrológicas e mágicas46. 

                                                           
45 FILHO, Antonio Gonçalves. Historiador Jacques Le Goff reformula a visão da Idade 
Média em dois livros. O Estado de S. Paulo: 28 mar. 2014. Disponível em 
https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,historiador-jacques-le-goff-reformula-visao-da-
idade-media-em-dois-livros,1146445. Acesso 10 nov. 2018. 
46 KIECKHEFER, p. 167 
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Sobretudo, aponta Kieckhefer para ordem clerical o uso sistemático destas 

práticas: 

[...] se conservan textos con instrucciones para la práctica de 
auténtica nigromancia, cuyos comentários marginales muestran 
claramente que alguién realizaba este tipo de prácticas. Dada la 
naturaliza  de estas instrucciones, que presuponen un domínio del 
latín y de las formas rituales, el dedo acusatorio apunta hacia el 
clero (KIECKHEFER, 1992, p. 168). 

Contudo, não se pode deixar de mencionar que Kieckhefer alertou sobre 

a imprecisão do termo “clero” por significar um conjunto de diferentes coisas 

devido a informalidade de sua formação, significando desde alguém ordenado 

que auxiliava um padre nas funções litúrgicas, inclusive adolescentes, como 

porteiros, leitores e coroinhas até exorcistas. 

Entre os manuais escritos por inquisidores como o Manual para 

Inquisidores de Nicolas Eymericus (1320-1399) registram algumas confissões 

de nicromantes que se utilizam de fórmulas e rituais para conjurar entidades 

espirituais malignas, consideradas pelo cristianismo como magia ilícita 

praticada pelos membros da própria ecclesia. 

El bautismo de imágenes, la fumigación de la cabeza de una 
persona muerta, la llamada a un demônio por el nombre de un 
demônio superior, la inscripción de caracteres y signos, la 
invocación de nombre no familiares, la mezcla de los nombres de 
los demonios con los de ángeles y santos para formar perversas 
plagarias, la fumigación con incienso, acíbar u otros aromas, 
quemar los cuerpos de pájaros y otros animales, fundir sal en 
fuego (KIECKHEFER, 1992, p. 169)47. 

Um rito configura-se numa “sequência ordenada de gestos, sons e 

objetos, estabelecida por um grupo social com finalidades simbólicas” 

(SCHMITT, 2003, p. 415). O exorcismo era praticado já na Antiguidade Tardia 

(ou Alta Idade Média) em torno do século III, na cerimônia de batismo, 

consistia-se na expulsão ritual de espíritos malignos de pessoas e objetos com 

o tempo se abriria a outras possibilidades de execução litúrgica deste ritual 

(abordaremos no cap. 3). Ainda nessa época, os santos assumiram uma 

importância capital que logo seria substituída pela figura de Maria. No século 

XIII, época de grande proliferação de mariologios, a Virgem Maria 

                                                           
47 KIECKHEFER, Richard. La nigromancia en el submundo eclesiástico. In: KIECKHEFER, 
Richard. La magia en la Edad Media. Trad. Montserrat Cabré. Barcelona: Crítica, 1992, p. 
169. 
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inevitavelmente passaria a cumprir essa função exorcística, desempenhando, 

sobretudo, o papel de mediadora e apaziguadora dos conflitos terrenais, para 

tanto, utiliza-se inclusive da vingança contra fiéis que descumprem 

reprimendas de Maria em aparições e visões nas CSM.  

Entre os recursos protetivos utilizados na Cristandade contra o mal são 

frequentes o uso do sinal da cruz, a água benta, amuletos, relíquias, orações, 

leitura de passagens da Bíblia, submissão dos crentes aos sacramentos 

(confissão, batismo..), invocação do anjo da guarda. E, sobretudo, o uso do 

nome de Maria, bem como o Pai-Nosso. 

Com as informações até agora levantadas, novamente direcionamos a 

pesquisa para o seu aspecto mais essencial, a análise das Cantigas de Santa 

Maria (Alfonso X, s. XIII), segundo o critérios das representações demoníacas 

e das apresentações conceituais (possessão, obsessão, visio, aparitio e 

pactum)  contidas nas cantigas a seguir consideradas.  
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3 Os conceitos e as representações 

 

Neste capítulo que constitui o cerne da pesquisa empreendida 

especifica-se os casos de possessão, obsessão, pacto, aparição e invocação 

demoníaca apresentados nas Cantigas de Santa Maria, produzidas pelo rei de 

Castela, Alfonso X, chamado de ‘El Sábio’. As cantigas foram escritas em 

galego-português, destinavam-se a ser cantadas durante as festividades 

marianas. A partir dos quatro manuscritos remanescentes da segunda metade 

do século XIII, Walter Mettmann, estabeleceu em 4 volumes a transcrição 

paleográfica das mesmas, edição que orientou nossas investigações. 

A fim de facilitar o entendimento das cantigas que abordaremos elas 

encontram-se dispostas nas categorias de fenômenos a que pertencem, sendo 

observadas abaixo: 

Tabela 1: relação das cantigas encontradas e categorias 

Possessão Obsessão Pactum Aparitio Invocatio 

CSM 67 CSM 26 CSM 3 CSM 82 CSM 125 

CSM 109 CSM 47 CSM 115 CSM 123  

CSM 192 CSM 74 CSM 216 CSM 254  

CSM 298 CSM 119 CSM 281 CSM 407  

CSM 343 CSM 182    

 CSM 284    

 CSM 197    

 

A seguir analisaremos as cantigas de Santa Maria com o intuito de 

refletir sobre a imagem de Diabo que esboçou e de traços característicos de 

cada uma das ocorrências fenomênicas do demoníaco consideradas. 

 

3.1 Possessão 

 

Segundo Nancy Caciola duas formas de possessões espirituais podem 

ser distinguidas: uma por espírito impuro e outra por um espírito santo. Ambas 

envolviam  
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uma entrada literal no corpo. Uma vez lá dentro, esse espírito 
estrangeiro interagia com a fisiologia interna do corpo, incluindo os 
órgãos, os caminhos da apreensão dos sentidos, da mente e do 
espírito humano individual (CACIOLA, 2000, p. 272). 

A cultura medieval deteve-se em tentar compreender como se dava o 

processo de invasão/infestação corporal por demônios e como eles passavam 

a assumir o controle das ações humanas. O que transformou o exorcismo em 

uma espécie de caça ao Diabo dentro do corpo: 

The idea was to direct the demon out of the possessed body, which, 
as mentioned above, often turned into the scene of hunting the demon 
within the body. The most common practice was to place the relics at 
the victim’s head or mouth, sometimes also in the mouth cavity (Sigal 
1985:44)48. (TAMM, s/d, p. 17)49 

O dáimon era no mundo antigo uma palavra neutra, significava tanto um 

dáimon que podia ser bom quando um dáimon mal. O cristianismo realiza uma 

reclassificação do dáimon dividindo-os em anjos e demônios50. A um demônio 

correspondia qualquer espírito, quer isso, qualquer alma sem corpo era 

considerada um demônio na Antiguidade greco-romana. 

Nas Cantigas de Santa Maria encontramos o mal e do diabo com grande 

frequência, porém, nunca de forma temível, conforme aponta Clarice Machado 

Aguiar 

[...] encontramos um diabo astuto, dedicado e mau, mas jamais 
com o propósito de disseminar o medo. Ao contrário, deve-se 
evitar o medo, pois temer o mal é o principal meio de se entregar a 
ele. (AGUIAR, 2014, p. 6) 

Na CSM 109 conta-se a história de um homem possuído por cinco 

diabos que foi exorcizado na cidade de Salas. Na Igreja um judeu pergunta ao 

Diabo porque ele não possuía judeus, quando o demônio lhe responde que os 

judeus eram filhos do Diabo e a ele serviam: 

“Un judeu os conjurou por Deus 
Que dissessen porque os judeus 
Nos fillavan. Diss’ um demo: ‘ca meus 
Sodes e punnades de me servir. 

                                                           
48 Tradução: A ideia era dirigir o demônio fora do corpo possuído, que, como mencionado 
acima, muitas vezes se transformou na cena de caçar o demônio dentro do corpo. A 
prática mais comum era colocar as relíquias na vítima cabeça ou boca, às vezes também 
na cavidade bucal (Sigal 1985: 44). 
49 TAMM, Marek. Saints and the demoniacs: exorcistic rites in medieval Europe (11th-13th 

century). Folklore: s/d, p. 7-24. Disponível em 
https://www.folklore.ee/folklore/vol23/excorcism.pdf. Acesso 18 nov. 2018. 
50 LE GOFF, p. 28 
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Razon as [os] diabos de fogir... 
Esto dito, fogiu o judeu;  
Mai-los que do batismo o sinal 
Tragen, aqueles ymos percodir.’ [...]” 
CSM 109, fl. 117 v.b 
 

O judeu acaba fugindo da Igreja e, do mesmo modo, o homem possuído 

recebe a libertação atribuída às ações da Virgem Maria. 

A CSM 67 trata da possessão demoníaca: o Diabo incorpora-se no 

cadáver de um jovem escudeiro que passa a oferecer seus serviços com 

intenção de assassinar um cavaleiro: 

[...] mais o demo com enveja 
meteu-se en um corpo morto d’ome de mui gran beldade, 

[...] 
E veo pera el logo mansso, en bon contenente,  
E disse: ‘Sennor, querede que seja vosso sergente,  
E o serviço dos pobres vos farei de bõa mente; 
Pois vejo que vos queredes [...] 
CSM 67, fl. 86 v.a 

 

O nobre cavaleiro em suas orações matinais à Virgem impedia o Diabo 

de atacá-lo, desencorajando-o. O jovem escudeiro fingira uma enfermidade 

pelo temor de se encontrar com o bispo em uma visita ao cavaleiro. O bispo 

exige que o escudeiro revele o que aconteceu, e o Diabo conta as suas 

tentativas de matar o cavaleiro que por intercessão da Virgem não se 

realizaram. Após isso, o Diabo deixa o corpo que se encontra morto, estirado 

ao chão de um escudeiro: 

E enton disse o demo: ‘Di-me toda ta fazenda, 
por que aquesta campanna todo teu feit [o] aprenda; 
e eu te conjur’ e mando que a digas sen contenda, 
per poder de Jesu-Cristo, que é Deus en Triidade.”  
A Reynna gloriosa tant’ é de santidade... 
 
Enton começou o demo a contar de com’entrara  
en corpo dum ome morto, con que enganar cuidara 
a aquel con que andava, a que sen dulta  matara,  
se a oraçon no fosse da Madre de Caridade: 
A Reynna gloriosa tant’ é de santidade... 
“Quand’el aquesta dizia, sol non era eu ousado 
de lle fazer mal niuu.” E pois est’ ouve contado, 
leixou caer aquel corpo en que era enserrado, 
e esvãeçeu ant’ eles, como x’ era vãydade. 
A Reynna gloriosa tant’ é de santidade... 
CSM 67, fl. 86 r.b. 

 

Na CSM 192 narra-se o conflito entre um cristão e um mouro descrente 

do poder da Virgem Santíssima. O cristão promete ao mouro dar metade da 
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sua riqueza em troca da sua conversão ao cristianismo. Porém, o mouro 

recusou a oferta e manteve-se firme em suas crenças. O cristão em uma 

caverna pede para o mouro deitar-se, momento no qual se registra a tentativa 

do Diabo de possui-lo. O mouro defende-se mordendo o dedo do Diabo, 

contudo, ele se mostra resistente, arrastando-se por duas noites de embates, 

quando Maria apareceu na terceira noite pedindo que ele recuse a Maomé: “E 

disse: Pagão,/Sse queres guarir,/ Do demo de chão/T’ás a departir/E do falsso, 

vão,/ Mui louco, vilão/Mafomete cão, [...]”. Maomé é descrito como falsso 

(falso), cão e louco. O mouro torna-se cristão, livra-se do Diabo, e segue fiel a 

Virgem Maria. O batismo nesta cantiga tem a função exorcística. 

Na CSM 298 é relatada a história de uma mulher possuída na igreja de 

Soisson. A mulher estava cumprindo a promessa de peregrinar até Soisson 

levando velas para a Virgem Maria. No altar o Diabo acaba possuindo o seu 

corpo, quando ela convoca Maria: 

Soon de gran coita que mi o demo dá  
qual nunca moller ouve nen averá; 
ai, Madre de Deus, Sennor, tolle-mio já, 
e seerei sempre tua servidor.” [...] 
A Virgen Maria log’ aquela vez 
Ao demo mao, negro chus ca pez,  
Daquela moller que se quitasse fez,  
E des ali non foi dela tomador. 
CSM 298, fl. 267 v.b 

 

O Diabo é descrito como sendo “mau e negro como o betume”, mas a 

Virgem novamente o exorciza, mostrando o seu poder superior e ilustrando que 

o caminho do bem sempre é vitorioso. 

Na CSM 343 uma garota possuída pelo demônio diz blasfêmias. Sua 

mãe procura o capelão da cidade implorando-lhe que expulse o diabo: “Por 

Deus mercee vos seja/que acorrades mia fila que con o demo peleja”. O 

capelão com boa vontade aceita lutar contra o Diabo para salvar a menina. O 

Diabo começa a praguejar e acusar o capelão de ser um pecador: 

“Ai, crerigo escomu[n]gado,  
e como sol falar ousar? Ca agora tal peccado 
feziste, que gran dereito faria quen te matasse. [...] 
E demais que trages agua beeita e es maldito,  
a per poucas non me ora, que os ollos non te brito.” 
CSM 343, fl. 307 v.b 

 



31 
 

O capelão foge do Diabo que através da menina continua a revelar 

segredos das pessoas que a rodeavam. A mãe se ter outra alternativa a leva 

ao santuário de Rocamador “que é preto de Gasconna”, no sudoeste da 

França. Onde a Virgem Maria “fezo calar o demo e foi a moça guarida”.  

 

3.2 Obsessão 

 

Na CSM 26 um homem em peregrinação ao santuário de São Tiago de 

Compostela, realiza uma pausa noturna, mantendo relações sexuais fora do 

casamento. No dia seguinte continua a caminhada, sem confessar os pecados, 

momento em que é atacado pelo Diabo: 

Pois esto fez, meteu-ss’ ao camyo, 
e non sse mãefestou o mesq[u]yo; 
e o demo mui fest~yo 
se le foi mostrar 
mais branco que un armyo, 
polo tost’ enganar, [...] 
- CSM 26, fl. 51 v.a 

 

Descreve-se o Diabo como “mais branco que un armyo”, contrariando a 

versão do Diabo negro, remetendo a ideia de que Satã assume de acordo com 

o interlocutor e seus planos a forma ideal que provocar o engano, portanto, 

desviar da fé cristã. Nesta cantiga, as ordenanças do demônio são explícitas o 

peregrino deveria cortar o seu pênis e a sua garganta: 

Mas ante farás esto que te digo, 
se sabor às de ser meu amigo: 
talla o que trages tigo 
que te foi deytar 
em poder do eemigo, 
e vai-te degolar. [..] 
O romeu, que ssen dovida cuidava 
que Santiag’ aquelo lle mandava, 
quanto lle mandou tallava; 
poi-lo foi tallar, 
log’ enton se degolava,  
cuidando ben obrar.  
- CSM 26/Fl. 51 v.a 

 

Os companheiros do romeu (peregrino) encontraram o corpo e 

observaram sua alma sendo levada por demônios, porém, fugiram do local com 

medo de serem acusados de assassiná-lo: 
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Seus companneiros, poi-lo mort’ acharon, 
Por non lles apõer que o mataron, 
Foron-ss’; e logo chegaron 
A alma tomar 
Demões, que a levaron 
Mui toste sem tardar. [..] 
- CSM 26, fl. 51 v.a 

 

Os diabos que fugiam com a alma do peregrino cruzaram por uma 

capela dedicada a São Pedro de onde surgiu São James que os acusou de 

ganhá-la falsamente: “falssament’ a gãastes”. Os demônios prostestaram a São 

James apontando às más ações que o peregrino havia tomado. A Virgem Maria 

é então chamada a interceder, ordenando que a alma do peregrino seja 

devolvida, porém, o instrumento com o qual realizou o pecado – o seu órgão 

genital – não foi restituído: 

Este joyzo logo foi comprido, 
e o romeu morto foi resorgido, 
de que foi pois Deus servido; 
mas nunca cobrar 
pod’o de que foi falido, 
com que fora pecar. 
- CSM 26, fl. 51 v.b 

 

Na CSM 47 ocorre simultaneamente a aparição e a obsessão 

demoníaca. Um monge embriagado no caminho até a Igreja encontra o Diabo 

que se transmuta em três bestas: a primeira é a de um touro que tenta matá-lo, 

mas que é afugentado por Maria; a “outra besta” que aparece logo em seguida, 

é descrita como um homem negro, alto, magro e peludo. A terceira forma que o 

demônio assume é a de um leão, este foge após ser acertado com uma varinha 

pela Virgem. Na cantiga além de Maria interceder pelo monge ela também o 

consola, aconselhando-lhe que tome como modelo o bom comportamento. 

A CSM 74 versa sobre obsessão demoníaca: nela, um pintor é 

ameaçado de morte e atacado pelo Diabo que age motivado pela 

representação feia de sua imagem por ele produzida. Durante a pintura de uma 

imagem da Virgem em uma Igreja, o Diabo faz surgir um vento repentino que 

ocasiona a queda do andaime, contudo, por intercessão de Maria o pintor fica 

suspenso no ar pelo pincel. Ao final da cantiga, o Diabo foge. 
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Na CSM 197 a obsessão registrada leva a morte de um menino que é 

ressuscitado pela Virgem Maria. Nela compara-se o poder dos homens ao da 

Virgem Maria 

Ca sse el algun poder á [de] os omees matar 
Pelos pecados que fazen, e o quer [Deus] endurar, 
Mui mayor poder as Madr [e] á en os ressucitar;  
- CSM 197/Fl. 183 v.a. 
 

O contexto é a vila de Cumbres identificada como “preto jaz de Xerex de 

Badallouço”, um homem rico encaminhava o filho amado a pastorear os 

campos e frequentemente este sofria ataques demoníacos, inclusive sete 

vezes por dia. Numa delas a intensidade do ataque através do 

estrangulamento do menino produziu a sua morte. Na numeralogia medieval o 

sete...  

Ca tan forte o filava/o demo, com’aprendi,  
Cinc’ ou seis vezes no dia,/ou sete, per com’ oy’;  
Mais hua vez atan forte/ o fillou, que ben aly 
U estava afogou-o,/ e morreu, u non ouv’ al. 

 

O irmão promete desolado peregrinar até o santuário de Terena 

arrependido dos pecados, clamando o perdão oferecendo-se em troca da vida 

do irmão já morto: 

Meu yrmão prometera/ por en romaria yr 
a Terena, mais no quiso / Deus que o fosse conprir; 
mais eu, porque ele seja perdõad, sen falir 
yrei alá de bon grado e farey este jornal 
[...] 

 

Ocasião que também oferece dez porcos à Virgem Maria o que leva, 

repentinamente, à ressurreição do irmão. No final ambos fazem a peregrinação 

e ofertam à Maria o prometido, relatando o milagre que se produziu. Como se 

observa: 

Mais ficad’ ant’ os geollos e a[a] Madre de Deus 
rogade que lle perdõe todo-los  pecados seus,  
e eu promet’ a as obra dez daquestes porcos meus [...] 
Por rogo da Virgen Madre  Deus ssa oraçon oyu, 
e o  que jazia morto atan toste ressurgiu,  
e des ali adelante daquel mal ren nos sentiu [...] 
Ante prometud’ avian. E poren todos loor 
Deron a Santa Maria, Madre de nostro Sennor,  
Porque ressurgiu de morte e que o demo mayor 
Matou, e desfez seu feito como a agua o sal. 
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Nessa cantiga há o ataque de demônios a uma criança, trata-se de um 

caso típico de obsessão demoníaca. A promessa de peregrinação impedida 

pela morte e a oferta de dez porcos pelo irmão estimulam a ocorrência do 

milagre. Contudo, a CSM 197 não esboça maiores considerações sobre o 

demônio que perseguia o menino. 

A CSM 119 relata o rapto de um juiz por um bando de demônios. Os 

demônios invadiam a moradia do juiz e o agarraram levando-o para a periferia 

da cidade. Maria intercede ordenando aos diabos que o liberem. Maria exige 

dele a realização de penitências e a confissão, contando-lhe que no dia 

seguinte morrerá. Absolvido dos pecados a alma é levada por anjos ao céu. Já 

na CSM 182 um ladrão é atacado por diabos e não um juiz, e como na CSM 

197 também é ressuscitado pela Virgem. Os itens que de costume eram 

roubados por este ladrão são mencionados: ‘ca britava camyos,/demaes pães 

e vyos/roubava dos mêsq[u]yos,/ e o our’ e a prata’. Porém, havia respeito e 

devoção do ladrão a Maria que “Assi que ssas vigias/ guardava dos seus dias, 

des i malfeitorias/ nen sol dua çapata” (CSM 182, fl. 171 r.b.). O ladrão acaba 

sofrendo uma morte repentina sendo levado por demônios a uma colina. A mãe 

inconsolável reza à Virgem que restitua a vida de seu filho, que é salvo do 

inferno.  

Na CSM 284 um monge moribundo é aterrorizado pelo Diabo. Na hora 

da morte ocorre a aparição do demônio e a contorção do corpo, bem como o 

balbucio de palavras indicativas de delírio, como “gran prol ll’avia fazer mal 

come bem” (CSM 284, fl. 255 r.a) deram a perceber ao outro padre que o 

acompanhava que se tratava de ação demoníaca. O monge moribundo então 

recitou um verso para a Virgem Maria, e o diabo foi embora. O monge começa 

a rir e vendo uma aparição de Maria pede que o leve consigo; realiza a 

confissão arrependendo-se dos seus erros, quando então, morre. 

 

3.3 Aparições 

 

Na CSM 82 mostra-se um caso de aparição de diabos na forma de três 

porcos a um monge em sua cama com o objetivo de tenta-lo. O refrão da 

cantiga exalta a figura de Maria e explica-se a razão de tão esmerada devoção: 
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“A Santa Maria mui bom servir faz,/pois o poder ela do demo desfaz.”. Na 

cantiga um ‘homem negro de cor’ aparece ordenando aos porcos 

atormentarem o sono do monge, a tonalidade da pela indica possivelmente 

Satanás, o chefe/príncipe deste mundo: 

El assi estando en mui gran pavor 
viu entrar um ome negro de coor 
que diss’ aos porcos: “Log’ a derredor 
dele vos meted’, e non dórmia en paz.” [...] 
CSM 82, fl 97 v.a 
 

Os demônios-porcos acatam os mandos do tal homem negro, contudo, 

não conseguem feri-lo em razão de sua santidade. O Diabo gaba-se 

ameaçando de feri-lo com seus forcados: 

 
E aquel diabo lles respos assi: 
“Pois vos non podedes, ar leixad’ a mi, 
que com estes garfios que eu trag’ aqui 
o desfarei, pero que trage frocaz.” 
CSM 82, fl. 97 v.a  

 

O monge convoca a Santa Maria em seu auxílio, que expulsa os diabos 

sacolejando uma vareta e dizendo ‘voltem para o inferno com o seu rei 

maligno’: 

 
E a Groriosa tan toste chegou 
e ant’ aquel frade logo se parou 
e com hua vara mal ameaçou 
aquela companna do demo malvaz,  
A Santa Maria mui bom servir faz... 
Dizendo: “Como vos ousastes parar 
ant’ este meu frade neno espantar? 
porende no ynferno ide log’ entrar 
com vosso mal rey, mui peor que rapaz.” [...] 
Quand’ eles oyron aquesta razon,  
como fumo se desfezeron enton; [...] 
CSM 82, fl. 97 v.a/fl. 97 v.b 
 

Na CSM 123 fala sobre um frade que na hora da morte ficou negro, seu 

rosto terrivelmente feio e o corpo inteiramente contorcido: 

Que o acorresse, como ll’ acorreu, 
Santa Maria na ora que morreu,  
ca um pouc’ enante todo se torceu 
e parou-sse negro; e que von disser 
De Santa Maria sinal qual xe quer... 
Que mais fea cara podia teer 
CSM 123, fl. 127 r.b 
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Outro frade acendeu uma vela à Virgem repousando a mão sobre o 

corpo, que recuperou sua brancura, todavia, dias após o evento o moribundo 

estava morto: 

Mais outro bon frade foi log’ encender 
candea da Virgem, beeita moller. [...] 
E des que [e] na mão lla enserrou,  
a coor mui negra logo sse cambiou 
e a faz mui branca toda se tornou 
CSM 123, fl. 127 r.b 

 

Os companheiros da ordem preocupados com o destino da alma do 

frade recitaram um saltério inteiro (livro de salmos). Ocorrendo, então, a 

aparição do frade morto que revela: 

 

Porque me torvei todo quando mor[r]i, 
esto foi porque os diaboos vi; 
mais poi-la candea adusseron y, 
fugiron todos. [...] 
CSM 123, fl. 127 v.a 
 

A CSM 254 conta-nos sobre dois monges que cansados de seguir as 

ordens do mosteiro saíram a brincar, passear e conversar pelas margens de 

um rio. Os monges viram um barquinho carregado de demônios descendo o 

rio, levando a alma de um funcionário de Ebron. Os monges clamaram à 

Virgem por proteção: “Santa Maria nos valla/e livre de vossas mãos con seu 

Fillo grorioso”, sendo ameaçados pelos diabos que levariam suas almas 

também para o inferno, pois haviam quebrado as regras do mosteiro ao 

abandoná-lo. Desesperados os dois monges voltaram correndo para o 

mosteiro, lá realizando a confissão e sendo perdoados. 

A CSM 407 fala sobre um homem que ao machucar o dedão do pé em 

uma pedra começou a depreciar a sua fé e falar que sendo o Diabo tão 

poderoso iria servi-lo a partir de então. Após tais coisas dizer o homem ficou 

paralisado e tornou-se cego: 

E demais la vista dos ollos perdeu,  
E o poder do corpo si ll’ ar tolleu, 
E con mui gran coita en terra caeu 
Que se non pod’ end’ erger. 
CSM 407, Fl.158 v.b 

 

Os familiares o carregaram até a sua casa, colocando-o na cama em 

que permaneceu paralisado. Na Páscoa, a Virgem Maria o visitou ao soar dos 
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sinos da manhã e prometeu-lhe que seria curado caso se pusesse em seu 

altar. O homem após ser levado ao altar da Virgem teve o corpo curado.  

 

3.4 Pacto demoníaco 

 

A CSM 3 fala sobre Teófilo que realizou um pacto demoníaco buscando 

poder, após um período de servidão não especificado, arrepende-se e clama a 

uma estátua da Virgem Maria o seu perdão. O instrumento para firmar o acordo 

é uma carta, que a Virgem intercedendo faz o Diabo pessoalmente devolvê-la a 

Teófilo. Aparece na cantiga a confissão e o arrependimento diante da estátua, 

o clamor pela quebra contratual efetivada com Satã. 

Na CSM 115 apresenta-se a história dos pais que prometeram um filho 

ao Diabo. Na idade dos 12 anos o Diabo surge para levá-lo para sempre. A 

mãe aconselha o filho a buscar o papa Clemente (?), que o manda para a Síria, 

lá um patriarca o enviou para um eremitério. Na madrugada de Páscoa durante 

a missa os demônios invadiram o espaço sagrado para levar o menino. Um 

eremita ao terminar a missa disse: “pax vobiscum” (paz com você), escutando 

a resposta do menino “amém”, assegurava-se que Maria havia o libertado do 

Diabo. 

Na CSM 216 um cavaleiro empobrecido torna-se vassalo do diabo 

buscando a fortuna que um dia tivera. Em troca ofereceu a sua mulher ao 

demônio. O cavaleiro engana sua esposa e no caminho na frente de uma 

Igreja, Maria se disfarça e os acompanha. No encontro, o Diabo reprime o 

cavaleiro por trazer a Virgem consigo: 

Enton foi Santa Maria con el ao logar u 
Estava o demo. Quando viu a Madre de Jesu- 
Cristo, o demo lle disse: “Mentira fezische tu 
en trager Santa Maria e a ta moller leixar.” 
- CSM 216, fl. 199 v.a. 

 

A Virgem manda o demônio embora acusando-o de tentar fazer mal a 

mulher que seria sua ‘serva leal’ e reprime a tolice do cavaleiro: 

Diss’ enton Santa Maria: ‘Vai, demo cheo de mal,  
Cuidasch’ a meter a dano a mia serventa leal; 
Mas de quanto tu cuidaste eu cho tornarei em al,  
Ca te tollo que non possas ja mais fazer-lle pesar.” [...] 
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E diss’ ao cavaleyro: “Fostes ome de mal sem 
Que cuidaste pelo demo aver riqueza e ben; 
- CSM 216, fl. 199 v.a. 

 

O casal faz penitências e recebem grandes riquezas de Deus: “e dessa 

or’ adeante/Deus grand’ algo lles foi dar” (CSM 216, fl. 199 v.b.). 

Já na CSM 281 o Diabo disfarçado de homem aparece a um cavaleiro 

prometendo devolver sua riqueza caso ele se tornasse seu vassalo. O acordo é 

firmado com um beijo de mão. Porém, o Diabo exigiu que o cavaleiro também 

negasse a Deus e todos os santos. O cavaleiro não quis negar a Virgem, mas 

concordou em nunca mais entrar em uma igreja: 

Pois que lle beijou a mão, diss’ o demo: ‘um amor 
me farás, pois meu vassalo es: Nega Nostro Sennor 
e nega todos os santos.” E fillou-xe-lle  pavor 
de os negar, e negó-os [...] 
Despos esto disso: “Santa Maria renegarás.” 
diss’ enton o cavaleiro: “Este poder nono ás 
que me faças que a negue, nen tanto non me darás 
que negue tan bõa dona; ante m’iria matar” [...] 
Disse’ o demo: “Pois negaste Deus, non mi á ren que fazer 
de ssa Madre non negares, mais dou-che mui grand’ aver; 
demais negasch’ os seus santos, mais al mi ás de prometer 
que non entres em eigreja.” E jurou d’i non entrar. 
CSM 281, fl. 252 v.a 

 

Determinado dia o cavaleiro acompanhando o rei da França a Igreja, viu 

uma estátua de Maria que lhe acenava para que entrasse no espaço sagrado. 

Porém, relutante de entrar na igreja, confessou ao rei que havia feito um pacto 

com o demônio. O cavaleiro rompe o pacto entrando na Igreja com o rei que o 

recompensou dando-lhe maiores riquezas, sofrendo da culpa por permitir a 

pobreza de seus súditos: 

Diss ‘ enton el Rey: “Amigo, eu fui errado, par Deus, 
De vos averdes pobreza em meu reyn’ e ontr’ os meus.” 
E deu-ll’ enton por herdade, muy mais ca ouveran seus  
Avoos, e ficou rico com’ ome do seu logar. [...] 
CSM 281, Fl. 253 r.a 

 

3.5 Invocação 

 

De todas as Cantigas de Santa Maria apenas uma fala sobre invocação 

de demônios: a CSM 125. Nessa cantiga um clérigo utiliza-se de magia para 

evocar demônios que o ajudem na conquista da donzela de quem se encontra 

enamorado. A donzela recusa as investidas do clérigo, administrador do bispo 
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de Auvergne, que inconformado invoca demônios a auxiliarem. Porém, Maria 

protege a jovem moça dos diabos. Então, os demônios deixam-na doente. A 

mulher, repentinamente, diz-se “louca de amor” e casa-se com o clérigo. No 

casamento Maria aparece solicitando que ele deixe a mulher, mas ambos se 

casam. Em um sonho Maria apareceu para a mulher ordenando que deixasse o 

marido e se entregasse a um convento. Ao final os dois, conforme o desejo 

manifestado pela Virgem, entraram em ordens religiosas.  
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Considerações finais 

 

Podemos considerar a presença do Diabo nas Cantigas de Santa Maria 

tão comum quanto a da Virgem. Ambos os personagens articulam-se ao longo 

das narrativas na disputa por almas e o domínio dos corpos. Maria em sua 

tentativa de domesticar os corpos para a fé, de condenar o pecado e o impuro 

é vista em numerosas aparições e visões. Em todas as cantigas em que o 

demoníaco age, a Virgem Santíssima manifesta seu poder de interceder 

impedindo a danação eterna no inferno àqueles que dão a conhecer sua 

devoção e a invocam. O próprio nome de Maria é utilizado como instrumento 

de reconhecimento de um espírito maligno (BARNAY, 1999, p. 149). O Diabo 

geralmente é negro, às vezes branco, feio, traiçoeiro, mas ao mesmo tempo 

desprezível e tolo perto do poder de Maria. 

A possessão demoníaca demarca a invasão corporal de demônios 

comandada por Satã que buscam enganar/iludir a homens e mulheres ou fazer 

que estes faltem com as promessas feitas à Reyna Celestial. Na obsessão, por 

sua vez, os demônios atazanam a vida daqueles que cometeram pecados e 

também buscam provocar o afastamento da fé a partir das fraquezas humanas. 

Ao estabelecer seu próprio senso de justiça, os demônios acabam auxiliando 

também a Deus em suas tentativas de tornar indignos os homens pelos seus 

erros e falhas. Na aparição demoníaca a intenção geralmente é ameaçar e 

provocar temor em momentos de vulnerabilidade nos quais Maria defende o 

seu rebanho. Contudo, na invocação e no pacto demoníaco a aproximação 

com o Diabo é algo desejado a priori e consiste em uma troca de favores entre 

as partes envolvidas. A quebra do pacto também é constante, consequência do 

arrependimento humano que conduz até a misericordiosa Maria a quem as 

cantigas alardeiam ter o poder de desfazer o mal. 

Com isso, observamos nas cantigas analisadas que o Diabo e seus 

agentes ao explorar as fraquezas individuais e em suas tentativas de realizar 

seu próprio julgamento sobre o destino das almas compreende então a 

fragilidade do seu poder frente ao “escudo” que a grande Mãe misericordiosa 

coloca sobre seu rebanho. Nessas cantigas entoadas nas festas marianas a 

exaltação dos feitos milagrosos e as façanhas de uma Maria combatente 

delineiam aquilo que deve ser a escolha ideal de um cristão como foi ao rei 
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Alfonso X, o Sábio, que procurou merecer trovar a Dama das damas, esta que 

mostrou o caminho de Deus mesmo aqueles que por suas culpas tardiamente 

deram-se conta da inexpressividade do poder do Diabo frente ao de Maria. 
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