
 

 

O LIVRO DAS BESTAS: UMA ALEGORIA DA SOCIEDADE MEDIEVAL 

Camila da Silva Santanna Figueiredo1 

O livro das Bestas compõe a sétima parte do Livro de Félix ou também chamado Livro das 

Maravilhas. Escrito durante a primeira viagem de seu idealizador, Raimundo Lúlio, á Paris, 

entre os anos de 1288 e 1289. Nesta época, Lúlio possuía cerca de 56 anos, uma idade 

considerada já avançada para a época, e por isso na opinião de Ricardo da Costa “Sua visão 

sobre a sociedade cristã, sobre a monarquia e sobre os poderes constituídos já estava 

solidamente consolidada.” (COSTA, 2009:9). A obra é considerada uma das primeiras 

novelas (que significa novidade em catalão) de cunho filosófico – social escritas na Europa da 

Idade Média.  

A obra é divida em dez partes: a primeira é chamada de Deus, a segunda denominada de 

Anjos, seguida de Céu (3), Elementos (4), Plantas (5), Metais (6), Bestas (7), Homem (8), 

Paraíso (9) e por último Inferno. A oitava parte chamada de “Homem” ocupa cerca de 60% do 

livro. O enredo narra à história de Félix, um jovem que recebe do pai um pedido para que ele 

ande pelo mundo a fim de descobrir o motivo dos homens terem cessado de amar e conhecer a 

Deus. Félix então parte para o mundo, questionando tudo e o porquê das coisas, encontrando 

novas pessoas e descobrindo novas respostas. Segundo Ricardo da Costa, Lúlio teria moldado 

o personagem Félix com base em “lendas célticas e bretãs trazidas para a Catalunha por 

trovadores provençais, característica das criações literárias espanholas.” (COSTA, 2009:14). 

Ele também afirma que o nome do personagem é Félix devido a sua felicidade em ocupar a 

condição de homem em busca de Deus e da verdade. 

Alguns estudiosos afirmam que a obra de Félix é uma alegoria da vida do próprio Lúlio e que 

Félix seria também uma extensão alegórica do próprio autor. Essa idéia surge a partir da 

análise do prólogo da obra: 

Em tristeza e em languidez estava um homem em terra estranha. Fortemente 

se maravilhava ao ver como as gentes deste mundo conheciam e amavam tão 

pouco a Deus, que criou este mundo e com grande nobreza e bondade o deu 
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aos homens a fim de que por eles fosse muito amado e conhecido. Este 

homem chorava e se lamentava por Deus ter neste mundo tão poucos que O 

amem, O sirvam e O louvem. E para que fosse conhecido, amado e servido 

faz este Livro das Maravilhas... (LÚLIO, 2009:30) 

 

A terra estranha nessa passagem seria a França e os sentimentos descritos eram os de Lúlio 

naquele momento. Essa observação ressalta ainda uma das características primordiais da obra 

Luliana, que é a explicação, em sua maioria nos prólogos, das circunstâncias em que se deu a 

concepção da obra.  

CONSIDERAÇÕES SOBRE O AUTOR2 

Ramon Llull ou Raimundo Lúlio (numa tradução do catalão para o português) foi um grande e 

importante escritor, filósofo, poeta, teólogo e místico catalão. Nasceu em 1232 na cidade de 

Maiorca em Palma, na Espanha. A sua família havida participado ao lado do rei Jaime I (rei 

de Aragão entre 1213-1276) da reconquista desta cidade que estava em poder dos 

mulçumanos e ali se instalou. Lúlio tornou-se amigo, preceptor e posteriormente senescal do 

segundo filho de Jaime I, o príncipe Jaime de Maiorca, que no futuro assume o reino de 

Maiorca, fundado pelo seu pai para que ele o conduzisse. Em 1257 se casa com Blanca Picany 

com quem tem dois filhos, Madalena e Domingos. Mesmo casado levava uma vida frívola, 

compondo trovas e poemas para as moças com quem se envolvia. No entanto, sua vida muda 

drasticamente quando começa a ter visões de Jesus Cristo crucificado. Ele relata essa 

passagem na obra Vida Coetânia, sua autobriografia, muito utilizada pelos historiadores em 

pesquisas sobre sua vida e filosofia. 

Após ter a visão por repetidos dias, Lúlio decide abandonar a sua família deixando alguns 

bens para que pudessem se manter e parte para a peregrinação à Santiago de Compostela e 

Rocamdor. 

Lúlio se dedica aos estudos do latim, da filosofia antiga, da teologia cristã e mulçumana e do 

árabe. Ele acredita que para manifestar e transmitir a fé católica nos infiéis se fazia necessário 

aprender a língua dos mesmos, “dessa forma conseguiria com argumentos racionais, justificar 
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a superioridade da fé cristã” (MARRONI; OLIVEIRA, 2013:3). Por este motivo se dedicou 

tão largamente ao árabe, comprou um mouro que o ajudou no ensino da língua, no entanto, 

este tenta matá-lo em um momento posterior. 

Em 1274 outro episódio milagroso o ocorre. Ao subir em uma montanha chamada de Randa 

para que pudesse pregar, acaba por ter uma inspiração divina que o conduz a escrever a Arte. 

Segundo Costa, “a Arte consiste em um sistema de pensamento aplicável a variados temas, 

uma tentativa de unificar todo o pensamento cultural medieval e um instrumento para 

investigar a verdade das criaturas tendo como pressuposto a verdade de Deus” (COSTA, 

2009:10). A Arte tinha em si como principal objetivo à conversão dos infiéis. 

Após esse período, Lúlio foi convidado por Jaime de Maiorca á comparecer em Montpellier e 

submeter a Arte à aprovação de um mestre em teologia, um frei menor que o aprova. Em 1275 

recebe também de Jaime autorização para fundar um mosteiro em Miramar na cidade de 

Maiorca. Segundo Esteve Jaulent “Treze monges franciscanos estudaram lá as línguas 

orientais com fins apologéticos e missionários” (JAULENT, 2009:22) 

No ano de 1287, Lúlio faz a sua primeira visita á Paris e a Corte do rei Filipe IV, O belo (rei 

da França entre 1285-1314) e leu a sua Arte para um público internacional de estudantes e 

doutores. No entanto, devido a sua maneira arábica de falar, a sua exposição em Paris foi um 

fracasso. É neste contexto que a obra O Livro das Maravilhas nasce. O maiorquino dedica a 

sua vida em viagens missionárias, readaptações de sua Arte e escrita de novos livros. Morreu 

no ano de 1316, próximo de Maiorca aos 84 anos de idade. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA O LIVRO DAS BESTAS 

O Livro das Bestas compõe a sétima parte do Livro das Maravilhas e possui sete capítulos 

além do prólogo. São chamados: Da Eleição do Rei (1), Do Conselho do Rei (2), Da traição 

que dona Raposa armou contra o Rei (3), De como Dona Raposa se tornou porteira da câmara 

Real (4), Dos mensageiros que o Leão enviou ao rei dos homens (5), Do combate do 

Leopardo e da Onça (6) e Da morte de Dona Raposa (7).  O enredo se passa na corte dos 

animais e conta a história de uma raposa chamada no livro de Dona Raposa e das armadilhas 

que ela orquestra para se tornar a única conselheira do rei Leão.  



 

 

No primeiro capítulo, Dona Raposa consegue com a sua boa argumentação, eleger o Leão 

como rei. Já estava acordado entre os animais que ele seria o eleito, mas o Boi alega que este 

não era um animal de grande porte e que se alimentava de carne, o que em sua visão o 

impediria de ser um bom rei. Essa alegação do bovino agrada aos animais herbívoros que o 

apóiam quando este sugere que o Cavalo seja eleito rei. Dona Raposa, por sua vez, defende a 

eleição do Leão, já que se beneficiaria, pois come os restos de caça deixados pelo animal. 

Com a sua astúcia e eloquência consegue reverter à situação e garantir a sua nomeação. No 

segundo capítulo, o rei decide escolher os animais para compor o seu conselho, mas acaba 

deixando a Raposa de fora, o que a deixa enfurecida. No terceiro capítulo, a Raposa motivada 

pela raiva de ter sido excluída do conselho concebe a vingança em seu coração e propõe ao 

Elefante que sejam cúmplices para retirar o Leão do poder. Ela afirma que irá matar o Leão e 

garantir que o Elefante tome o seu lugar. Ele, por sua vez, vacila em aceitar a proposta, mas 

depois de vários embates entre os dois, acaba por concordar com o plano. No capítulo 

seguinte, Dona Raposa reencontra o Boi que havia abandonado a corte após o Leão se 

alimentar de sua filha. Ao ser explorado pelo seu novo senhor e posto à venda para o 

carniceiro, ele decide retornar a corte dos animais. Dona Raposa através de um plano 

consegue integrá-lo na corte e pede a ele que sugira ao Leão a possibilidade de se tornar 

amigo do rei dos homens. O Leão cede e seguindo o conselho do Boi, manda o cão e o gato 

como presentes para o rei dos homens. Dessa forma, o Boi se torna o novo camareiro e a 

Raposa a porteira. 

No quinto capítulo, os animais chegam à corte do rei dos homens e ficam pasmos com as 

coisas erradas que aconteciam na cidade, além de ficarem decepcionados com a pouca 

importância que o rei dá a visita deles e com a sua má administração na cidade. Ao 

retornarem, o Leopardo descobre que o Leão desposou a sua mulher a força e grande ira nasce 

em seu coração. No sexto capítulo, o Leopardo propõe um duelo ao rei e a Onça se oferece 

para duelar em seu lugar. O Leopardo sente o peso da verdade e da razão consigo e consegue 

derrotar a Onça. Diante da vergonha pela derrota da Onça, o Leão acerta um golpe no 

Leopardo, matando-o e gerando tristeza aos demais da corte por estarem nas mãos de um rei 

falso. No dia seguinte, o Leão pergunta quais foram os novos presentes solicitados pelo rei 

dos homens, e ao saber que este solicitou um lobo e um urso, segue o conselho da Raposa que 

o diz para enviar o Lobo e o Urso que pertenciam ao conselho. A Raposa ainda diz que para 



 

 

guiá-los a Serpente deveria ser a escolhida. O Leão acata cegamente o conselho da Raposa, o 

que faz a Serpente dizer que desde a entrada da Raposa e do Boi ao conselho, a corte não teve 

mais paz. O Boi acaba contando o que a Raposa o havia aconselhado, de mugir três vezes ao 

dia e à noite, o que acende a ira no animal. Ela resolve então se livrar do Boi e arma um novo 

plano que leva o Boi á morte. Ainda nesse capítulo, o Leão tem um desentendimento com o 

Galo que acaba por ser morto pela Raposa. Sendo assim, ela se torna a única conselheira da 

corte. No último capítulo da trama, Dona Raposa lembra-se da promessa que havia feito ao 

Elefante. Com medo de ser denunciada por ele, vai ao seu encontro para organizar o plano. O 

Elefante teme que a Raposa possa traí-lo quando se tornar rei e decide usar a astúcia dela 

contra si mesma. Promete a ela que a manterá como a única conselheira do reino e que o 

Coelho e o Pavão continuaram em suas funções. Para se garantir, diz que é necessário 

possuírem testemunhas para que nenhuma das partes descumpra o combinado. A Raposa de 

primeira desconfia, mas acaba aceitando e chamando o Pavão e o Coelho para serem as 

testemunhas. Eles prometem guardar segredo, pois tinham grande pavor da Raposa e não a 

denunciariam. O Elefante aproveita a ausência da Raposa na corte e conta todo o plano ao rei. 

Após a chegada da Raposa, o Leão obriga que as testemunhas contem a verdade. Ao fazê-las, 

o Leão mata Dona Raposa, restaurando a paz na corte. 

 O Livro das Bestas é uma obra fabulítica, onde os personagens encarnam os vícios e virtudes 

humanas. Sobre este gênero literário, José de Nicola faz a seguinte consideração: 

A Fábula é uma narrativa inverossímil, com fundo didático, que tem como 

objetivo transmitir uma lição de moral. Normalmente a fábula apresenta 

animais como personagens. (...) Com as características acima, a fábula é das 

mais antigas narrativas, coincidindo seu aparecimento, segundo alguns 

estudiosos, com o da própria linguagem. (NICOLA, 1998:39) 

Dentro desse contexto, Lúlio utiliza os animais, empregando a eles os defeitos da 

humanidade, a fim de torná-lo mais didático para o entendimento do seu público. 

Alguns estudiosos consideram que o Livro da Bestas foi escrito anteriormente ao Livro das 

Maravilhas, pois nessa exclusiva parte, Félix se torna um expectador dos acontecimentos 

assim como o leitor. Nas demais partes da obra, o protagonista é o foco e toda a história é 

contada a partir da sua perspectiva. 



 

 

A obra também traz em si traços autobiográficos de Lúlio. O ambiente da corte dos animais 

pode-se remeter ao período em que o autor atuou na corte do príncipe Jaime de Maiorca. 

Outro dado é a passagem do livro onde Dona Raposa conta a história de um cristão que 

possuía um mouro ao Elefante para convencê-lo de ser seu cúmplice no atentado contra o rei: 

A resposta do Elefante foi que esperava da Serpente e do Galo que 

defendessem os seus direitos na corte do rei, por serem herbívoros. Dona 

Raposa respondeu contando que num certo país um cristão tinha um 

sarraceno em quem confiava cegamente e ao qual concedia muitos favores. 

Contudo, o sarraceno, porque lhe era contrário à crença, não podia estimar o 

cristão: antes matutava a cada dia como matá-lo (...). (LÚLIO, 2009:30) 

Sabe-se que Lúlio comprou um escravo mouro para lhe ajudar no aprendizado do árabe, mas 

este, após uma briga, tentou matá-lo com uma faca. 

POSSIBILIDADES ANALÍTICAS DA FONTE 

Ao analisar a fonte escrita por Lúlio, podemos destacar o seu potencial didático, construído 

como uma forma lúdica de ensino. Seu trabalho se enquadra em um gênero de literatura 

chamada de exempla, usada por pregadores para que suas idéias fossem facilmente 

assimiladas. Guntzel aponta que   

O exemplum muda de natureza e de função entre os primeiros séculos do 

cristianismo e a metade da Idade Média, deixando de centrar-se em histórias 

sobre um único indivíduo, para se constituir numa narrativa, numa história 

que se deveria tornar no seu todo como um objeto, um instrumento de ensino 

e/ ou edificação (GUNTZEL, 2011:2) 

Valendo-se dessa premissa, e excluindo a possibilidade da obra ter sido escrita antes do Livro 

das Maravilhas, o texto seria um modelo de como um bom rei deveria governar, e, 

principalmente, que este deveria tomar cuidado com os falsos homens e com os maus 

conselheiros. Pode-se considerar que Lúlio teve como inspiração o rei Filipe IV, O Belo, que 

no momento de sua primeira ida á Paris, estava apenas há dois anos no poder, sendo ainda 

pouco experiente no cargo. 

No contexto medieval o rei seria um enviado de Deus na terra e tinha como missão ser o 

grande legislador e juiz do reino, além de ser o cabeça da sociedade. Segundo Marta Silveira, 



 

 

os reis como legisladores “deveriam assegurar a preservação da fé dos seus súditos, ou seja, a 

sua manutenção nos retos caminhos divinos” (SILVEIRA, 2017:193). Portanto, a lei 

precisava estar dentro dos princípios da moral cristã. Dentro desse contexto, através da fonte, 

Lúlio reforça que o rei deve obedecer e ser temente a Deus e às regras do Cristianismo, 

tornando-se um exemplo a ser seguido pelo seu povo. Além disso, afirma que é seu dever se 

fazer sempre presente a quem lhe procura, honrar os bons costumes, cuidar dos interesses de 

sua população e ter atenção com aqueles que o cerca. Essas questões são ilustradas nas 

seguintes passagens da fábula. 

Aconteceu uma vez os mensageiros terem ficado o dia inteiro à porta do rei, 

sem lhe poderem falar. Isso deixou-os com má impressão dele e agastados de 

estarem na sua corte. Um homem ofendido, que lá estava também há muito 

tempo sem conseguir falar com o rei... (LÚLIO, 2009:48) 

Deste fragmento podemos observar que Lúlio entende que um bom rei, se faz presente aos 

seus súditos e ás suas visitas, sem deixá-los esperando por demasiado tempo, o que lhe 

poderia custar uma má reputação.  

Um dia, o rei dos homens reuniu uma vasta assembleia e convidou os 

mensageiros. Numa sala esplêndida comiam o rei e a rainha, juntamente com 

inúmeros cavaleiros e suas damas; diante deles comiam os mensageiros. 

Durante a refeição, os jograis circulavam pela sala cantando, tocando e 

recitando canções grosseiras e contrárias aos bons costumes. Louvaram o 

que devia ser censurado e reprovavam o que devia ser louvado. O rei, a 

rainha e todos os demais riam-se e divertiam-se com a atitude dos jograis. 

(LÚLIO, 2009:50) 

 Deste trecho podemos observar o quanto Lúlio acreditava que o rei deveria zelar pelos bons 

costumes e afastar o que é para ser censurado e reprovado. No livro, o rei dos homens não 

realizava esse preceito, o que lhe impedia de ser um bom rei. 

(...) O hospedeiro respondeu que não e que pedia emprestado aos vassalos. 

Fazia colectas sempre que convocava uma assembleia, o que acontecia duas 

vezes por ano. Desse modo arruinava o povo, pois nas assembleias faziam-se 

despesas enormes, o que levava todo o reino à pobreza. (LÚLIO, 2009:52) 



 

 

Desta passagem, podemos observar que o rei descrito no livro organizava assembleias que 

custava muito ao seu reino, não possuía um fundo para tal e o retirava de seus vassalos, por 

meio de cobrança de impostos altíssima. Isto levava o seu povo à pobreza e que por estar 

nessas condições acabava por praticar delitos. O rei ideal na visão de Lúlio colocaria o bem 

estar da sua população acima de assembleias de gastos exorbitantes. Além disso, as 

convocaria quando fosse necessário, diferente do rei descrito na obra que a realizava 

periodicamente duas vezes ao ano e de nada de útil retirava das mesmas. 

(...) Este rei a quem fostes enviados confia demasiado na sua opinião e tem 

um conselho que é perverso, mau e composto de homens vis: cada um tem a 

pretensão de ser mais rei do que o próprio rei e todos juntos consomem-lhe o 

reino. O rei não dá atenção a isso, preocupando-se apenas em caçar, praticar 

desporto, entregar-se à luxúria e vangloriar-se (LÚLIO, 2009:53) 

Diante deste fragmento, fica evidente o conselho de Lúlio para tomar cuidado com os homens 

componentes do conselho, pois nem todos estão a favor do reino e do rei, mas sim, instigados 

a conquistar benefícios próprios e a governar mais do que o próprio monarca. 

Conclusão 

Raimundo Lúlio foi um dos pensadores mais importantes do período medieval. Ao escrever o 

Livro das Maravilhas e consequentemente o Livro das Bestas, Lúlio tem a intenção de criticar 

e reformar a sociedade da época, tomando para este fim a utilização de uma escrita de fácil 

compreensão. Com relação ao Livro das Bestas, o foco principal é transformar a obra em um 

meio de instrução aos monarcas para que estes tenham cuidado com as pessoas ao seu redor e 

com os seus comportamentos enquanto reis. O monarca deveria ser o espelho do seu reino e 

perpetuar em sua população, em forma de cascata, os bons costumes cristãos.   
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