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Revisão 



Trovadorismo- Século XII ao XV



CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL 
O séculos XI e XII são marcados pelo feudalismo, no plano 
político-econômico e pelo espírito teocêntrico (deus como o 
centro de todas as coisas), no plano religioso.  A sociedade 
medieval, composta basicamente pelo clero, nobreza e 
camponeses, estava estruturada numa relação de suserania e 
vassalagem, através da qual os vassalos (povo) serviam e 
obedeciam ao suserano (senhor feudal) em troca de proteção e 
assistência econômica. Tal estrutura era mantida graças ao 
teocentrismo, que difundia a idéia de destino, fazendo com que 
o povo aceitasse sua posição subalterna sem contestação, uma 
vez que esta era ordem divina. 
Este dois traços histórico-culturais irão influenciar toda a 
produção literária trovadoresca, não só na poesia mas também 
na prosa. 



Contexto histórico-cultural

                       Feudalismo- Idade Média 

A Idade Média é o período que vai de 476 (fim do Império   Romano do Ocidente, 
governado por Honório)  até 1453    (tomada de Constantinopla, cidade de 
Constantino, pelos turcos). O seu início é marcado pela violência das invasões 
bárbaras e, na sua continuidade, pelo retrocesso intelectual proporcionado pelo 
modo de vida da época. 



      Trabalhos agrícolas ao longo dos meses do ano 



De onde se origina o nome da escola 
literária?

Pintura em afresco,  
século XIII

A palavra “Trovadorismo” se origina de 
“troubadour”, aquele que compunha a 
trova e que, em razão disso, procurava 
achar (encontrar) uma rima para suas 
canções. Em outras palavras, o poeta que 
compõe e canta a cantiga. 

As primeiras  manifestações  do 
Trovadorismo deram-se em Provença,  
região ao sul da França, 
aproximadamente no século VIII. 

 



O início das chamadas literaturas de línguas modernas ocorre com a 
produção dos poetas da Idade Média, conhecidos como trovadores. O 
termo trovador origina-se de trobadour, que significava “achar”, 
“encontrar”. Cabia ao poeta “encontrar” a música e adequá-la aos versos. 
Neste período as composições eram basicamente compostas para serem 
cantadas ao som de instrumentos como a lira, a cítara, harpa ou viola, daí  
serem chamadas de cantigas. 
Os artistas medievais eram classificados em: 
• Trovador – geralmente nobre, possuidor de uma cultura erudita, 
não recebia por suas composições; 
• Jogral – compositor, saltimbanco ou ator que recebia por suas 
apresentações; 
• Segrel – fidalgo decaído que apresentava-se nas cortes, em troca 
de dinheiro, juntamente com seu jogral. Pode ser considerado um 
trovador profissional; 
• Menestrel – artista que servia a uma determinada corte; 
• Jogralesa ou soldadeira – moça que acompanhava os artistas 
dançando, cantando e tocando castanholas. 



De onde se origina o nome da escola 
literária?

Pintura em afresco,  
século XIII

 A escola chegou a  Portugal no final 
do século XII (as datas prováveis são 
1189 ou 1198), e seu primeiro 
registro escrito  é  a "Cantiga da 
Guarvaia", de Paio Soares de 
Taveirós.  

Essa cantiga é  também conhecida  
como "A Ribeirinha", pois o nome 
da mulher  para a qual Taveirós  a 
compôs  era Maria Pais  Ribeiro.



A cantiga da Guarvaia
“No mundo non me sei parelha, 
mentre me for como me vai, 
cai já moiro por vós – e ai! 
mia senhor branca e vermelha, 

queredes que vos retraia 
quando eu vos vi em saia! 
Mau dia me levantei 
Que vos enton non vi fea! 

E, mia senhor dês aquel di’, ai! 
me foi a mi mui mal, 
e vós, filha de don Paai 
Moniz, e bem vos semelha 

D’haver eu por vós guarvaia, 
Pois eu, mia senhor, d’alfaia 
Nunca de vós houve nen hei 
Valia d’ua correa". 

(Primeira cantiga portuguesa, Paio 
Soares de Taveirós, 1189 (1198).



CANTIGAS 
O que conhecemos da poesia trovadoresca, anterior ao aparecimento da 
escrita, está contido em obras conhecidas como cancioneiros, manuscritos 
antigos encontrados a partir do final do século XVIII. Os três mais 
importantes são: 
• Cancioneiro da Ajuda ou do Real Colégio dos Nobres – reúne 310 
composições, das quais 304 são cantigas de amor , foi organizado por D. 
Dinis e é o mais antigo de todos. Encontra-se na Biblioteca da Ajuda, em 
Portugal. 
• Cancioneiro da Vaticana – reúne 1205 poesias, de autoria de 163 
trovadores. Conserva-se ainda hoje na Biblioteca do Vaticano, em Roma. 
• Cancioneiro da Biblioteca Nacional – também conhecido por 
Cancioneiro de Colocci-Brancuti, em homenagem a um de seus antigos 
possuidores. É o mais completo de todos, contendo 1647 cantigas de todos 
os gêneros. Encontra-se na Biblioteca Nacional de Lisboa, em Portugal. 
Há ainda, segundo alguns estudiosos, as Cantigas de Santa Maria, um 
cancioneiro de poesias religiosas composto por 426 produções 
acompanhadas das respectivas músicas. 



E o que eram as cantigas?

As cantigas eram poemas feitos para 
serem cantados,  
acompanhados por instrumentos 
musicais: o alaúde, 
a flauta doce, o saltério, o pandeiro, os 
tambores, as  
violas de arco ,  os triângulos , uma 
espécie de harpa, e  
a “viola de roda”. Outros  
instrumentos existiam. 

Os trovadores tocavam o alaúde, a que 
se dava o nome 
de “tanger” (tocar levemente as cordas, 
com  os dedos 
ou com um pequeno arco).

   Pauta rústica, original  do Séc. 
XIII.



E o que eram as cantigas?

Iam de um feudo para o outro e anotavam suas compo- 
sições em “caderninhos”, cujas páginas eram  de pele  
de 
carneiro curtidas e afinadas com pedra. Esses cadernos 
reuniam toda a obra de cada autor    e mais a de outros 
que faziam sucesso. Dava-se o nome de “códices” a eles. 

Bem mais tarde, os  códices deram origem a três 
Cancio- 
neiros (coletâneas de cantigas): Cancioneiro da Ajuda, 
Cancioneiro da Vaticana, Cancioneiro da Biblioteca 
Na- 
cional.

   Pauta rústica, original  do Séc. 
XIII.



Quem eram os trovadores?
Eram, certamente, de origem nobre porque sabiam 

ler  e escrever, além de tocar instrumentos 
musicais, sobretudo o alaúde. Tinham, portanto, 
educação que somente  a nobreza poderia 
possuir. 

Por usarem um salvo-conduto , podiam transitar de 
um feudo para outro e levar com eles  homens e 
mulheres que passavam a fazer parte da troupe. 

Esse grupo era composto por músicos,  engolidores 
de fogo e espada, equilibristas e malabaristas, 
atores, indivíduos que faziam parte do coro. 

Eram , geralmente, chamados de “saltimbancos”. 
Mais tarde, este nome passou a designar  ladrões 
que andavam em bandos pelas estradas.

O Castelo de Liechtenstein situa-se na 
Áustria,  ao sul de Viena e foi construído 
no séc. XII.



Que língua se falava naquela época?

Naquela época, Espanha e Portugal 
formavam uma unidade linguística  e 
falavam o galego português ou galaico 
português.



Quantas sabedes amar o amigo

Quantas sabedes amar amigo, 
 treides comig' a-lo mar de Vigo, 
  e banhar-nos-emos nas ondas. 
       
Quantas sabedes amar amado, 
 treides comig' a-lo mar levado, 
  e banhar-nos-emos nas ondas. 
       
Treides comig' a-lo mar de Vigo, 
  e veeremo-lo meu amigo, 
  e banhar-nos-emos nas ondas. 

Treides comig' a-lo mar levado, 
  e veeremo-lo meu amado, 
  e banhar-nos-emos nas ondas. Original de Martim Codax,Cancioneiro da 

Vaticana, século XIII., folha 140. 



Todas vós , que sabeis amar o namorado

Todas vós que sabeis amar o  amado, 
Vinde comigo ao mar de Vigo, 
E banhar-nos-emos  nas ondas. 

Todas vós que sabeis amar o amigo, 
Vinde comigo ao mar encapelado, 
E banhar-nos-emos nas ondas. 

Vinde comigo ao mar de Vigo, 
E veremos o meu amigo 
E banhar-nos-emos nas ondas. 

Vinde comigo ao mar encapelado, 
E veremos o meu amado, 
E banhar-nos-emos nas ondas! 

(* encapelado = com altas ondas) 
Instrumento   origi- 
nal da Idade Média, 
a flauta doce.



Um rei trovador 
D. Dinis

Este castelo fica em 
Guimarães,Portugal, e foi 
construído     por D. Dinis 
em 1303.

D. Dinis reinou entre o fim do século XIII e o início 
do XIV, em Portugal. 
Era homem culto e compôs cerca de 150 cantigas; 
por isso, foi chamado de “o rei trovador”. 
Veja um exemplo do que ele compôs: 

“Quero eu, à maneira provençal 
Fazer agora um cantar de amor, 
E quererei muito louvar minha senhor 
A quem não faltam honra e formosura 
Nem bondade; e mais vos direi sobre ela: 
Deus a fez tão plena de bens 
Que a todas as mulheres do mundo.” 

Obs: a expressão “à maneira  provençal” quer dizer 
à maneira da Provença, mais sofisticada porque        
se trata de uma cantiga de amor.



Tipologia das cantigas

I.Cantigas 
líricas

II.Cantigas 
satíricas

 amor 
  
 amigo

escárnio 

maldizer

Instrumento original da Idade 
Média: o alaúde.



      Cantigas líricas

 As cantigas líricas são aquelas que dizem    
sobre sentimentos e emoções humanos. 
Dividem-se em dois tipos: 

1. Amor 
2. Amigo



Nas Cantigas de Amor, de origem provençal (Provença 
região sul da França), o trovador, posicionando-se num 
plano inferior – como um vassalo, canta o sofrimento pelo 
amor não correspondido e as qualidades de uma mulher 
idealizada e inatingível, a quem chama de “minha senhor”. 
“Senhor fremosa, pois me non queredes creer a coita en 
que me tem amor, 
por meu mal é que tan bem parecedes por meu mal vos 
filhei por senhor e por meu mal tan muito bem oí 
dizer de vós, por meu mal vos vi 
pois meu mal é quanto bem vós havedes.” 
(Martim Soares, século XIII) 



         Cantigas de amor
*Sua origem é a Provença, na França. 

*É sofisticada e evita as repetições, os refrões. 

*Possui eu lírico masculino (“eu lírico” é a voz que 
“fala” no poema). 

*O tratamento que o trovador dá à mulher amada é 
“mia dona”, “fermosa dona”, “mia senhor”. 

*O amor é sempre cortês. 

*O trovador faz a “coita amorosa”, se queixa à mulher 
amada da falta de cuidados dela (casada) para com 
ele. 

*Ambos pertencem à mesma classe social. 

*Mas, por ser um nobre decaído, o trovador presta 
vassalagem amorosa à dama.



Exemplo de cantiga de amor
A mulher que eu amo e tenho por senhora 
Mostrai-a a mim, Deus, se for Vosso prazer, 
Se não, daí-me a morte. 

A que eu tenho por luz desses olhos meus 
E por quem choram sempre, mostrai-a a mim, 
Deus, 
Se não, daí-me a morte. 

Essa que Vós fizestes a mais bela 
De quantas eu conheço, ai Deus, fazei-me vê-la, 
Se não, daí-me a morte. 

Ai , Deus, que me fizestes mais e mais amá-la, 
Mostrai-me onde posso com ela falar, 
Se não, daí-me a morte. 
 (Bernardo Bonaval)



Originárias da Península Ibérica, as Cantigas de Amigo 
apresentam um eu-lírico feminino, embora fossem produzidas 
por homens. Nelas a mulher canta a ausência do “amigo” que 
está afastado, geralmente a serviço do rei ou em guerras. Ao 
contrário das primeiras, que refletiam a corte, as Cantigas de 
Amigo descrevem um ambiente pastoril, a moça ao cantar 
seus sentimentos dialoga com a mãe, a amiga e elementos da 
natureza. 
“Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo! e ai deus, se 
verrá cedo! 
Ondas do mar levado, se vistes meu amado! 
e ai Deus, se verrá cedo! 
Se vistes meu amigo, o por que eu sospiro! 
e ai Deus, se verrá cedo!...” 
( Martim Codax, século XIII) 



         Cantigas de amigo

• Sua origem é a Península Ibérica. 
• Usa  freqüentemente o refrão (repetição 

de um verso inteiro ao final de cada 
estrofe), repetições de palavras. 

• Possui eu-lírico feminino ( apesar de o 
trovador compor a cantiga). 

• O tratamento dado ao namorado é “meu 
amigo”, “meu amado”. 

• Há nela submissão amorosa ( o  amado é 
sempre de classe superior). 

• A moça se queixa da ausência dele e o 
faz à natureza, às amigas ou à mãe. 

• Há cantigas que podem ser classificadas 
como de tear(ou de fiar), barcarolas, 
albas ou alvoradas, pastorelas. 

• Há o uso dos paralelismos como forma 
de repetição.



Exemplo de cantiga de amigo
Ondas do mar de Vigo

se vistes meu amigo ?

E ay Deus, se verrá cedo !

 
 Ondas do mar levado,

se vistes meu amado ? 

 E ay Deus, se verrá cedo !

 
 Se vistes meu amigo,

o por que eu sospiro?

 E ay Deus, se verrá cedo !

 
Se vistes meu amado,

o por que ey gran coydado?

E ay Deus, se verrá cedo !

O texto ao lado é de Martim Codax 
Verrá= virá 

Mar levado= encapelado, revolto 
Sospiro= suspiro 

Coydado= cuidado, carinho. 
Ey= tenho



E o que é paralelismo?

                Ai flores, ai flores do verde pinho 
                se sabedes novas do meu amigo, 
                ai deus, e u é? 
 Série I 
                Ai flores, ai flores do verde ramo, 
                se sabedes novas do meu amado, 
                ai deus, e u é? 

               Se sabedes novas do meu amigo, 
               aquele que mentiu do que pôs comigo, 
               ai deus, e u é? 
 SérieII 
              Se sabedes novas do meu amado, 
              aquele que mentiu do que me há jurado 
               ai deus, e u é? 

O paralelismo é 
uma forma de 

repetição e 
consiste em, a 

cada série 
composta por 
duas estrofes, 

mudar apenas uma 
ou mais palavras 
no final de cada 

verso, 
torná-los 
paralelos, 

correspondentes. 



Cantigas satíricas

         São cantigas de cunho popular,  em tom brincalhão 
e,muitas vezes, cruel; reveladoras do panorama 
social da época, não poupam sequer os nobres e o 
clero. Há mexericos, termos obscenos e a linguagem 
nelas usada é debochada e cheia de trocadilhos. 

          Dividem-se em dois tipos: 
          1. Escárnio 
          2. Maldizer

    Mandorina



Produzidas com o objetivo de satirizar as pessoas e os 
costumes da época, as Cantigas de Escárnio continham 
uma sátira indireta, marcada por ambigüidades e sutilezas, 
dificultando a identificação da pessoa atacada. “Ua dona, 
nom digu’eu qual, non agoirou ogano mal polas oitavas de 
Natal: 
ia por as missa oir 
e ouv’un corvo carnaçal, 
e non quis da casa sair...” 
(Joan Airas de santiago, século XIII)



  Cantigas de escárnio

As cantigas de escárnio fazem sátira indireta. 

A linguagem nelas usada é coloquial,  com 
muitas repetições e lugares-comuns, além 
de termos chulos. 

A pessoa satirizada não é nomeada. 

Na ilustração ao lado, você pode ver uma viola de arco e um 
pandeiro.



Exemplo de cantiga de escárnio
                   Dona feia 
  João Garcia de Guilhade 
      Ai, dona feia, foste-vos queixar  
      que nunca vos louvei em meu trovar;  
      mas agora quero fazer um cantar  
      em que vos louvarei de qualquer modo;  
      e vede como  vos quero  louvar : 
      (Refrão)dona feia, velha e louca!  

      Dona feia, que Deus me perdoe,  
      pois tendes tão grande desejo  
      de que eu vos louve, por este motivo  
      quero vos louvar já de qualquer modo;  
      e vede qual será a louvação:  
      (Refrão)dona feia, velha e louca!  

      Dona feia, eu nunca vos louvei  
      em meu trovar, embora tenha trovado muito;  
      mas agora já farei um bom cantar;  
      em que vos louvarei de qualquer modo;  
      e vos direi como vos louvarei:  
      (Refrão)dona feia, velha e louca!  

Harpa (original) da Idade 
Média



Já as Cantigas de Maldizer continham ataques diretos, 
sem a preocupação de ocultar a identidade da pessoa 
satirizada, apresentando muitas vezes expressões de baixo 
nível e obscenidades.



           Cantigas de maldizer

As cantigas de maldizer  fazem sátira direta. 

A linguagem nelas usada é coloquial, com muitas 
repetições é lugares-comuns, além do emprego de 
termos chulos. 

A pessoa satirizada é nomeada, o que constitui sempre 
constrangimento e embaraço. 

Hyeronimus Bosch             
“O trovador”



    Exemplo de cantiga de maldizer

Martim jogral, que desfeita, 
sempre convosco se deita 
vossa mulher! 
 
Vedes-me andar suspirando; 
e vós deitado, gozando 
vossa mulher! 
 
Do meu mal não vos doeis; 
morro eu e vós fodeis 
vossa mulher!  

(João Garcia de Guilhade) 



           Resumo











Exercícios 



1- (Fuvest-SP) 
“Ai, flores, ai flores do verde ramo, se 
sabedes novas do meu amado? Ai, Deus, e u 
é?” 
Escreva as palavras que completam os 
espaços. 
Os versos acima pertencem a uma 
_____________, característica do 
____________ português, estética literária 
dos séculos XII, XIII e XIV.



1- (Fuvest-SP) 
“Ai, flores, ai flores do verde ramo, se 
sabedes novas do meu amado? Ai, Deus, e u 
é?” 
Escreva as palavras que completam os 
espaços. 
Os versos acima pertencem a uma Cantiga 
de Amigo, característica do Trovadorismo 
português, estética literária dos séculos XII, 
XIII e XIV.



2- (Fuvest–SP) Coube ao século XIX a descoberta 
surpreendente da nossa época lírica. Em 1904, com a 
edição crítica e comentada do Cancioneiro da Ajuda, por 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, tivemos grande visão 
de conjunto do valiosíssimo espólio descoberto. (Costa 
Pimpão) 
a) Qual é essa “primeira época lírica” portuguesa? 

b) Que tipos de composições poéticas se cultivam 
nessa época?



2- (Fuvest–SP) Coube ao século XIX a descoberta 
surpreendente da nossa época lírica. Em 1904, com a 
edição crítica e comentada do Cancioneiro da Ajuda, por 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, tivemos grande visão 
de conjunto do valiosíssimo espólio descoberto. (Costa 
Pimpão) 
a) Qual é essa “primeira época lírica” portuguesa? 
             Trovadorismo 
b) Que tipos de composições poéticas se cultivam 
nessa época? 
             Cantigas líricas e satíricas



3- (UM-SP) Nas cantigas de amor, 
a) o trovador expressa um amor à mulher amada, 
encarando-a como um objeto acessível a seus anseios. 
b) o trovador velada ou abertamente ironiza personagens da 
época. 
c) o “eu-lírico” é feminino, expressando a saudade da 
ausência do amado. 
d) o poeta pratica a vassalagem amorosa, pois, em postura 
platônica, expressa seu amor à mulher amada. 
e) existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de 
serem escritas por homens.



3- (UM-SP) Nas cantigas de amor, 
a) o trovador expressa um amor à mulher amada, 
encarando-a como um objeto acessível a seus anseios. 
b) o trovador velada ou abertamente ironiza personagens da 
época. 
c) o “eu-lírico” é feminino, expressando a saudade da 
ausência do amado. 
d) o poeta pratica a vassalagem amorosa, pois, em 
postura platônica, expressa seu amor à mulher amada. 
e) existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de 
serem escritas por homens.



4- “Ua dona, nom digu’eu qual, non agoirou ogano mal polas 
oitavas de Natal: 
ia por as missa oir 
e ouv’un corvo carnaçal, 
e non quis da casa sair...” 
(Joan Airas de santiago, século XIII) 
O fragmento acima pertence a uma cantiga de escárnio. Por que 
não pode ser classificado como uma cantiga de maldizer?



4- “Ua dona, nom digu’eu qual, non agoirou ogano mal polas 
oitavas de Natal: 
ia por as missa oir 
e ouv’un corvo carnaçal, 
e non quis da casa sair...” 
(Joan Airas de santiago, século XIII) 
O fragmento acima pertence a uma cantiga de escárnio. Por que 
não pode ser classificado como uma cantiga de maldizer? 
Resposta: Ele não pode ser considerado uma cantiga de 
maldizer porque não apresenta uma sátira direta, ou seja, 
não permite a identificação da pessoa criticada e também 
não apresenta um vocabulário chulo. 


