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Trovadorismo (1189-1434)

Literatura Medieval

Ano da publicação do primeiro texto escrito da língua

portuguesa, “CANTIGA DA RIBEIRINHA”, de Paio Soares.

Prof. Henrique Landim

Contexto Histórico:

Feudalismo

Sociedade extremamente fechada

que não há mobilidade social e tudo é

legitimado por meio da religião

(Teocentrismo).

As produções culturais:

Poesia trovadoresca Novelas de cavalaria
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Características da Cantigas de Amor:

 Presença de um EU-LÍRICO MASCULINO:

 O eu-lírico ama uma MULHER COMPROMETIDA (SENHORA), de
ordem social superior, o que torna tal AMOR IMPOSSÍVEL;

 IDEALIZAÇÃO DA FIGURA FEMININA;

 O eu lírico diante da amada se porta como um
servo (VASSALAGEM AMOROSA) diante do senhor
tratando-o com o mais alto respeito (mesura),
contudo o relacionamento não se concretiza, resta
apenas o sofrimento amoroso (COITO AMOROSO);

CANTIGA DA RIBEIRINHA 
(Paio Soares)   

No mundo não conheço ninguém igual a mim,

enquanto acontecer o que me aconteceu,

pois eu morro por vós – e ai!

Minha senhora alva e rosada,

Quereis que vos lembre

que já vos vi na intimidade!

Em mau dia eu me levantei

Pois vi que não sois feia!

E, minha senhora, desde aquele dia, ai!
Venho sofrendo de um grande mal
enquanto vós, filha de dom Paio
Muniz, a julgar forçoso
que eu lhe cubra com o manto
pois eu, minha senhora,
nunca recebi de vós
a coisa mais insignificante.

Apreciação literária Apreciação literária

SENHORA MINHA, DESDE QUE VOS VI 
(Afonso Fernandes)

Senhora minha, desde que vos vi,
lutei para ocultar esta paixão
que me tomou inteiro o coração;
mas não o posso mais e decidi
que saibam todos o meu grande amor,
a tristeza que tenho, a imensa dor
que sofro desde o dia em que vos vi.

Quando souberem que por vós sofri
Tamanha pena, pesa-me, senhora,
que diga alguém, vendo-me triste agora,
que por vossa crueza padeci,
eu, que sempre vos quis mais que ninguém,
e nunca me quiseste fazer bem,
nem ao menos saber o que eu sofri.
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E quando eu vir, senhora, que o pesar

que me causais me vai levar à morte,
direi, chorando minha triste sorte:
"Senhor, porque me vão assim matar?"
E, vendo-me tão triste e sem prazer,
todos, senhora, irão compreender
que só de vós me vem este pesar.

Já que assim é, eu venho-vos rogar
que queirais pelo menos consentir
que passe a minha vida a vos servir,
e que possa dizer em meu cantar
que esta mulher, que em seu poder me tem,
sois vós, senhora minha, vós, meu bem;
graça maior não ousarei rogar. 

Continuação
Características da Cantigas de Amigo:

 Presença de um EU-LÍRICO FEMININO:

 Incompatibilidade entre quem assina (homem) e fala no poema
(mulher), ocorre um FINGIMENTO POÉTICO;

 SOFRIMENTO FEMININO diante da ausência do amando (amigo);

 A MULHER DE ORIGEM simples em um MEIO NATURAL,
dialoga com a mãe, amigas ou com a própria natureza;

Apreciação literária

ONDAS DO MAR DE VIGO 
(Martim Codax)

Ondas do mar de Vigo, 
acaso vistes meu amigo? 
Queira Deus que ele venha cedo!

Ondas do mar agitado, 
acaso vistes meu amado? 
Queira Deus que ele venha cedo!

Acaso vistes meu amigo 
aquele por quem suspiro? 
Queira Deus que ele venha cedo!

Acaso vistes meu amado, 
por quem tenho grande cuidado (preocupado) ? 
Queira Deus que ele venha cedo! 

Apreciação literária

CALA BOCA, BÁRBARA
(Chico Buarque e Ruy Guerra)

Ele sabe dos caminhos dessa minha terra
No meu corpo se escondeu, minhas matas percorreu
Os meus rios, os meus braços
Ele é o meu guerreiro nos colchões de terra
Nas bandeiras, bons lençóis
Nas trincheiras, quantos ais, ai

Cala a boca - olha o fogo!
Cala a boca - olha a relva!
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara

Apreciação literária

Ele sabe dos segredos que ninguém ensina
Onde guardo o meu prazer, em que pântanos beber
As vazantes, as correntes
Nos colchões de ferro ele é o meu parceiro
Nas campanhas, nos currais
Nas entranhas, quantos ais, ai

Cala a boca - olha a noite!
Cala a boca - olha o frio!
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara
Cala a boca, Bárbara

Características da Cantigas de maldizer:

 CRÍTICA DIRETA com CITAÇÃO NOMINAL da pessoa satirizada.

 Uso de PALAVRAS OBSCENAS (conteúdo erótico) ou de
baixo calão (PALAVRAS VULGARES);
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Apreciação literária

Marinha, o teu folgar
tenho eu por desacertado,
e ando maravilhado
de te não ver rebentar;
pois tapo com esta minha
boca, a tua boca, Marinha;
e com este nariz meu,
tapo eu, Marinha, o teu;
com as mãos tapo as orelhas,
os olhos e as sobrancelhas,
tapo-te ao primeiro sono;
com a minha piça o teu cono;
e como o não faz nenhum,
com os colhões te tapo o cu.
E não rebentas, Marinha?
(Afonso Eanes de Coton)

VOCABULÁRIO:

1- PIÇA: vulgarmente refere-se ao 
pênis (pica);
2 – CONO: possível relação com o 
ânus;
3 – COLHÕES: testículos.

Apreciação literária

HOJE EU TO FELIZ
(Gabriel Pensador)

Chegou a hora de acabar com os marajás...
Ouçam todos! Foi executado o nosso presidente
-Peraí, peraí, o que essa música tá fazendo aí? É flashback, 

[disco, é flashback?
-Flashback não, porra, é tua primeira música, de 92, 

[tá cuspindo no prato que comeu?
-Não rapá, isso aí já passou, hoje eu tô feliz, 'cê tá feliz? 

[Já tamo em outra, pô!
-Que outra o que mané, cê vai censurar tua 

[própria música do disco agora?
-Ah, tá bom, tá certo. Vai como recordação pra quem 

[já ouviu então. E pra quem não ouviu, rola aí, DJ Frias!

Apreciação literária

Chegou a hora de acabar com os marajás...
Ouçam todos! Foi executado o nosso presidente. Aqui Agora. 
Vamos escutar Gabriel, o Pensador, principal suspeito do crime.
-Suspeito não, culpado rapá, pode falar aí que eu assumo mesmo.
Como aconteceu a tragédia?
-Encontrei ele e a mulher na rua e não resisti. 
Peguei uma pedaço de pau que tava no chão e aí...
Atirei o pau no rato, mas o rato não morreu
Dona Rosane admirou-se do ferrão três-oitão que apareceu

“aaaahhhhh Minha gente, amigos”

Apreciação literária

Todo mundo bateu palma quando o corpo caiu
Eu acabava de matar o Presidente do Brasil
Fácil um tiro só, bem no olho do safado
Que morreu ali mesmo, todo ensangüentado
Quê? Saí voado com a polícia atrás de mim
E enquanto eu fugia eu pensava bem assim:
"Tinha que ter tirado uma foto na hora em que o sangue espirrou
Pra mostrar pros meus filhos, que lindo, pô"
Eu tava emocionado mas corri pra valer
E consegui escapar, hã, tá pensando o quê?
E quando eu chego em casa o que eu vejo na TV
Primeira dama chorando perguntando (Por quê?)
Ah, Dona Rosane, dá um tempo, não enche, não fode
Não é de hoje que seu choro não convence
Mas se você quer saber porque eu matei o Fernandinho

Apreciação literária

Presta atenção, sua puta, escuta direitinho
Ele ganhou a eleição e se esqueceu do povão
E uma coisa que eu não admito é traição
Prometeu, prometeu, prometeu e não cumpriu
Então eu fuzilei, vá pra puta que o pariu
É "podre sobre podre" essa novela, é Magri, é Zélia
É Alceni com bicicleta e guarda-chuva
LBA Previdência, chega dessa indecência
Eu apertei o gatilho e agora você é viúva
E não me arrependo nem um pouco do que fiz
Tomei uma providência que me fez muito feliz

(Refrão)
Hoje eu tô feliz! (Minha gente!) (3x)
Hoje eu tô feliz, matei o presidente!

Apreciação literária

Eu tô feliz demais então fui comemorar
A multidão me viu e começou a festejar
(É Pensador, é Pensador, é Gabriel O Pensador) (4x)
Me carregaram nas costas, a gritaria não parou
Eu disse "Eu sou fugitivo, gente, não grita o meu nome por favor!"
Ninguém me escutou e a polícia me encontrou
Tentaram me prender mas o povo não deixou
(O povo unido jamais será vencido)
Uma festa desse tipo nunca tinha acontecido
Tava bonito demais, alegria e tudo em paz
E ninguém vai bloquear nosso dinheiro nunca mais
Corinthiano e Palmeirense, Flamenguista e Vascaíno
Todos juntos com a bandeira na mão, cantando o hino
("Ouviram do Ipiranga às margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante")
E começou o funeral e o povo todo na moral
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Apreciação literária

Invadiu o cemitério numa festa emocionante
Entramos no cemitério cantando e dançando
E o presidente estava lá, já deitado, nos esperando
Todos viram no seu olho a bala do meu três-oitão
E em coro elogiamos nosso atleta no caixão:
(Bonita camisa Fernandinho!
Bonita camisa Fernandinho!
Bonita camisa Fernandinho!
Você nessa roupa de madeira tá bonitinho!)
E como sempre lá também tinha um grupo mais exaltado
Então depois de pouco tempo o caixão foi violado
O defunto foi degolado, e o corpo foi queimado
Mas depois não vi mais nada porque eu já tava cercado de mulheres
E aquilo me ocupou
(Ai, deixa eu ver seu revólver Pensador!)
Então eu vi um pessoal numa pelada diferente

Apreciação literária

Jogando futebol com a cabeça do Presidente
E a festa continuou nesse clima sensacional
Foi no Brasil inteiro um verdadeiro carnaval
Teve um turista que estranhou tanta alegria e emoção
Chegando no Brasil me pediu informação:
(O Brasil foi campeão? Tá todo mundo contente!)
Não amigão, é que eu matei o presidente!

Refrão

E o velório vai ser chique, sem falta eu tô lá
Ouvi dizer que é o PC que vai pagar

Refrão

Características da Cantigas de escárnio:

 CRÍTICA INDIRETA, não há CITAÇÃO NOMINAL da pessoa
satirizada.

 Nesse caso há uma ELABORAÇÃO POÉTICA mais
cuidadosa por meio de IRONIAS e AMBIGÜIDADES;

Apreciação literária

Ai, dona feia, foste-vos queixar
que nunca vos louvo em meu cantar; 
mas agora quero fazer um cantar 
em que vos louvares de qualquer modo; 
e vede como quero vos louvar 
dona feia, velha e maluca!
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: 

dona feia, velha e maluca!
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:

dona feia, velha e maluca!
(João Garcia de Ghilhade)


