
  
 
 
 
 

REVEJA O QUE VOCÊ APRENDEU: 
A MULHER NA POESIA TROVADORESCA  

E NA NARRATIVA MEDIEVAL PORTUGUESA 
 

André Carneiro Ramos (UERJ)1 
 

Resumo: Este trabalho trata da mulher medieva e seu papel na literatura portuguesa do período, 
com foco nas chamadas cantigas de amigo, bem como na novela Saudades (Menina e moça), de 
Bernardim Ribeiro. Na poesia, temos o fato de os trovadores (e trovadoras) terem infringido o 
status quo de sua época, reinventando o conceito do amor na Idade Média. Quanto à narrativa, o 
ponto crucial é a ideia de desconstrução do ideal cavaleiresco, da figura do varão medieval, e 
que a mencionada obra revela. Nomes como Maria do Amparo Tavares Maleval, Ken 
Goffman/Dan Joy, Natália Correia, Ria Lemaire, Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Helder 
Macedo e Teresa Amado serão o meu norte teórico nessa empreitada. 
Palavras-chave: Cantigas de Amigo; Canções de Mulheres; Narrativa Medieval Portuguesa; 
Feminino; Desconstrução.  

 
Como se eu lamentasse / Sem lamento / Sem 

urro. / Corpo de fogo morrendo / Sem a luz 
do ouro. / Isento. Puro. / Vivo do seu próprio 

momento. 
Hilda Hilst. In: Baladas 

 
 No longínquo século XII, as invasões bárbaras da Europa haviam relativamente 

cessado e a ideia de cidade, então, ganharia força, movida pelo crescimento da 

economia e as trocas culturais que ocorriam com maior civilidade. Nessa nova 

sociedade, os cavaleiros medievais de uma hora para outra se encontraram à mercê de 

uma curiosa circunstância. Viam-se destituídos do pragmatismo e da importância de 

suas funções. Precisou-se, portanto, criar para todos eles um novo papel no cenário 

medievo, o que sistematicamente ocorreu com a idealização e propagação do chamado 

código do amor cortês, que transformava o comportamento de vassalagem (entre esses 

homens e seus senhores feudais) em adoração às mulheres. Ou melhor: às damas que 

integravam a nobreza.  

 Ser cortês era, deste modo, seguir as regras do jogo amoroso criado por 

Guilherme IX, segundo as quais um cavaleiro (representado por um trovador) 

expressaria veementemente galanteios e súplicas a uma mulher que fosse de preferência 

casada e tivesse uma posição social reconhecida no reino. Isso se firmaria como 

elementos cruciais para que toda a elaboração musical/poética ali fosse 
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criada/executada. Por esse motivo é que os termos que definiam as relações medievas 

foram, com o tempo, associadas a essas cantigas, caracterizando e fundando o chamado 

Trovadorismo.  

 O que nos faz refletir é que se passou a observar nesse contexto a legitimação de 

alguns paradigmas medievos. A mulher era a senhora, o homem, seu vassalo; prezava-

se pela generosidade, a lealdade e, acima de tudo, o sofrimento; valorizava-se, 

sobremaneira, a cortesia; a avareza e a vilania eram comportamentos desprezados, 

desqualificando o trovador; e assim por diante. Na precisa explicação da professora 

Maria do Amparo Tavares Maleval tudo isso se potencializa: “(...) pelo menos 

literariamente vemos que a mulher se torna, nos cantares trovadorescos, a suserana que 

orienta a vassalagem e a mesura do trovador/amador, dignificando-o e sendo por ele 

dignificada, já que louvada em suas virtudes (...)” (1995, p. 39).  

 O fato é que enquanto circulavam nos mosteiros e abadias européias os textos 

escritos em latim, nos castelos e cortes as cantigas faziam sucesso, sendo produzidas em 

língua local, direcionadas para o deleite dos homens e mulheres da nobreza com o 

intuito de legitimar esse novo papel social assumido pelos cavaleiros. Nesse sentido, as 

regras de conduta social expressas ali viriam a definir todo um fazer literário medieval, 

com os seus princípios básicos – subordinação a Deus e às damas – tornando-se o 

principal mote dessas produções. 

 E grande parte delas seguia uma moda culta e provençal – nas cantigas de amor, 

por exemplo, fica clara a influência dessa lírica, algo que havia florescido no século XI, 

no sul da França (Quer`eu en maneira de proençal / fazer agora un cantar de amor..., 

declara D. Dinis, na cantiga 485, do Cancioneiro da Biblioteca Nacional).  

 Vale aqui ressaltar, de acordo com os pesquisadores Ken Goffman e Dan Joy, que 

a “Provença da Alta Idade Média foi o produto de uma impressionantemente 

multifacetada (...) interação islâmico-cristã” (2007, p. 147). Os mouros, ramo do 

império islâmico (o chamado al-Andalus) que dominou boa parte da Península Ibérica 

por séculos, caracterizavam-se por sua apreciação e prática das artes e de todas as 

formas de estudo, e com suas mulheres tendo uma inusitada proeminência para a época, 

inclusive no campo da política. Nesse ínterim, o sistema feudal se espalhou: 

  

(...) por toda a Europa cristã. Com as mulheres atingindo um grau de 
poder econômico e político sem precedentes na cristandade, [e] o 
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status das nobres na Provença (...) igual[ando] e até mesmo 
super[ando] o de suas irmãs mouras. (IDEM, p. 147)  

 

 Em toda essa situação, os trovadores foram expostos, como se constata, a uma 

crescente veia poética. E ao transmiti-la, abririam um acesso de inseminação cultural 

que desempenharia variados papéis em muitas das mudanças ocorridas na cristandade 

europeia.  

 Um deles foi justamente a própria teoria do amor cortês, observada sobremaneira 

nas cantigas de amor, com sua gênese proveniente justo dessa influência poética 

provençal. De acordo com Natália Correia, esse reconfigurado amor trovadoresco (que a 

partir de certo momento se firma como galego-português) pretendia: 

 

(...) converter a situação passiva da mulher em princípio activo, a 
mulher que inspira o amor que integra a personalidade do homem (...). 
Nestes termos, a valorização do princípio feminino, a exaltação do 
amor como portador do valor da unificação que liberta é uma arma 
contra a autoridade que oprime o livre exercício da individualidade. 
(1978, p. 27) 

 

 Nota-se que a ideia de mesura do trovador/amador aqui anteriormente citada por 

Maleval corrobora justo com esse dizer de Correia, coadunando-se a ele no aspecto do 

valor da unificação que liberta associada ao homem (e apenas a ele) em sua plenitude. 

Haveria, por conseguinte, duas percepções para essa novidade conceitual: uma 

preocupada com a individualidade masculina (a coita amorosa auxiliando no 

amadurecimento do homem, só do homem), e outra, com uma tentativa de resistência a 

esse modelo feminino excessivamente coadjuvante proposto pelo código cortês; refiro-

me às cantigas de amigo ou, segundo Maleval, cantigas de mulher (1995, p. 21). Nelas, 

num ato de criação moral (o mais incomum da Idade Média), passou-se a ver um tipo de 

amor na contramão da puríssima ideia de geração e reprodução da espécie. 

 A tese mais polêmica que gostaria de mencionar aqui se refere ao fato de que 

houve importantes contribuições femininas à linguagem dos trovadores. Na verdade, 

antes de seus escritos, nunca se tinha ouvido falar de mulheres fazendo poesia. E hoje, 

muitos pesquisadores reconhecem a importância dessa temática, sendo um dos 

destaques a holandesa Ria Lemaire, que em sua tese (1988) trabalhou as cantigas de 

amigo galego-portuguesas cuja autoria até então foram atribuídas a homens. A própria 
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possibilidade de ver a literatura medieval como produto da fase inicial da transição da 

oralidade para a escrita permitiu colocar a questão autoral das cantigas de uma maneira 

radicalmente diversa, levantando a possibilidade de uma redescoberta da mulher jovem 

como compositora e poeta de muitas canções improvisadas, transcritas e registradas nos 

cancioneiros medievais. 

 Assim, do ângulo da rebeldia, a obra dessas trovadoras é tão “(...) audaciosa, 

franca e adúltera quanto os registros masculinos” (GOFFMAN & JOY, 2007, p. 153), 

tratando-se, evidentemente, de uma previsível lástima o fato de aqueles que 

transcreveram (copiaram) essas cantigas ao longo do(s) tempo(s) terem dado a si 

próprios o crédito por tais criações. Ao que é de se supor, esse fato nos parece bastante 

plausível, não acham?  Nesse contexto,  

 

(...) as marcas de oralidade e o caráter feminino de tais composições, 
seja no que concerne à questão da autoria, seja no que respeita à 
iniciativa das jovens “amigas” em direção à sua satisfação amorosa, 

[seguem] acentuando (...) o descompasso existente entre as mesmas e 
as “canções de homens” do norte da França medieval. (MALEVAL, 
1995, p. 22)   

    

 Esse descompasso talvez corrobore com a possibilidade de haver mesmo uma 

distinção, inclusive de tom, na dicotomia canções de homens e canções de mulheres. 

Com a supremacia masculina das cantigas de amigo colocada em xeque, tornou-se 

possível um questionamento mais efetivo das configurações femininas medievas 

estabelecidas e divulgadas pelos literatos dos séculos XIX e XX, e que a partir daí 

ensinavam uma tradição interpretativa de mulheres passivas, entregues à infidelidade 

masculina. Ao contrário disso, haveria todo um esgarçamento que, por mais 

inacreditável que possa parecer, reverberaria um conteúdo real de mulheres jovens (as 

amigas), sexualmente ativas, que cantavam e improvisavam suas cantigas, e apregoando 

de modo tanto aberto quanto metafórico o seu desejo libidinoso, aliado ao prazer de sua 

satisfação: 

 

Bailemos nós já todas tres, ai amigas, / so aquestas avelaneiras 
frolidas, / e quem for velida como nós, velidas, / se amigo amar, / so 
aquestas avelaneiras frolidas / verrá bailar. (...) Por Deus, ai amigas, 
mentr’al nom fazemos, / so aqueste ramo frolido bailemos, / e quem 
bem parecer como nós parecemos, / se amigo amar, / so aqueste ramo 
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so’I que nós bailemos / verrá bailar. (GONÇALVES & RAMOS, 
1985, p. 311) 

 
 Vale mencionar que a autoria dessa cantiga é atribuída a Airas Nunes, trovador 

galego da segunda metade do século XIII, contemporâneo de Afonso X e de D. Sancho 

IV, e tido como um dos mais representativos da poesia trovadoresca. Sei que uma 

dúvida em relação à sua autoria pode parecer improcedente – eu mesmo relutei bastante 

em mencionar isso –, mas o fato é que no reconhecido sítio Cantigas medievais galego-

portuguesas (vinculado a um projeto do Instituto de Estudos Medievais da Faculdade de 

Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa), quando tal composição é 

mencionada há uma curiosa nota geral que descreve o seguinte:   

 

Nos Cancioneiros encontramos outra versão desta cantiga (...), da 
autoria de João Zorro, Bailemos agora, por Deus, ai velidas. Podendo 
qualquer dos autores ter retomado a cantiga do outro, parece mais 
provável que tenha sido Airas Nunes a retomar uma anterior 
composição de Zorro, até pelo evidente gosto que o trovador mostra 
por este processo, visível em diversas outras cantigas suas (...). (2016, 
grifo meu).  

 
 Ora bem: abre-se aqui, portanto, um precedente. E o curioso é que nesse mesmo 

sítio menciona-se o adjetivo maliciosa ao se referir à expressão “mentr’al nom 

fazemos” (enquanto não fazemos outra coisa); e a própria professora Maleval, em seu 

texto O substrato celtibero da cantigas de mulher galego-portuguesas, salienta que isso 

não deixa de ser uma possibilidade de Airas Nunes, ao compor tal paralelística, “(...) 

ter-se baseado em cantares perdidos, da tradição oral” (1995, p. 30). 

 O quadro dá o que pensar. Mas é inegável que qualquer comparação entre as 

cantigas da tradição oral galego-portuguesa com os cantos de donas segundo Carolina 

Michaëlis de Vasconcelos (1990, p. 10), permite que se pense e descubra jovens 

trovadoras na Europa e além. Na área tanto da linguagem quanto na da literatura, no 

mundo indo-europeu, existiam duas possibilidades culturais, a dos homens e a das 

mulheres, e que essa realidade medieva foi não só sistematicamente ocultada, como 

desfigurada pelos doutores dos séculos XIX e XX, a fim de se consagrar uma 

historiografia baseada num só mundo cultural, com vistas ao patriarcalismo.  

 Essa ideologia, ao situar-se acima e fora da vida das comunidades humanas reais, 

criando uma genealogia de escritores homens e geniais desde Homero, amordaçou ao 
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longo dos séculos qualquer grito dessas mulheres, potencialmente rasuradoras dessa 

ordem imposta. Resta-nos o consolo de saber que elas existiram. Vejamos agora, muito 

brevemente como isso se processou no âmbito da narrativa medieval portuguesa. 

 

*** 

 

 Entre as façanhas de Saudades – ou Menina e moça como é comumente chamado 

–, escrita por Bernardim Ribeiro (1482? – 1552?), configura-se, em especial, um viés 

discursivo sobre o amor e o desejo, situado por entre os paradigmas do amor cortês de 

um lado e o debate renascentista sobre o amor de outro. E numa imediata analogia com 

as novelas de cavalaria mais tracionais se delineia na referida obra toda uma 

conceituação de amor associada à ideia de alienação do amante, na perspectiva que este 

constrói do ser amado. Sobre a obra, Ana Luísa Amaral e Marinela Freitas afirmam: 

 

(...) [trata-se de] uma série de histórias de amor concêntricas – 
narradas por uma mulher mais velha a uma mais jovem que pretendia 
escrever a sua própria história de amor após a perda do seu amante – 
como meditações modelo sobre a natureza e a função do amor e a 
função das mulheres na terra (...) [e que] reflectem todas o mesmo 
padrão: encontro, reconhecimento e separação. (2014, s/p.)  

 

 Como tudo que é interessante sobre o tema, Helder Macedo publica em 2002 um 

artigo intitulado As três faces de Eva, em que discute, dentre outros assuntos, o modo 

como Menina e moça seria uma cantiga de amigo na versão narrativa medieval, 

especialmente a partir da premissa básica do gênero que “(...) pressupõe um discurso 

masculino por trás da máscara feminina, exigindo que o poeta pense no outro feminino 

a partir de seu eu masculino” (2002, p. 202). 

 A famosa frase “Menina e moça me levaram de casa de meu pae para longes 

terras” (1923, p. 1) inicia o livro rumo a uma convergência de tópicos estabelecidos no 

plano da história literária (ao congregar novelas de cavalaria, romance pastoril e novela 

sentimental), bem como no plano do conteúdo (aludo ao encontro de uma menina – com 

seu monólogo sobre mudança de vida – com uma senhora – a lhe apresentar histórias de 

infelicidades amorosas).  
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 A essa ideia de mudança/infelicidade se associam elementos de uma comum 

nostalgia amorosa ligada ao fatalismo e amargura, que fazem dos personagens Beliza e 

Lamentor, Aonia e Bimnarder, por exemplo, desdobramentos de uma mesma aflição, 

plasmada na obra através dos constantes desencontros amorosos narrados. Aliás, amor e 

distância são duas recorrências neste livro, considerado como o primeiro da literatura 

portuguesa a se desprender em certa medida das convenções narrativas de sua época, 

legitimando-se enquanto manifestação feminina da solidão e, obviamente, da saudade.  

 Mas é mesmo curioso como para Helder Macedo “(...) muitas cantigas de amigo 

também revelam um latente medo masculino da sexualidade feminina, mesmo quando 

celebram a consumação plena do amor” (2002, p. 210). No caso de Menina e moça 

mesclam-se elementos das cantigas de amigo com as de amor, sendo que é a partir dessa 

imbricação que o tal medo masculino se manifestaria mais efetivamente, tendo por base 

a construção dos personagens – por exemplo, no modo como Aonia demonstra, quase 

que de modo subterrâneo, o seu desejo por Bimnarder; cito também a maneira como 

este se prostra choroso diante da amada (verão as passagens logo adiante), 

desconstruindo o estigma patriarcal do cavaleiro que não deve se render a nada e deixa a 

amada em busca de novas aventuras; e ainda temos o próprio sujeito-lírico/autor 

medievo se colocando magistralmente na pele de todos esses Outros, inclusive 

femininos. 

 Organizando o pensamento, consigo, desse modo, inferir que Bernadim Ribeiro, 

em seu processo criador, acabaria nesse seu texto por desenvolver-se muito como 

escritor, realizando interessantes experimentações dele consigo mesmo, pois que se 

coloca o tempo todo no lugar de seus personagens (volto a afirmar: uma clara impressão 

de leitura que o autor me oferece). O personagem Bimnarder, em especial, funciona 

dentro da narrativa como uma das tentativas mencionadas no parágrafo anterior, de se 

plasmar na pele do Outro – Aonia também o seria –, com isso tudo, obviamente, 

problematizando questões, como a da mulher, que não seria somente um ser superficial, 

lastimoso, choroso o tempo todo.       

  Sobre a questão, várias passagens são irretocáveis, mas destaco duas em que 

Aonia, sendo mais do que uma donzela que desconhecia as artimanhas do amor, revela-

se como alguém real e palpável, que se deixa sucumbir pelo homem dos seus sonhos: 

“E, como o viu, com os desejos que tinha de o vêr, e com o que consigo tinha assentado, 
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pareceu-lhe não tam só assim como êle era, mas como ela queria que fosse” (1923, p. 

120). E, mais adiante, tal desejo se intensifica: 

 

Veio a noite naquele dia mais cedo, para Aonia, do que nunca outra 
viera. Deus sabe como ela aquela tarde passou! Mas não quero aqui 
contar muitas cousas, que, por querer-bem, se fazem de maneira que 
se não podem dizer. A velha e honrada ama, que, com o que 
suspeitou, entendeu o desassocego de Aonia, que diferente foi logo 
para quem atentasse nisso, andava triste, e desgostosa, em parte de si, 
pelo que lhe contara d´êle. E, por isso, o sentia muito mais, e àquela 
ceia não pôde comer. (IDEM, p. 121)  

 

 Quando o assunto é Bimnarder, tanto ou mais que Aonia, tal personagem também 

se distancia do paradigma medievo. Um dos motivos é chorar pela amada: “(...) houve 

tempo para Aonia entrar aonde êle estava então deitado, contra a outra parte da parede, 

chorando, porque não vira Aonia ao passar, que bem se pudera êle erguer” (IBIDEM, p. 

146).  

 Em relação a isso, Helder Macedo (2002, p. 202) ratifica a mudança de 

perspectiva mencionada, no que tange a uma postura feminina por detrás de uma faceta 

masculina, ou seja: dissimula-se no Outro objetivando apreciar a sua essência. Vale  

destacar, portanto, que em Menina e moça as ações robustas dos cavaleiros – que nas 

narrativas épicas eram celebradas – perdem espaço, fragmentando-se em suas machezas. 

Na história de Bernardim Ribeiro, tais ações se feminizam, transformando-se em 

lamentos, coitas de amor, no caso, aproximando-se mais especialmente das cantigas de 

amigo2.  

 Extrapolando e contrariando esses paradigmas medievos, por conseguinte, vale 

mencionar uma vez mais que Bimnarder, mais especificamente no capítulo XVIII, chora 

ao rever sua senhora, Aonia. Trocam-se os papéis, portanto. Reparem: em comparação, 

enquanto a mulher, em seu devaneio, deseja o homem ardentemente como vimos agora, 

o que acontece com esse varão medieval? Ora bem, o fato é: a tristeza de Bimnarder 

evidencia, sobremaneira, as máscaras femininas do autor e do personagem. Cito um 

trecho da passagem: 

 

                                                           
2 Sobre o referido tema há um interessante artigo, intitulado Entre o contar e o cantar, as faces femininas 
de Adão, de autoria da professora/pesquisadora Talita Papoula, disponível em: 
<http://intranet.ufsj.edu.br/rep_sysweb/File/vertentes/Vertentes_32/talita_papoula.pdf>. 
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Mas Aonia, que bem via os olhos de Bimnarder como ficavam, tomou 
uma manga de sua camisa, e, rompendo-a, para remédio de suas 
lagrimas lh´a deu, significando, na maneira só como lh´a deu e para 
que lh´a dava; pois parece que a dor grande que sentia não lh´o deixou 
dizer por palavras (...). (RIBEIRO, 1923, p. 147) 

 

 Para terminar, gostaria de fazer referência ao brilhante artigo da professora da 

Universidade de Lisboa Teresa Amado, cujo título é A nostalgia da cavalaria na escrita 

de Bernardim Ribeiro, onde se desdobra, dentre outras questões, a ideia de que 

Bernardim Ribeiro desconstrói parte de todo um ideário cortesão:    

 

Saudoso de um tempo em que se vivia com mais verdade e justiça, 
Bernardim Ribeiro encena o lamento pela perda da cavalaria que as 
representava. Poeta e testemunha do seu tempo, consciente da 
necessidade de encontrar formas novas para falar dele, resgata 
motivos da herança cavaleiresca e experimenta transformá-los, 
fundindo-os com duas realidades literárias contemporâneas: o 
bucolismo, que ele inaugurou em Portugal, e o novo modo de 
representar as mulheres. Depostas as armas, o amor é agora o 
catalisador do discurso. (MONGELLI, 2012, p. 507)  
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