
 
As cantigas medievais chegaram até nós por meio dos 
cancioneiros, coletâneas de poemas produzidos por 
muitos autores. O nascimento da literatura portuguesa 
coincide com o do próprio país. É nas cortes dos reis 
portugueses, galegos (da região da Galícia) e 
castelhanos que o lirismo galego-português nasce. 
Acredita-se que o primeiro texto literário galego-
português seja a Cantiga da Ribeirinha (também 
conhecida como Cantiga da Guarvaia), que se supõe ter 
sido composta em 1189 ou 1198 e que analisamos em 
sala de aula e que, segundo consta, é a mais antiga 
cantiga medieval de que se tem notícia. Leia-a 
atentamente (conforme o português atual) e, em 
seguida, julgue os itens de 1 a 6. 
 

Não existe no mundo alguém como eu 
enquanto a minha vida continuar assim 
porque morro por vós – e ai 
minha senhora branca e de faces rosadas,  
quereis que eu vos descreva 
quando vos vi sem manto, em trajes íntimos! 
Maldito dia foi esse em que me levantei, 
porque vos vi tão bela! 
 
E, minha senhora, desde aquele dia, ai! 
eu passei a sofrer, 
e vós, filha de dom Paio Moniz, 
sabeis que eu não sou nobre, 
pois eu, minha senhora, como prova de amor, 
nunca recebi nem receberei da senhora 
algo mesmo que sem valor. 

 
Paio Soares de Taveirós. Cantiga da Ribeirinha. In:  

Maria Leonor Carbalhão Buesco. Literatura portuguesa  

medieval. Lisboa: Universidade Aberta, 1990, p. 30 (com adaptações). 

 
1 A cantiga da Ribeirinha ilustra um dos temas mais 

frequentes do Trovadorismo: o sofrimento 
amoroso, a chamada coita de amor. ITEM CERTO 

2 O motivo que impede a realização amoroso do eu 
lírico é o fato dele ter visto a dama sem manto. 
ITEM ERRADO 

3 Não se percebe, no texto, a vassalagem amorosa, 
uma das características dessa literatura, já que a 

dama não corresponde ao amor do eu lírico. ITEM 

ERRADO 
4 O eu lírico maldiz o dia em que se apaixonou pela 

bela dama. ITEM CERTO 
5 Desde o dia em que avistou a bela senhora sem seu 

manto luxuoso, o eu lírico sofre e suspira por ela 
sem receber qualquer recompensa. ITEM CERTO 

6 O tratamento dado pelo eu lírico à dama no 1º 
verso da 2ª estrofe evidencia, principalmente, o 
respeito que ele nutre por ela. ITEM ERRADO 

 
Leia atentamente os textos abaixo – o 1º, uma imagem 
retirada do Romance da rosa, poema francês do século 
XV; o 2º, uma cantiga medieval do século XII – e 
responda ao que se pede (item 7) e julgue os itens 
subsequentes (do 8 ao 13) em C (certo) e E (errado). 

 
Miniatura representando o jardim do amor, do manuscrito do  

Romance da rosa, de Guillaume de Lorris e Jean de Meun, 1490-1500. 
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Se eu não a tenho, ela me tem 

 
Se eu não a tenho, ela me tem 
o tempo todo preso, Amor, 
e tolo e sábio, alegre e triste, 
eu sofro e não dou troco. 
É indefeso quem ama. 
Amor comanda 
à escravidão mais branda  
e assim me rendo, 
sofrendo, 
à dura lida 
que me é deferida. (...) 
 
É tal a luz que dela vem 
que até me aqueço nessa dor 
sem outro sol que me conquiste, 
mas no sol ou no fogo 
não digo quem me inflama.  
O olhar me abranda, 
só os olhos têm vianda, 
e a ela vendo 
vou tendo 
mais distendida 
minha sobrevida. (...) 
 
Eu sei cantar como ninguém 
mas meu saber perde o sabor 
se ela me nega o que me assiste. 
Vejo-a só, não a toco, 
mas sempre que me chama 
para ela anda 
meu corpo, sem demanda,  
e sempre atendo, 
sabendo 
que ela me olvida  
a paga merecida. 

 
Arnaut Daniel. In: Augusto de Campos. Invenção.  

São Paulo: Arx, 2003. p. 90-63 (fragmento). 

 

 

branda: suave, mansa; 

lida: trabalho; 
deferida: concedida; 
abranda: acalma, ameniza; 

vianda: alimento; 
sobrevida: sobrevivência; 
o que me assiste: aquilo a que tenho direito; 
demanda: procura; 
olvidar: esquecer, perder a memória; 

paga: recompensa. 

 
7 Sobre os dois textos acima, julgue os itens abaixo e 

marque o único incorreto. 
 

A) A cantiga medieval poderia estar sendo lida 
pelas pessoas na miniatura retirada do Romance 
da rosa. ITEM CERTO 

B) A cena da miniatura é compatível com as 
atividades próprias da nobreza medieval, pois 
as apresentações de trovadores   aconteciam 
diante dos membros da corte, para sua 
diversão. ITEM CERTO 

C) A relação entre o eu lírico e a dama é de 
devoção amorosa, também conhecida como 
vassalagem amorosa. ITEM CERTO 

D) O eu lírico, como todos os trovadores 
medievais, contenta-se em amar a dama sem 
ser recompensado – basta-lhe o amor que sente 
por ela. ITEM ERRADO 

E) Na 3ª estrofe, o eu lírico afirma sua 
superioridade (“Eu sei cantar como ninguém”); 
entretanto, trata sua condição superior como 
algo negativo. ITEM CERTO 

  
8 Alguns elementos do texto indicam que o eu lírico é 

masculino, como comprovam os versos 3 e 4. ITEM 
CERTO 

9 Pode-se inferir, também, que o eu lírico seja um 
trovador, conforme o 1º verso da 3ª estrofe. ITEM 

CERTO 
10 O eu lírico não se apresenta como submisso à 

“escravidão branda” a que foi destinado pelo 
Amor. ITEM ERRADO 

11 A dama sobre quem fala o eu lírico é apresentada 
de modo realista e objetivo. ITEM ERRADO 

12 A primeira ocorrência do termo sol é uma 
referência metafórica à dama. Ela é o único “sol” 
que aquece o coração do trovador. ITEM CERTO 

13 O eu lírico pretende que a dama corresponda ao 
seu amor, já que ela, caso o despreze, pode ser 
substituída por outra. ITEM ERRADO 

 
Como Galaaz acabou a aventura a da pedra 

 

(...) Então veio o rei a Galaaz e disse- lhe: 
– Senhor, sede bem-vindo, porque muito tempo há 

que vos desejei ver; e graças a Deus e a vós, quisestes aqui 
vir. 

– Senhor, disse ele, vim aqui, porque me convinha, 
porque daqui hão de partir agora todos aqueles que à 
demanda do santo Graal queiram ir e bem sei que logo será 
começada. 

– Senhor, disse o rei, vossa vinda nos é muito 
necessária por muitas aventuras maravilhosas a que não 
podemos realizar. E vo-lo digo por uma que nos hoje 
aconteceu; ide-a ver, se vos convier. 

E Galaaz disse que iria de muito boa vontade. Então 
o pegou o rei pela mão e levou-o à margem do rio, onde a 
pedra estava. E os do castelo foram todos com ele, para 
verem o que poderia ser. E quando a rainha viu que o rei 
levava Galaaz pela mão à pedra, saiu ela com grande 
companhia de donas e donzelas. E o rei disse a Galaaz: 

– Quereis sacar esta espada desta pedra? Pois a 
não quer ninguém provar de quantos aqui estão, porque 
dizem que a aventura não é deles. Provai-a, se vos desejar, 
porque, se o não provais, não acharemos cavaleiro que o 
prove. 

Então pegou Galaaz a espada pelo punho e puxou-a 
tão facilmente, como se não estivesse presa a nada.  

E depois, pegou a bainha e meteu-a dentro e a pôs 
em seu cinto logo, e disse ao rei: 

– Senhor, agora tenho já a espada, mas o escudo 
não tenho. 

– Amigo, disse o rei, pois Deus e a sorte boa vos a 
espada deu, não tardará muito o escudo. 
 

A demanda do Santo Graal: manuscrito do século XIII.  
Texto sob os cuidados de Heitor Megale. São Paulo: T. A.  

Queiroz/Edusp, 1988. p. 27-28. (com adaptações). 

 



 

Como os da mesa redonda tiveram a graça do santo Graal  

 

Grande foi a alegria e o prazer que os cavaleiros da 
távola redonda tiveram aquele dia, quando se viram todos 
reunidos. E sabei que, desde que a Távola Redonda começou, 
nunca todos assim foram reunidos, mas aquele dia, sem 
falha, aconteceu que estavam lá todos, mas depois, nunca de 
novo estiveram. 

Ao anoitecer, depois de vésperas, quando se 
assentaram às mesas, ouviram vir um trovão tão grande e 
tão espantoso, que lhes pareceu que todo o castelo caía. E 
logo depois que o trovão deu, entrou uma tão grande 
claridade, que tornou o castelo duas vezes mais claro que era 
antes. E quantos no palácio estavam sentados, logo todos 
foram repletos da graça do Espírito Santo e começaram a 
olhar uns aos outros, e viram-se muito mais formosos, muito 
mais do que costumavam ser, e maravilharam-se muito do 
que aconteceu e não houve quem pudesse falar por muito 
grande tempo, antes estavam calados e olhavam-se uns aos 
outros.  

E eles assim estando sentados, entrou no castelo o 
santo Graal, coberto de um veludo branco; mas não houve 
um que visse quem o trazia. E assim que entrou, foi o palácio 
todo repleto de bom odor , como se todos os perfumes do 
mundo lá estivessem. E ele foi para o meio do castelo, de 
uma parte e da outra, ao redor das mesas. E por onde 
passava, logo todas as mesas ficavam repletas de tal 
alimento, qual em seu coração desejava cada um.  

E depois que teve cada um o que necessitava o seu 
prazer, saiu o santo Graal do palácio que ninguém soube o 
que fora dele, nem por qual porta saíra. E os que antes não 
podiam falar, falaram então. E deram graças a Nosso 
Senhor, que lhes fazia tão grande honra e os confortara e 
abundara da graça do Santo Cálice. Mas sobre todos aqueles 
que alegres estavam, mais o estava rei Artur, porque maior 
graça lhe mostrara Nosso Senhor que a nenhum rei que antes 
reinasse em Grã-Bretanha.   

Disto foram maravilhados quantos lá estavam, 
porque bem lhes pareceu que se lembrara Deus deles, e 
falaram muito disso. E o rei disse aos que perto dele 
estavam:  

– Com certeza, amigos, muito devíamos estar 
alegres, que Deus nos mostrou tão grande sinal de amor, que 
em tão boa festa como hoje, de Pentecostes, nos deu a comer 
de seu santo celeiro.  

 
A demanda do Santo Graal: manuscrito do século XIII.  
Texto sob os cuidados de Heitor Megale. São Paulo: T. A.  

Queiroz/Edusp, 1988. p. 31. (com adaptações) 
 

14 A lenda sobre a demanda do santo Graal, que 
estudamos neste bimestre e que foi, inclusive, 
conteúdo da prova bimestral anterior, era, 
originariamente, pagã. Por volta de 1220, por 
influência do clero, surgiu uma versão 
cristianizada, da qual lemos os dois trechos acima e 
a estudamos em sala de aula e mesmo na prova 
anterior. Das opções abaixo, marque a única 
passagem que não comprova a cristianização da 
lenda. 

 
A) “Senhor, disse ele, vim aqui, porque me convinha”. 

ITEM ERRADO 

B) “e graças a Deus e a vós, quisestes aqui vir”. 

C) “porque daqui hão de partir agora todos aqueles que 
à demanda do santo Graal queiram ir”. 

D) “pois Deus e a sorte boa vos a espada deu, não 
tardará muito o escudo”. 

E) “porque maior graça lhe mostrara Nosso Senhor que 
a nenhum rei que antes reinasse em Grã-Bretanha”. 

 
15 Só Galaaz consegue retirar a espada porque ele é o 

“cavaleiro escolhido” por graça divina, é o “puro 
dos puros”. ITEM CERTO 

16 Galaaz participa da demanda por ter sido o único a 
conseguir retirar a espada da pedra. ITEM 
ERRADO 

17 Infere-se do segundo texto que tanto o Rei Artur 
quanto os seus cavaleiros foram escolhidos por 
Deus para a demanda. ITEM CERTO 

18 Considerando Pentecostes como o dia da descida 
do Espírito Santo sobre os apóstolos, a aparição do 
Santo Graal, simbolicamente, reforça o 
Teocentrismo medieval. ITEM CERTO 

 
No contexto de Idade Média, a cultura passou a ser 

um meio de expressão teocêntrica e maniqueísta. O conceito 
de "pecado", propagado pelos ideais do Cristianismo, 
começou a impregnar os diversos meios artísticos da época. 
Tais características nortearam a literatura trovadoresca, 
através de cantigas e novelas de cavalaria. (...) 

Conceitua-se Novelas de Cavalaria como narrativas 
em que os heróis são valentes e as frequentes situações de 
perigo reforçam sua bravura e destemor. De maneira sucinta 
(...) os romances de cavalaria eram constituídos pelo 
conjunto de narrativas que descreviam as aventuras dos 
cavaleiros da corte do Rei Artur. (...) 

Pode-se dizer que a construção da personagem, 
semelhante aos ideais propostos pela época, atua como 
elemento crucial na constituição semântica e estilística do 
texto trovadoresco. (...) 

A personagem "Galaaz", de "A Demanda do Santo 
Graal", é um exemplo típico de herói cavaleiresco. Em sua 
construção, são perceptíveis fortes tendências maniqueístas e 
teocêntricas, fatores que impregnavam a Idade Média. 

O teor maniqueísta fica evidentemente explícito no 
texto e é veementemente reforçado por Galaaz, uma vez que 
ele passa a ser visto como aquele que foi enviado para fazer 
justiça  (...) ou seja, a personagem dá ênfase à ideia de 
oposição entre o bem e o mal. (...) 

Percebe-se que a ajuda prestada por Galaaz aos 
outros cavaleiros foi unicamente em nome de um único Deus. 
Desse modo, o monoteísmo também contribui na construção 
de tal personagem. A religião passa a ser pensada aqui como 
norteadora das ações da personagem analisada. O 
teocentrismo exacerbado desponta-se como sua viga mestra, 
visto que seus preceitos religiosos (...) obedeciam à 
consagração de sua alma e de seu corpo a Deus, e outras 
orientações da cultura medieval.  
 

Bruno Gomes. Galaaz: O Teocentrismo Medieval na Figura do Típico  

Herói Trovadoresco. Disponível em: http://www.artigonal.com/ensino-

superior-artigos/galaaz-o-teocentrismo-medieval-na-figura-do-tipico-heroi-

trovadoresco-2407089.html (com adaptações). 

 
Maniqueísmo: concepção filosófica que, com seu uso, passou a ser 

um adjetivo para toda doutrina fundada nos dois princípios opostos 

do Bem e do Mal; Significa o bem e o mal, um se opondo ao outro; 

coexistência dos dois princípios opostos — o do bem e o do mal. 

 



Neste bimestre, em nossas aulas, vivenciamos a Idade 
Média e sua fascinante literatura – tanto as novelas de 
cavalaria quanto as cantigas medievais. A partir do 
texto acima, bem como da definição de maniqueísmo, 
julgue os itens de 1 a 8 em C (certo) ou E (errado). 
 
19 O autor do texto afirma que Galaaz é uma 

personagem que representa tanto o bem quanto o 
mal. ITEM ERRADO 

20 A literatura nos revela como viveram e o que 
pensaram as pessoas em diferentes épocas e 
sociedades, como se pode perceber nos textos 
medievais. ITEM CERTO  

21 Nas novelas de cavalaria, os cavaleiros medievais 
comportam-se como verdadeiros cavalheiros, 
entregando-se amorosamente às suas donzelas. 
ITEM ERRADO 

22 As novelas de cavalaria são os primeiros romances, 
ou seja, longas narrativas, inicialmente em verso, 
surgidas no século XII. ITEM CERTO 

23 Como acontecia com as cantigas dos trovadores, as 
novelas de cavalaria eram apresentadas tanto para 
os membros da corte quanto para a população em 
geral. ITEM ERRADO 

24 Os ideais teocêntricos não eram importantes nas 
construções das personagens dos romances de 
cavalaria. ITEM ERRADO 

25 Umas das razões de a poesia ter alcançado grande 
popularidade na Idade Média foi o fato de a escrita 
ser pouco difundida na época – o que favorecia a 
poesia, por ser cantada e transmitida oralmente. 
ITEM CERTO 

26  Uma das características do Trovadorismo é a de ser 
uma literatura oral para entreter os homens e as 
mulheres da nobreza. ITEM CERTO 

 
Questão desafio (valor: 1,0 ponto) 

 
Leia mais uma vez os textos utilizados para os itens de 
15 a 21 e julgue as afirmativas subsequentes; em 
seguida, dê a soma dos itens corretos. 
 
(002) Com base no cenário e nas roupas das pessoas 
retratadas, infere-se que a cena se passa nos jardins de 
um castelo e as pessoas são, provavelmente, da 
nobreza. ITEM CERTO 
(038) Ao fundo da miniatura, alguém toca o que parece 
ser um alaúde. A cena é compatível com as atividades 
próprias da nobreza medieval, porque era nas cortes  
dos senhores feudais que se reuniam os artistas. ITEM 

CERTO  
(066) O primeiro verso resume a relação existente entre 
o eu lírico e a dama sobre a qual ele fala. ITEM CERTO 
(284) Apesar da devoção amorosa, o eu lírico declara 
sua total independência em relação à mulher sobre a 
qual fala. ITEM ERRADO 
(500) Conforme os elementos estéticos do texto, pode-se 
afirmar que se trata de uma cantiga de amor medieval.  
ITEM CERTO 
 
RESPOSTA: 606 (SOMA – 002 + 038 + 066 + 500 = 606) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nenhum trabalho de qualidade pode ser feito  
sem concentração e auto-sacrifício, esforço e dúvida.” 

Max Beerbohm 
 
  
 
 
 


