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O trovadorismo é um gênero literário que surgiu na idade média por volta do século 
XII. Os trovadores eram homens da nobreza escreviam as poesias e as cantavam em 
forma de cantiga. Quando um homem não era nobre e escrevia as trovas, ele era 
chamado de jogral. 
As cantigas do trovadorismo se dividiam em quatro categorias: cantigas de amor, 
cantigas de amigo, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. 

Cantigas de Amor 

Nesse tipo de cantiga o trovador coloca-se em uma posição inferior à da mulher 
amada. Pode ser interpretada como uma cantiga de um vassalo apaixonado por uma 
moça da nobreza. Outras características dessa cantiga são: 
• Eu lírico masculino 
• Assunto Principal: o sofrimento amoroso do eu-lírico perante uma mulher idealizada  
e distante; 
• Amor impossível; 
• Ambientação aristocrática das cortes; 
• Forte influência provençal. 
 
Cantigas de Amigo 

Neste tipo de cantiga o eu-lírico é uma mulher que canta o amor por seu amigo, que na 
verdade era seu namorado. Algumas cantigas tinham como tema a tristeza da mulher 
que via seu amado partir para a guerra. 

 
Outras características desse tipo de cantiga são: 
• Predomínio da musicalidade; 
• Amor natural e espontâneo; 
• Amor possível; 
• Deus é o elemento mais importante do poema; 
• Pouca subjetividade. 
 
Cantigas de escárnio 

As cantigas de escárnio faziam uma sátira indireta a alguém e era cheia de duplos 
sentidos. Nesse tipo de cantiga o objeto da sátira não era revelado, apenas havia um 
jogo de palavras e indiretas. A ironia também era um recurso utilizado nesse tipo de 
cantiga. 
 
Cantigas de Maldizer 

Ao contrário da cantiga de escárnio a cantiga de maldizer era direta. Nessa cantiga o 
trovador citava nomes e até mesmo palavrões eram usados. 
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