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Poder, sagrado e forças produtivas 
nas cantigas medievais ibéricas 

Thiago Pereira da Silva Magela (Translatio Studii/UFF) 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo tecer algumas considerações sobre as 

representações do mundo rural nas Cantigas de Santa Maria e nas Cantigas de Escárnio e Mal-Dizer. A 

análise concentra-se na diversidade das expressões do Poder, do Sagrado e das Forças Produtivas 

no corpus documental em questão. 

Palavras-chave: Poder; Sagrado; Cantigas. 

Power, sacraness and productive forces in 
the Medieval Iberian songs 

Abstract: The aim of this work is to make some considerations about the representations of 

rural world in Cantigas de Santa Maria and Mal-Dizer. Focuses on the analysis is diversity of 

expressions of power, the Sacred and the Productive Forces in the documentary corpus here in 

question. 

Keywords: Power; Sacredness; Songs. 

*** 

 A História hoje, longe de ser uma “ciência exata” como pretendiam os historicistas do 

século XIX, é múltipla nos sentidos e abordagens. A história se fragmentou, e nos dizeres de 

Dosse a História se converteu em migalhas (DOSSE, 2003: 167). Em meio a essas migalhas está 

o passado cortado, recortado e remontado pela construção histórica. A percepção de que o 

século XXI é o momento em que a História, e em especial a História medieval, necessita de uma 

revisão, contribuiu para que esse trabalho se iniciasse por uma exposição teórica. 

 A explicitação de nossos pressupostos é fundamental, pois, evitaremos assim qualquer 

confusão e/ou falta de entendimento da nossa visão de História. A História medieval nos tem 

parecido um dialogo de surdos, em que a “totalidade” é algo fantasioso. Quando dizemos 

totalidade não estamos dizendo que o historiador seja capaz de apreender todo o real, mas que 

ele perdeu o desejo de conhecer uma sociedade como um todo articulado, e se voltou para partes 

ou frações dela sem ao menos intentar articular as diversas estruturas. 
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 As representações da ruralidade nas Cantigas de Santa Maria e nas Cantigas de Escárnio e 

Mal-Dizer são nosso objeto de estudo. O que as cantigas nos demonstram da ruralidade 

medieval?  As condições de possibilidade e/ou materiais estão em dialogo com as representações 

expostas nas cantigas? Como se percebe, as questões que aqui se levantam perpassam todo o 

trabalho. 

 Como podemos definir uma representação? A virada histórica levada a cabo pelo 

chamado movimento dos Annales (BURKE, 1992: 89) no inicio do século XX é chave para 

compreendermos o conceito de representação. A ruptura dos annalistes com a História Política 

Oitocentista, e o surgimento de condições de possibilidade de novas temáticas fizeram surgir 

novos problemas, novos temas no meio acadêmico. Em meio a esse boom da Historiografia, o 

autor que nos interessa em nosso trabalho é Roger Chartier.  

 Para Chartier “As lutas de representações têm tanta importância como as lutas econômicas para 

compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta impor, a sua concepção do mundo social, os 

valores que são os seus, e o seu domínio”.(CHAERTIER, 2002: 17) Ou seja, o primeiro passo é 

perceber que os diversos grupos sociais criam representações do mundo. E, no nosso caso, as 

cantigas são também um campo de luta de representações.  

Em que pese a complexidade da questão, uma representação só tem sentido se pode ser 

entendida e tem uma base no real, ou seja, a representação só é elaborada porque a sociedade é 

capaz de percebê-la e aceitá-la como uma representação de si mesma, ainda que possa ser 

apropriada de formas diversas por grupos sociais distintos. Ou seja, a representação não habita 

em outra esfera do real, mas é uma esfera articulada com as outras esferas (econômica, política, 

social e etc.) Além disso, não podemos esquecer que a representação construída é também um 

espaço de luta de classes, em que as representações disputam a afirmação de sua hegemonia. 

  

 As representações hegemônicas detêm maior ou menor capacidade de coesão social.  

Embora Chartier realce que as representações são um campo de luta, ele pouco realça o fato de 

que as representações são um espaço no qual as classes dominantes criam e recriam uma de suas 

fontes de legitimação e consenso sobre as classes dominadas.  

 Para finalizar, a temática de nosso trabalho nos leva a pensar a questão da economia. O 

que seria a economia para os “medievais”? A questão é complexa. Alain Guerrau, por exemplo, 

nega a possibilidade de se falar em economia para o período medieval (GUERREAU, 1983), e 
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suas críticas merecem consideração na medida em que a reflexão sobre o conceito de economia 

tem sido demasiado pobre. O “transporte” grosseiro para o passado do conceito moderno de 

economia pode gerar distorções consideráveis. Entretanto, da crítica não deve redundar a total 

negação do conceito, mas uma reflexão acerca da sua configuração na sociedade medieval.   

 A necessidade de refletir sobre esse campo da história é chave, tendo em vista que as 

teorias marxistas têm sofrido um ataque freqüente de várias correntes historiográficas. No nosso 

estudo não podemos reduzir o econômico ao ato de produção ou consumo, mas ampliar o 

horizonte e perceber como o econômico no mundo medieval perpassa o que hoje 

compreendemos como esferas separadas. 

 A autonomização da esfera do religioso é, grosso modo, fruto do advento do capitalismo. 

Na Idade Média, não pode ser entendida como dissociada de “esferas outras diversas”, como a 

das relações de produção. As Hagiografias, por exemplo, são extremamente fecundas de 

acontecimentos da intervenção divina ou sagrada na produção. As Cantigas de Santa Maria 

expressam diversas intervenções suas para a efetivação da produção, elemento-chave em uma 

sociedade de base rural.  

 Para finalizar, a definição de econômico de nosso trabalho é um tanto quanto ampliada, 

sendo assim, o econômico é uma esfera de um todo articulado. Aqui não se trata de uma simples 

colocação do econômico como chave ou ponto articulador da sociedade medieval, mas de um 

campo que articula e é articulado por outros no âmbito da Idade Média. As relações econômicas 

só podem ser vistas totalmente separadas das outras esferas (cultura, religião, social, etc) com o 

advento do Capitalismo. Sendo assim, o que propomos é perceber o econômico não como um 

simples conceito anacrônico, mas captá-lo na sua configuração medieval.  

 No que diz respeito ao nosso corpus documental, nos propomos a abordar as Cantigas de 

Santa Maria, obra elaborada sob Afonso X como cantigas de louvor a Santa Maria, em meados 

do século XIII. Utilizaremos, ainda, algumas cantigas galego-portuguesas, em especial, as de 

Escárnio e Mal-Dizer, produzidas de uma forma geral entre finais do século XII e inícios do 

Século XIV por autores diversos. O nosso universo de análise se baseia nestas cantigas e suas 

representações mais diversas da ruralidade no contexto da sociedade medieval castelhano-

portuguesa. Quanto à metodologia de tratamento do corpus, empregarei as técnicas da análise de 

conteúdo. (ROBERT, 1997) 

 Na sequência deste artigo, apresentaremos uma breve contextualização dos reinos de 

Castela e Portugal no período de produção das cantigas, seguida por uma caracterização do 
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quadro geral de relações- o feudalismo – que enquadrava o mundo rural do século XIII, 

culminando com a análise do material documental.  

Portugal e Castela na Idade Média Plena 

 Os séculos XI ao XIII são marcados por profundas mudanças na sociedade medieval. A 

historiografia francesa marca esses séculos com o advento, expansão e ampliação do feudalismo. 

As questões que se colocam para o nosso trabalho nos levam a pensar no Século XIII na 

Península Ibérica, mas especificamente nos Reinos de Castela e Portugal. O que pretendemos 

nesta parte de nosso trabalho é uma visão geral dos reinados de Afonso X de Castela e Afonso 

III de Portugal. 

 Iniciemos com a situação portuguesa. No ano de 1223, Sancho II assume o trono 

português. O legado de seu pai Afonso II era o de um impulso inicial para a “centralização” do 

reino. Entretanto, o reinado de Sancho II passou por várias dificuldades. Embora o contributo 

de Sancho II para a reconquista seja louvável, de certa forma, o reino e sua administração 

acabaram sendo colocados de lado. No ano de 1237, quando assumiu o novo chanceler, 

Durando Froiaz, este não conseguiu manter a firmeza perante a nobreza. Os grandes nobres se 

aproveitaram da situação de distância do monarca para enfraquecer sua autoridade no reino. 

 Nas palavras de Joaquim Veríssimo Serrão, “o reino viveu uma fase de completa anarquia 

que se prolongou até 1244, com roubos e homicídios de vária ordem, não se cumprindo a justiça 

e vivendo as populações rurais em pânico” (SERRÃO, 2001: 130). O clima de guerra civil 

pairava no reino. O papado por várias vezes admoestou o monarca sobre a anarquia na qual se 

encontrava o reino de Portugal. No ano de 1244-1245 o arcebispo de Braga e os bispos do Porto 

e de Coimbra apresentaram queixas ao papa para que este depusesse a Sancho II. 

 O Papa aceitou as queixas dos bispos lusitanos, e assim o infante Afonso foi declarado 

defensor do reino. O pontífice decretou que os habitantes do Reino deveriam prestar juramento 

ao conde de Bolonha. Sendo assim, o infante marchou para Portugal, pois seu irmão era rei in 

nomine, mas não de facto. Cabe ainda lembrar que o futuro Afonso III gozava de muito prestígio 

na corte francesa, na qual sua tia Branca de Castela era muito influente. 

 O fato do monarca não fazer justiça parece crucial para o entendimento desse processo 

e/ou intervenção do papa na política régia portuguesa. Evidentemente, a situação de Sancho II 

era deveras complicada, ele não dispunha do apoio do alto clero e da nobreza. Embora a “guerra 

civil” entre os irmãos tenha estourado, a falta de apoio de Sancho II foi decisiva para a vitória do 

Infante Afonso. A historiadora Leontina Ventura lembra que “será somente após a chegada da 



Plêthos, 3, 1, 2013 
www.historia.uff.br/revistaplethos 

ISSN: 2236-5028 

 

131 
 

noticia da morte do irmão Sancho II, falecido pouco depois de 3 de janeiro de 1248, em Toledo, 

que o conde de Boulogne assumirá legitimamente o título de rei de Portugal, embora apareça 

ainda em documentação deste mês como “procurador e defensor do Reino”(VENTURA, 2011: 

100).  

 Quando Afonso III sobe de fato ao trono português parece-nos claro o seu objetivo de 

reorganização administrativa. No âmbito da construção territorial do reino, Afonso III, animado 

pela conquista de Fernando III (Tomada de Sevilha em 1248) se volta para a conquista do 

Algarve. Embora o monarca tenha obtido sucesso em sua empreitada, alguns tratados se fizeram 

necessários com a Coroa castelhana para a que as fronteiras entre Portugal e Castela fossem 

respeitadas. 

 Um rei que fez justiça, assim é lembrado Afonso III e, de fato, quando em 1254 ele 

convoca as cortes em Leiria com o objetivo de restabelecer a moeda e defender o Reino dos 

abusos eclesiásticos e da nobreza, o monarca pretendia legislar e regular as suas ações. As 

inquirições levadas a cabo no ano de 1258 foram um importante instrumento para o 

conhecimento da situação do reino. 

 Além disso, outro fator importante no reinado de Afonso III é o papel que Lisboa vai 

adquirindo como um grande entreposto marítimo. Assim, em uma de nossas cantigas um rico 

homem que passa por apertos financeiros sai de Lisboa rumo ao Minho fugindo dos altos custos 

da corte. Numa época em que o erário régio ainda não era bem definido e delimitado, as rendas 

do comércio marítimo lisboeta foram importantes fontes de capitação de recursos. A abertura de 

tendas de comércio em Lisboa e o incentivo à expansão comercial naquela cidade também são 

dignos de lembrança. Segundo Joaquim Serrão, a partir de Afonso III ocorre a consolidação de 

Lisboa como capital do reino, impondo-se como um importante centro de atração e articulação 

do poder. 

 Por último, o acesso ao trono por parte de Afonso III se deve muito ao apoio do clero; 

contudo, o mesmo teve alguns conflitos com a Igreja. O primeiro conflito já explodiria em 1247 

com o bispo do Porto D.Julião sobre a cobrança de portagem. Os abusos conhecidos pelo 

monarca através das inquirições só vieram a acirrar o clima entre Igreja e a Coroa. Os clérigos se 

queixavam ao pontífice dos abusos de funcionários régios. Por isso, o Papa lançou um novo 

interdito sobre o reino em 1277. Com a morte de Afonso III seu filho D. Dinis cederia ao 

papado em algumas de suas exigências.  
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 Do outro lado da fronteira, no reino de Castela os avanços de Fernando III na 

reconquista são memoráveis. Este monarca ao morrer legou ao seu filho, o infante Afonso, um 

reino consolidado frente às outras potências ibéricas, incluído o enfraquecido mundo 

muçulmano peninsular (basicamente subsistindo o Reino de Granada). Em 1252, quando 

Afonso X se torna rei, suas preocupações se diferenciavam um pouco das de seu antecessor. A 

ampliação do território gerou a necessidade de organizar o repovoamento das áreas conquistadas. 

 A conquista de territórios muçulmanos impunha ao monarca cristão a necessidade de 

reorganizar o espaço. Carrión Gutiérrez destaca quatro elementos que devem ser levados em 

conta quanto a esta questão. A entrada de cristãos pressupunha novos costumes; a implantação 

do sistema feudal; a fuga de muçulmanos para Granada; a permanência dos moçárabes, além do 

reforço social e econômico obtido pelos judeus ricos no reinado de Afonso X (CARRIÓN 

GUTIÉRREZ, 1997: 32).  

 Evidente que o nosso trabalho não pode ignorar essa realidade, pois as Cantigas de Santa 

Maria são plenas de judeus, mouros, camponeses, senhores. Ou seja, a repoblación é um processo 

chave para entendermos a dinâmica rural castelhana. Evidentemente que não podemos ignorar 

outros elementos, como um debate sobre a permanência ou não dos hábitos de cultivo árabes ou 

de uma nova estrutura produtiva. Neste aspecto, as vias interpretativas são diversas, mas 

acreditamos que embora alguns árabes tenham fugido para Granada, um número significativo 

ficou em terras cristãs. A revolta dos mudéjares (1264) não é um indicio dessa permanência? 

Cremos que as lógicas produtivas variaram conforme a região se cristianizava (a estratégia em 

Múrcia, por exemplo, se baseou na manutenção da população árabe). Ou seja, a organização da 

produção não era totalmente feudal – estabeleceremos a linhas bases do feudalismo no próximo 

tópico - naquele território, mas assim se tornaria aos poucos. O espaço deste trabalho não 

permite avançar demais na temática, contudo, o próprio Marx já nos alertava para a possibilidade 

de lógicas produtivas diferentes, mas com uma hegemônica (pensando como Gramsci) no 

momento. 

 As revoltas são apenas uma expressão dos problemas sociais que assolaram a Castela dos 

duzentos. A política centralizadora de Afonso X que buscou implementar mudanças e/ou 

reformas legislativas, fiscais e econômicas geraram o descontentamento da nobreza, que se 

revoltaria contra o rei em 1272 buscando limitar o reforço do poderio régio. A nobreza não 

queria a deposição de Afonso X, mas a manutenção da ordem. Ou seja, a manutenção da 

partição do poder entre os grandes. 
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 Outro acontecimento marcante no reinado de Afonso X é seu desejo de tornar-se 

imperador, e a despeito de todo seu esforço econômico e diplomático não conseguiu êxito. Este 

fato também explica um pouco a insatisfação da nobreza e do clero (cabe lembrar que Afonso 

usurpa os dízimos da Igreja). Os concelhos do reino, tão favorecidos pela concessão de fueros, 

também andavam descontentes com o monarca, e a crise monetária assolava também Castela. De 

fato, a situação social era tensa entre as facções da corte e as demais esferas sociais.  

 A morte do infante Fernando de la Cerda na invasão dos benemerines (ligados a dinastia  

dos Banu Marín que, em 1270, tomaram Marrakech - antiga capital Almoada - e garantiram o 

controle do Magreb Ocidental naquele período)  geraria mais instabilidade no reino. A sucessão 

no trono, segundo a nova legislação, caberia aos filhos do infante, mas, segundo a antiga tradição 

o infante Sancho teria direito ao mesmo. O reino de Castela se divide em duas facções, e acaba 

por cair em guerra civil. O projeto afonsino esbarra em uma nobreza e um clero ameaçados em 

seus direitos. E, além disso, a nobreza e o clero eram fortes o suficiente para proteger seus 

interesses frente ao monarca. 

 Para finalizar, os reinos de Portugal e Castela no século XIII, mais especificamente nos 

reinados de Afonso III e Afonso X, possuem suas particularidades; entretanto, existem pontos 

em comum entre ambos, como o esforço legislador, a reforma monetária, o combate aos abusos 

da nobreza embora feito de formas diferentes. O clima de tensões entre os grupos sociais nos 

dois reinos é fruto de uma sociedade em plena expansão e mudança. O âmbito cultural aflorava 

em ambos os reinos e a sociedade se transformava. O mundo rural seria representado nas 

cantigas como um espaço de luta social. Mas, cabe uma questão: que mundo rural é esse? O que 

é o feudalismo e quais são as linhas-chave? Pergunta mil vezes lançada e com mil respostas 

diferentes, nas areias movediças da História tentaremos clarear um dos assuntos mais obscuros e 

mais criticados pela comunidade de historiadores na próxima parte de nosso trabalho. 

O mundo rural e o sistema Feudal 

  Feudalismo, termo ambíguo carregado de certo preconceito por parte dos pensadores do 

século XIX. A questão que se levanta neste trabalho é a da validade do conceito de feudalismo 

ou de sistema feudal para o Ocidente medieval. As sociedades castelhanas e portuguesas teriam 

sido caracterizadas por um feudalismo particular, distinto dos demais, como ressalta o próprio 

José Matoso quando se refere às “peculiaridades da organização senhorial [portuguesa]”. 

(MATOSO, 1997: 141)  
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 A nosso juízo, o Ocidente medieval constituiu um conjunto cujas diferenças regionais 

foram articuladas por um modo de produção comum. Embora as posições dominantes na 

historiografia atual neguem a possibilidade ou mesmo a serventia da promoção de grandes 

generalizações, o que percebemos, a partir de leituras diversas, é a existência de eixos 

articuladores em comum da sociedade medieval. Sendo assim, acreditamos que, para além de 

querelas temporais (refiro-me às diversas cronologias propostas para o Feudalismo) - o objetivo 

é demonstrar estes eixos articuladores do sistema seguindo a proposta de João Bernardo, que 

distingue as constantes de sua reprodução. (BERNARDO, 1995: 173) 

 A primeira constante é o fato de que no Ocidente medieval não se encontra nenhum 

caso em que o campesinato independente aparecesse totalmente preservado da extensão do 

poderio senhorial. O regime feudal avançou num processo de extensão permanente, suprimindo 

a liberdade camponesa com variações segundo às regiões. O campesinato independente se via, 

mesmo que não inserido em uma relação servil, envolto na lógica do sistema. 

 A segunda constante diz respeito à redução do campesinato independente, que foi, na 

maioria das regiões, superior à redução da domesticidade senhorial, em especial da camada 

superior da família que envolvia o seu chefe e os guerreiros privados. O que pressupõe uma 

maior coesão da classe dominante. Se a coesão senhorial é maior, a sua força de pressão sobre o 

campesinato é mais forte. 

 Segundo a terceira constante,  

As classes que realizavam a extensão das senhorias e a redução do campesinato 

independente apresentavam-se neste processo, antes de mais, à imagem das 

relações da domesticidade senhorial que tendia a romper-se e, acessoriamente, à 

imagem das relações da domesticidade camponesa independente que tendia a ser 

extinta. As domesticidades hipostasiavam-se nas classes sociais que acarretavam 

o seu desaparecimento (BERNARDO, 1995: 176). 

 A última constante é a verificação da existência de uma classe servil que, mesmo 

heterogênea na sua constituição e/ou formação, estava submetida a mesma situação de 

exploração frente à classe dominante. Contudo, no nosso trabalho pode se levantar a questão 

que muitos historiadores colocam como um problema que é a cavalaria vilã. Embora para boa 

parte da historiografia esse grupo social seja um grupo diferente e distinto da nobreza, neste 

trabalho entendemos, como João Bernardo, que este grupo faz parte de uma classe dominante e 

exerce seu poder sobre um campesinato também explorado. Entretanto, o que desejamos dizer 
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não é equiparar, mas perceber analiticamente que a cavalaria vilã não é um elemento-base da 

exploração social, mas um grupo detentor de maior ou menor poder político, social e simbólico. 

 O objetivo dessa parte do artigo não era esmiuçar o feudalismo em suas mais distintas 

vertentes ou interpretações, mas demonstrar como o entendemos. Evidentemente que não se 

pode ignorar em nosso trabalho as classes que fazem parte dessa realidade social. A classe 

dominante (Senhores, Alto Clero, Cavalaria vilã)- e as classes subalternas (campesinato, artesãos, 

jornaleiros etc.). A complexidade do mundo feudal não pode inibir o historiador de se arriscar 

em vias explicativas. A relação de propriedade no mundo rural na Idade Média está intimamente 

ligada à relação entre essas classes. A detenção ou não de terras é fruto de múltiplos jogos de 

poder.  

 As rendas (corvéia, mão-morta, censo, além das chamadas banalidades, taxa pela 

utilização do moinho, forno, lagar, etc.) (JÚNIOR, 2003: 45-58), as prestações de serviço, o 

direito de ban, enfim, o mundo rural é perpassado por essas questões. O campesinato resiste de 

formas diversas, e muitas vezes a resistência muda é a mais freqüente. As forças produtivas são 

ainda rudimentares, e os instrumentos e técnicas demoraram um pouco mais para se difundir. 

No Portugal medieval era comum o Senhor ceder os instrumentos e até as sementes. O Mosteiro 

de Alcobaça o fazia com certa frequência.(GONÇALVES, 1989) 

 Outra questão é da chamada “feudalidade” ligada aos laços de vassalagem. Para certo 

número de autores, a feudalité é o que funda a sociedade feudal. Para estes, os laços entre os 

senhores e seus vassalos e seus ritos de homenagem são a base do sistema.Acreditamos que os 

laços pessoais são fundamentais para o feudalismo, o que não implica em minimizar seu 

potencial de coesão de grupo. Entretanto, como apresentamos até aqui o sistema feudal e/ou 

feudalismo se baseia em relações de propriedade. O domínio sobre terras e homens é à base do 

sistema. Sendo assim, é absurdo julgar que a base do sistema está nos laços e esquecer-se do 

articulador do sistema, ou seja, o “feudo” em suas mais diferentes formas (por exemplo, o 

“feudo de bolsa”, além de outros tipos, como o direito de cobrar uma taxa ou uma portagem...). 

 Enfim, o mundo rural (e é evidente que o feudalismo não pode ser entendido só como 

um fenômeno rural, as cidades também estavam inseridas na lógica feudal) e seus conflitos, jogos 

de poder, lutas por direitos, lutas por manutenção dos costumes, é o cenário das cantigas que 

aqui estudamos, um registro no qual o feudalismo se enraizou  e se expandiu, em que os fidalgos, 

cavaleiros, camponeses e os santos apareciam, em que a espiritualidade e a economia não se 

separavam.  
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O mundo rural nas Cantigas medievais 

 No que tange ao mundo rural, as cantigas, sem sombra de dúvidas, nos remetem ao 

século XIII. A sistematização dos documentos nos levou a três temáticas principais. As forças 

produtivas (englobando a força de trabalho e os meios de produção), as tensões sociais e as 

relações intraclasse senhorial. Embora essas temáticas tenham despertado nossa atenção é claro 

que as cantigas são perpassadas por outras temáticas e problemas.  

 O tema articulador de nosso trabalho é o problema das forças produtivas. As cantigas 

são frutíferas para percebermos algumas preocupações dos “medievais” e seus anseios. Na 

cantiga “A mui grande poder”, temos a referência de um cavaleiro que manda seu peão atacar um 

lavrador para prejudicar o seu senhor. Como fica claro no trecho: “E u o viu seu millo debullar 

na eira, mandou-lle lançadas dar”. As relações feudais envolviam uma carga considerável de violência 

física, manifestação integrante das relações de exploração. O cavaleiro em questão parece não ter 

dúvidas acerca do melhor expediente para prejudicar um senhor seu desafeto, indo direto na sua 

base de sustentação, ou seja, na ‘força de trabalho’ do senhorio. Numa sociedade na qual, como 

bem destaca a historiografia, as técnicas e os instrumentos mais sofisticados estão em plena 

extensão de seu uso, a mão de obra humana é chave para a produção. O assassinato do lavrador 

é pensado na busca de diminuir a capacidade produtiva de seu senhor. Ou seja, a dominação de 

classe era transpassada por conflitos internos à classe dominante. 

 No âmbito das forças produtivas temos outra cantiga que assinala o ataque de lobos às 

vacas de um aldeão. Como sabemos, a vaca é um animal chave na produção medieval com 

múltiplas utilidades. O aldeão havia perdido uma vaca que ele amava muito e pediu a Santa Maria 

que a devolvesse. A nosso ver, o elemento-chave da cantiga é dado quando a virgem restitui e 

amplia a capacidade produtiva do aldeão que cultivava uma grande afeição por aquele animal. Ou 

seja, a intervenção do sagrado na ampliação da capacidade camponesa de produzir leva-nos a 

considerar que no mundo rural medieval o sagrado está entrelaçado na produção, e não deve ser 

desconsiderado como até hoje alguns historiadores têm feito. 

 Na Cantiga sobre o mosteiro de Montserrat temos outro exemplo. Os monges utilizavam 

o poço de água de uma propriedade que não lhes pertencia, e em troca disso pagavam uma renda 

ao cavaleiro detentor daquela propriedade. No trecho: 

 Mas en aquel mõesteiro ponto d'agua non avia 

se non quant' o cavaleiro da fonte lles dar queria, 

por que os monges lle davan sa renta da abadia; 

e quando lla non conprian, eran dela perdidosos. 
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 O trecho citado nos remete a algumas questões, como a pressão da aristocracia laica e 

seus funcionários sobre os mosteiros ou, em outras palavras, do poder secular e o poder clerical 

e suas disputas, a que aqui nos referimos como disputas intraclassistas. Outra questão se baseia 

na água, elemento importante para a agricultura, as dificuldades do mosteiro em pagar a renda 

acarretavam também dificuldades para produção do mosteiro. 

 O milagre feito por Santa Maria, deslocando a fonte de água para a propriedade do 

mosteiro não pode ser encarada como algo ligado simplesmente ao campo do maravilhoso, mas 

perpassado por questões produtivas, posto que a ausência de uma fonte de água dificultava a 

manutenção e a sustentação do mosteiro. Sendo assim, o cavaleiro, quando doa para o mosteiro 

sua propriedade amplia o patrimônio do cenóbio e sua capacidade produtiva. A cantiga a meu 

ver estabelece e reforça nossas perspectivas teóricas quando expõe essas problemáticas, e não só 

isso, o interesse régio na proliferação dessas memórias deve ser entendido como Nieto Soria 

propõe, como uma propaganda régia. Afinal, o rei era rex imago dei, e assim, a associação 

sagrado/poder régio é frequente no mundo medieval. 

 A importância da água na agricultura novamente é destacada em outra cantiga. Na região 

de Xerez a população estava passando por um período longo de seca. Então, o frade pede ao 

povo que se arrependa dos pecados e reze para que Santa Maria tenha compaixão deles e mande 

a chuva. Para a alegria do povo a virgem atende ao seu clamor. O que essa cantiga nos destaca é 

a questão do pecado. Segundo as cantigas, as faltas e/ou pecados da população eram 

responsáveis pelo período de seca na região. A associação entre pecado e punição divina é clara 

na cantiga. Como dica exposto no apelo do frade: “Se quisessedes gracir est' a Deus e a ssa Madre servir 

e de vossos pecados vos partir, a chuvia logo verria.Quen alga cousa quiser pedir...” Além disso, o controle 

das forças da natureza, fundamentais para a produção camponesa, estão diretamente associadas 

ao divino e/ou sagrado. O Deus cristão faz cessarem as chuvas para punir, e a virgem ajuda o 

povo: “ a Virgen as nuves abrir fez e delas tan gran chuvia sayr,que quantos choravan fezo riir e yr con grand' 

alegria”. 

 Ainda no âmbito das forças produtivas temos uma cantiga que trata de um lavrador que 

estava ceifando o campo no dia da festa de São Quirino. Deus em punição ao lavrador lhe 

paralisa a mão: “E porque en aquel dia de San Quireze segava, Deus, por onrra daquel santo, a mão con que 

cuidava o mãoll' alçar de terra con ele se ll' apertava de guisa que non podia aver ende delivrança”. 

 Entretanto, o camponês “chorando el muit' e de voontade, rogando Santa Maria que pela ssa 

piadade”, recebe a mercê de Santa Maria em seu favor, novamente nos colocamos a questão do 
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desenvolvimento das forças produtivas. O lavrador ter sua mão paralisada representaria a perda 

de grande parte de sua capacidade de trabalho. 

 Em outro grupo de cantigas percebemos um grupo de representações que nos levam a 

pensar primeiro em tensões sociais, e depois em conflitos latentes intraclasse. Como exposto na 

primeira cantiga analisada ou conflitos étnicos ligados a reconquista. A necessidade de alargar os 

documentos para as cantigas galego-portuguesas nos evidenciou essas duas temáticas chaves 

também para a compreensão da ruralidade medieval e seus complexos jogos de poder. 

 Em uma das cantigas observamos um rico-homem chamado Dom Álvaro que dava aos 

seus servos mouros apenas a “cachaça” (partes desprezadas dos porcos) para comerem. Aqui, no 

que diz respeito à ruralidade, podemos pensar primeiro na criação de porcos em Portugal. Além 

disso, o fato de os servos serem mouros nos remetem à “reconquista” ainda em curso pela 

Península Ibérica. A cantiga aponta para a tensão entre os mouros e cristãos. O jeito irônico 

como o autor da cantiga trabalha a falta de bondade do rico-homem em só dar “cachaça” aos 

servos pode ser vista até como uma forma de intolerância para com os mouros, porque estes não 

poderiam comer carne de porco. Embora, o autor enfatizasse a origem moura dos servos existe 

um duplo jogo: se por um lado, eles são mouros, por outro, devem ser tratados bem. 

 As cantigas assinalam também mudanças socioeconômicas que perpassam o Duzentos. 

Os casos nos remetem a uma sociedade que vive o “renascimento” urbano sofrendo 

modificações sensíveis, tais como a maior monetização nas trocas. Embora a percepção de que 

as vias explicativas para tais transformações sejam várias, o que nosso corpus documental mostra 

em suas representações é uma nobreza que encontra meios de superar as suas dificuldades 

financeiras. 

 A cantiga de Estevão da Guarda aponta para um rico-homem que já não consegue 

manter seu padrão de vida na Corte, como fica claro no trecho, “vai-se daqui um ric`home.[...] Já que 

se vai o ric`home, varom, vá-s` em hora boa.”A hora era boa porque o Rico-homem, voltando para suas 

terras, ainda poderia sustentar o seu padrão de vida tomando o seu “ bom vinho”. De fato, o que 

nos faz destacar essa cantiga é o retorno do nobre às suas terras abdicando do ambiente da corte. 

Parece-nos claro que não se trata de um enfraquecimento ou empobrecimento da nobreza, mas 

de um jogo complexo de busca de poder social, e onde estes têm mais poder do que em suas 

terras? Como Maria Helena da Cruz Coelho lembra os nobres buscaram meios e mecanismos 

vários para manter seu status quo na sociedade medieval. 
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 Outra cantiga nos remete a uma problemática parecida, referindo-se a um infanção que 

quer comprar um salmão para o jantar, mas não tem dinheiro para pagar, e remete o pagamento 

a quem puder pagar ou como na ultima estrofe “e depois quite quem poder”. Parece-nos que essas 

representações, fruto deste século conturbado, nos propiciam indícios significativos das 

dificuldades que alguns nobres estavam passando em tempos de mudança e transformação 

social.  

 Ainda nesta temática observamos que talvez a mais emblemática cantiga sobre este 

assunto seja a de João Servando, que nos mostra um grupo de infanções que passam por apertos 

e têm suas refeições cada vez mais parcas. Ou seja, podemos concluir em linhas gerais que essas 

representações são reflexos de uma sociedade em vias transição. As cantigas nos remetem 

também para os possíveis cultivos e alimentação da Castela e Portugal do Duzentos. Os 

documentos referem-se a milho (de certo o milho-miúdo ou painço), vinho, pão (não se 

especifica o cereal usado), trigo, cevada, o consumo de peixes é muito citado no nosso corpus 

documental, carne de vaca, a criação porcina, a utilização de leite de cabra, as galinhas, as ovelhas 

também são citadas e a possível venda das suas peles. Embora o mundo rural português e 

castelhano aponte para outros gêneros de cultivo o objetivo não é extrapolar as informações que 

as cantigas nos possibilitam. 

Conclusão 

 O futuro do passado tem sido um tempo verbal muito utilizado nos últimos anos no 

ambiente da medievalística. Embora acreditemos que o futuro do passado está no compromisso 

do historiador com a verdade, não podemos desprezar os contributos deveras 

descompromissados com a verdade. 

 As Cantigas nos mostraram um mundo rural no qual o lavrador é explorado 

constantemente, e sua saída é o sagrado e suas mercês. O aparelho ideológico é afinado por uma 

ideologia dominante que penetra no seio da aldeia camponesa e destrói e/ou corrói seus laços de 

solidariedade. O poder sobre a terra e os homens avança a passos largos. Embora, os senhores e 

suas domesticidades tenham conflitos e dificuldades como algumas cantigas demonstram 

também se percebe mecanismos para os momentos de apertos como o retorno às suas terras no 

caso do rico-homem citado. 

 Os porcos, ovelhas, vacas, cabras, galinhas que aparecem nas cantigas não podem ser 

descartados porque constituem a realidade rural medieval, seus instrumentos para a produção e 

meios de subsistência. O processo de ampliação do sistema feudal delimitava, conforme a região, 



Plêthos, 3, 1, 2013 
www.historia.uff.br/revistaplethos 

ISSN: 2236-5028 

 

140 
 

os cultivos predominantes e mais valorizados. Embora não possamos esquecer que a capacidade 

e a qualidade do solo também era um fator que limitava a produção. 

 O cereal (trigo, aveia, cevada), o vinho e a pesca são constantes nas cantigas aqui 

analisadas. O vinho e o pão, alimentos por excelência dos medievais, de fato, não poderiam 

deixar de estar presentes aqui nessas representações. No mundo rural também se destaca o 

perigo dos animais das florestas como o lobo. Contudo, o “saltus” também merece um destaque 

como um lugar onde se pega lenha, e se faz caças menores, lugar onde a economia camponesa 

rearticula e realimenta suas necessidades, local que os senhores com o tempo limitarão ao acesso 

do campesinato. 

 Para finalizar, as cantigas são fecundas nas suas mais diversas temáticas e problemáticas. 

A construção de representações do mundo rural tem um cunho didático. Em diversas das 

cantigas de Santa Maria o objetivo de expor uma lição ao público é claro. As cantigas são 

instrumento de representação, de conflito ideológico, mas também de propaganda régia. As 

cantigas são uma idéia do mundo rural, mas também fundam um mundo rural idealizado. A 

ruralidade medieval é assim, campo de conflito e solidariedades, de paz e de guerra, de 

explorados e exploradores, senhores e camponeses. Os historiadores têm se preocupado tanto 

com o futuro do passado que têm esquecido o “presente do passado”, o mundo rural ainda está 

por desvendar em suas minúcias, procuramos uma janela nas cantigas e observamos que temos 

milhares de janelas por abrir. O mundo rural e sua dissolução é chave para compreendermos o 

nosso presente.  
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