
ii ln~: ' l ' l tAER" E "POR VóS" NA CANTIGA DA 
GUARVAIA 

João Soares Lôbo 

No mundo non me sei parelha, 
mentre me for como me vay, 
ca ja moiro por vos - e !ay, 
mia senhor branca e vermelha, 
queredes que vos retraya 
quando vus eu vi en saya! 
! Mao dia me levantei, 
que vus enton non vi fea! 

E, mia senhor, des aquel di ' !ay! 
me foi a mi muyn mal, 
e vos, filha de don Paay 
Moniz, e ben vus semelha 
d'aver eu por vos guarvaya, 
pois eu, mia senhor, d'alfaya 
nunca de vos ouv.e nen ei 
valia d'ua correa. 

(Cancioneiro da Ajuda, ed. crit. e com. por 
Carolina Michaelis de Vasconcelos, 2 vols., 
Halle, Niemeyer, 1904, v. I, p. 82, cantiga 38.) 

l ~ssa, uma das mais famosas cantigas do cancioneiro 
tn odlovnl português. De autoria de Paio Soares de Taveirós 
iO•k XII-XIII) , chamou-se "cantiga da Ribeirinha", por ter sido 
I OIIr~ um homenagem a D. Maria Pais Ribeiro, que o rei D. 
lfntLitn I " filhou " (tomou para si), como diz a "Chronica Bre

vn' dn Arqui vo Nacional (ap. Nunes). E também conh.ecida 
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como " da garvaia" ou "da guarvaia", por ser a única em que 
aparece tal palavra, constituindo-se num h_ápax.~ f<'.:... ;;;_f:. r~M.., 

Tem ela merecido o exame e as opiniões de filólogos e 
estudiosos, ilustres xenófonos e lusófonos, como Joseph M. 
Piei, Leo Spitzer, J. Horrent, Carolina. Michaelis de Vascon
celos, A. J. da Costa Pimpão, M. Rodrigues Lapa, Celso· Cunha, 
Massaud Moisés e outros. 

Queremos destacar os dois nomes finais, por serem do 
nosso maior convívio, o último especialmente, autor de 
A Literatura Portuguesa Através dos Textos, onde a cantiga 
em epígrafe, com seus oito v.ersos, é a primeira e merece des
taque especial de quase três páginas de notas explicativas, 
coisa que não acontece nem com os mais de oito mil versos 
dos Lusíadas de Camões. 

Por que tanta importância? Responde Celso Cunha: por 
causa "das questões literárias, lingüísticas e históricas que 
ela suscita; dificuldades de ordem vária que ela encerra" 
(Cunha, 1963, p. 13). 

Já o Professor Massaud Moisés, na parte mais pessoal 
da sua lição, afirma ser a cantiga 

de equívoca classificação, porquanto apresenta si
multaneamenêe elementos lírico-amorosos e satíri
cos. O trovador nos dá a impressão de encobrir, 
sob o manto da reverência imposta por sua condi
ção de cavalheiro em "serviço amoroso" de sua 
dama, suas setas embebidas em sarcasmo ou 
ou despeito. (Moisés, 1976,, p. 17). 

Mestre Celso Cunha, por sua vez, com a autoridade que 
lhe conferem seus estudos ecdóticos, perfilha, citando autori
dades, esse parecer: 
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Referindo-se a esta cantiga, disse J. J . Nunes que 
ela apresentava feição duvidosa, isto é, não se iden
tificava plenamente com as cantigas de amor do CA. 
(Cantigas de Amor dos Trovadores Galego-portugue
ses, Coimbra, 1932). J. Horrent considera-se também 
ambígua: "Au milieu des déclarations d'amour se 
glissent des perfidies incisives". E acrescenta: "la 
chanson .en fin de compte discrédite la dame." 
(Cunha, 1963, p. 24). 
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llll!i!Ht ltomos ser totalmente outra a nossa opinião. 
1\ló onde nos é dado saber, não existe na poesia medie

\ltt l portuguesa esse meio-termo, esse "escárnio de amor", 
t10 111o q11or o nobre titular da USP. 

Conlrnstantes e de tendências opostas, essas duas verten
IDO d l t llrica medi.eval portuguesa, - a amorosa. e a satírica, 
1Mttlll t1 compartilhariam o mesmo espaço. A cantiga de amor, 
•' 011111 cli; o próprio mestre paulista, "postulava o máximo de 
~th! .«J tvi O ncia e veneração", de modo que a ironia, clara ou 
Ul11 11llnndida, aí entrevista, "não se compadece com as estri

l fw normas do amor cortês." (Moisés, 1976, p. 19). 
I o<lo o mal-entendido procede, a nosso ver, da pouco 

111111 <'HCo lha da significação atribuída ao verbo "retraer" no 
qttlnlo verso da primeira estrofe e a expressão " por vós'' 
lttl q11ln to verso da segunda. 

O Prof. Massaud Moisés, como o Prof. Celso Cunha e os 
dntnnl r. estudiosos citados, interpretam esse verbo como "re
ltnlnt, doscrev.er, relatar", - significação apresentada pelo 
(l/p,•,:cilrlo do Cancioneiro da Ajuda de D. Carolina Michaelis 
t lt V11nconcolos. 

Orn, o próprio Prof. Massaud Moisés acrescenta a esse 
V!JIIIo um seg undo sentido: "afastar-se de, retirar-se de, des
vllll no de, re_9!.ar" e um terceiro : "desistir de, renunciar T' e 
lttnlo um quanto outro combinam bem no cont.exto da can-
11\111 o ai nda margeiam as dificuldades criadas pelo sentido 
111 lrn ulro . Além do mais, o sentido apresentado pela mestra 
tltll tHl não é o principal nem o mais antigo do verbo. Dele não 
lnllllllll conhecimento os nossos dicionários etimológicos de 
.lo~~t'l Pedro Machado, Antônio Geraldo da Cunha, nem o mes-
111 · Morais, entre outros. 

Cluonto à .expressão "por vós", que os estudiosos em 
qunntno interpretam como "para vós", acreditamos dever-se 
c oll!ildorar no seu sentido mais espontâneo e normal, ·equiva-
1• neto n " por vosso intermédio" (sugestão "a" de M. Moisés, 
flltll, p. 18). Na verdade, se a Ribeirinha era filha de "don" 
l'rtl Muniz, nobre, portanto, não poderia estar ela querendo 
'' prtrn" si o manto da nobreza, mas sim temendo que "atra
Vt)u" doia o trovador o quisesse "aver''. 

r oclos os livros didáticos por nós consultados, que apre
·.nnlttlll n cantiga, seguem a lição dos estudiosos acima ci-
llldo•• 

Acoitamos então o convite do Prof. Massaud Moisés, no 
1111 l f\o ci tado livro, "a entrar no debate" e buscar a interpre-
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como " da garvaia" ou "da guarvaia", por ser a única em que 
aparece tal palavra, constituindo-se num h_ápax.~ ~~ J,:."[.. r.( 

Tem ela merecido o exame e as opiniões de filólogos e 
estudiosos, ilustres xenófo·nos e lusófonos, como Joseph M. 
Piei, Leo Spitzer, J. Horrent, Carolina Michaelis de Vascon
celos, A. J. da Costa Pimpão, M. Rodrigues Lapa, Celso• Cunha, 
Massaud Moisés e outros. 

Queremos destacar os dois nomes finais, por serem do 
nosso maior convívio, o último especialmente, autor de 
A Literatura Portuguesa Atravé-s dos Textos, onde a cantiga 
em epígrafe, com seus oito v.ersos, é a primeira e merece des
taque especial de quase três páginas de notas explicativas, 
coisa que não acontece nem com os mais de oito mil versos 
dos Lusíadas de Camões. 

Por que tanta importância? Responde Celso• Cunha: por 
causa "das questões literárias, lingüísticas e históricas que 
ela suscita; dificuldades de ordem vária que ela encerra" 
(<::;unha, 1963, p. 13). 

Já o Professor Massaud Moisés, na parte mais pessoal 
da sua lição, afirma ser a cantiga 

de equívoca classif icação, porquanto apresenta si
multaneamence elementos lírico-amorosos e satíri
cos. O trovador nos dá a impressão de encobrir; 
sob o manto da reverência imposta por sua condi
ção de cavalheiro em "serviço amoroso" de sua 
dama, suas setas embebidas em sarcasmo ou 
ou despeito. (Moisés, 1976, p. 17). 

Mestre Gelso Cunha, por sua vez, com a autoridade que 
lhe conferem seus estudos ecdóticos, perfilha, citando autori
dades, esse parecer: 

130 

Referindo-se a esta cantiga, disse J. J. Nunes que 
ela apresentava feição duvidosa, isto é, não se iden
tificava plenamente com as cantigas de amor do CA. 
{Cantigas de Amor dos Trovadores Galego-portugue
ses, Coimbra, 1 932). J. Horrent considera-se também 
ambígua: "Au milieu des déclarations d'amour se 
glissent des perfidies incisives" . E acrescenta: "la 
chanson .en fin de compte discrédite la dame." 
{Cunha, 1963, p. 24). 
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Hossaltamos ser totalmente outra a nossa opinião. 
/\16 onde nos é dado saber, não existe na poesia medie

vul portuguesa esse meio-termo, esse "escárnio de amor", 
1 orno quer o nobre titular da USP. 

Contrastantes e de tendências opostas, essas duas verten
lrm da lfrica medi.eval portuguesa, - a amorosa e a satírica, 
jrunals compartilhariam o mesmo espaço. A cantiga de amor, 
1 orno diz o próprio mestre paulista, "postulava o máximo de 
ubsorviência e veneração", de modo que a ironia, clara ou 

'• ttbontondida, aí entrevista, "não se compadece com as estri
lns normas do amor cortês ." {Moisés, 1976, p. 19). 

Todo o mal-entend ido procede, a nosso ver, da pouco 
loiiL esco lha da significação atribuída ao verbo "retraer" no 
quinto verso da primeira estrofe e a expressão "por vós'' 
110 quinto verso da segunda. 

O Prof. Massaud Moisés, como o Prof. Celso· Cunha e os 
clomais estudiosos citados, interpretam esse verbo como " re
lm tar, descrev.e r, relatar", - significação apresentada pelo 
)/ossário do Cancioneiro da Ajuda de D . .Carolina Michaelis 

Vasconcelos. 
Ora, o próprio Prof. Massaud Moisés acrescenta a esse 

vorbo um segu ndo sentido: "afastar-se de, retirar-se de, ~s
vlnr-se de, recuar" e um terceiro: "desistir de, renunciar a" e 
lnnto um êiUãiíto outro combinam bem no ~cont.exto da can
tiga e ainda margeiam as dificuldades criadas pelo sentido 
primeiro. Além do mais, o sentido apresentado pela mestra 
1lomã não é o principal nem o mais antigo do verbo. Dele não 
lomam conhecimento os nossos dicionários etimológicos de 
José Pedro Machado, Antônio Geraldo da Cunha, nem o mes
lro Morais, entre outros. 

Quanto à .expressão "por vós", que os estudiosos em 
questão interpretam como "para vós", acreditamos dever-se 
cons iderar no seu sentido mais espontâneo e normal, equiva
lc. ndo a " por vosso intermédio" (sugestão "a" de M. Moisés, 
1976, p. 18). Na verdade, se a Ribeirinha era filha de "don'' 
Pnl Muniz, nobre, portanto, não poderia estar ela querendo 
" para" si o manto da nobreza, mas sim temendo que "atra
vós" dela o trovador o quisesse "aver''. 

Todos os livros didáticos por nós consultados, que apre
~oontam a cantiga, seguem a lição dos estudiosos acima ci
lnclos. 

Aceitamos então o convite do Prof. Massaud Moisés, no 
••o tt tão citado livro, " a entrar no debate' ' e buscar a interpre-
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tação que nos parece contribuir para melhor e mais coerente 
ent::ndimento e classificação da intrigante cantiga que vem 
desafiando os sábios, mesmo porque, segundo nos lembra o 
prest igiado mestre carioca, "os trabalhos científicos são sem
pre perfectíveis". (Cunha, 1963, p. 13). Eis, pois, a nossa in
trepretação. 

Não sei de ninguém no mundo igual a mim, 1 enquanto 
me acontecer como vem acontecendo, I pois eu morro de 
amor por vós, ai! 1 minha senhora clara e rosada, quereis que 
vos esqueça, I depois de vos ter visto em trajes íntimos! 1 
Em dia aziago acordei, 1 que não vos achei feia então! 11 E, 
minha senhora, desde esse dia, ai de mim! um grande mal 
me accnteceu, I e é que a vós, filha de D. Pai Muniz, 1 pare
c:;-vos possível que eu queira 1 por vosso intermédio obter 
o mapto da nobreza, 1 ao passo que eu, minha senhora, de 
prenda f nunca de· vós recebi nem tenho 1 a coisa mais sem 
valia. · 

O trovador protesta, na primeira estrofe, contra o fato de a 
mulher amada pretender que ele desista do seu amor. Isto o 
faz sentir-se infeliz e sem sorte, por ter-se apaixonado ao vê-la 
em trajes íntimos, quase nua, achando-a tão linda a ponto de 
se dispor a morrer por ela. Na segunda estrofe, mais uma 
vez, o trovador apaixonado volta-se cont ra o mal que o per
segue: a amada, nobre de nascença ("a filha de don Paay 
Moniz") e que lhe dera tanta esperança, persiste na descon
fiança de um amor tão desinteressado agora como antes. 

Cortejada pelo próprio rei, ela poderia pensar que o tro
vador ao cantá-la pudesse querer servir-se do prestígio dela 
para auferir vantagens dos privilégios que o convívio real 
viesse propiciar-lhe . Por isso ele contra-argumenta preventi
vamente com o exemplo do seu passado: Se ele, favorecido 
com a intimidade que lhe proporcionara, nunca se benefi
ciou da prenda mais ínfima, não iria também cobiçar o manto 
da realeza, tornando ignóbil o antigo amor. 

O que ele pleiteia é o reconhecimento e aceitação do 
seu serviço amoroso, a correspondência ou consentimento na 
sua paixão, tanto bastaria para livrá-lo da morte. 

Freqüente, aliás, nos idos medievos da lírica portuguesa 
esse protesto de morte passional e do poder feminino para 
evitá-la. 
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D. Dinis, por exemplo, rei trovador, assim encerra um; 
'Jun cantiga de amor, também controvertida: 

1-lun tal home sei eu, aquest'oíde: 
que por vós morr' e vo-lo en partide, 
vede quen é e non xe vos obride, 

eu, mia dona. 

qu o assim achamos dever-se interpretar (pois temos v!st< 
1•1n mu itos livros didáticos a expressão "vo-lo en partide" ab 
' •llldamente explicada como "desejais que ele parta"): 

Eu conheço um homem, escutai isto: 
que nome por vós: livrai-o pois de tal coisa para 
vós mesma; olhai quem é e não vos esqueçais: 
sou eu, minha senhora. 

Na cantiga de Pai Soares de Taveirós, então, o trovado1 
conlossa o seu amor incondicional. A amada sugere que el( 
1 onuncie à sua louca paixão e ele insiste nas juras arrebata
dll:. sem que nem a indiferença nem a atr ibuição de falsm 
nl onções o façam desistir. Nenhuma das "perfidies incisives' 
tpl u lio rrcnt lhe atribuiu, nada que "discrédite la dame". So 
111 Gnto amor e paixão inspiraram o trovador. 

L::, portanto, a cantiga de amor, sem "caráter dúbio" e crr 
• tld "peregrina e persistente beleza". 

Usando-se, pois, as notas do Prof. Massaud Moisés nc 
~;em A Literatura Portuguesa Através dos Textos, que realmen
lo njudnm na interpretação da cant iga da guarvaia, pode-se 
cll ocpr a um entendimento simples e mais tranqüilo dessE 
poomo de amor plurissecular e tão belo, desfazendo-se ainda 

1 cllflcu ldade que a interpretação até agora sugerida pelos es
llldlosos cria para a sua classificação. 

BIBLIOGRAFIA 

lJNI ti\ , Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico Nc·va Fronteira, 

di tora Nova Fronteira S. A., Rio, 1982. 

t ~ IJNIIJ\ , Celso. Branca e Vermelha (Sobre um Passo da "Cantiga da 

orvaya"), in língua e V~rso, Ensaios; Livraria São José, Rio , 
IOG3. 

ll nv, dq l.t • lra~ . Fortaleza, 8 (1) --- . jan.jjun . 1985 133 



tação que nos parece contribuir para melhor e mais coerente 
entendimento e classificação da intrigante cantiga que vem 
desafiando os sábios, mesmo porque, segundo nos lembra o 
prestigiado mestre carioca, "os trabalhos científicos são sem
pre perfectíveis". (Cunha, 1963, p. 13). Eis, pois, a nossa in
trepretação. 

Não sei de ninguém no mundo igual a mim, 1 enquanto 
me· acontecer como vem acontecendo, I pois eu morro de 
amor por vós, ai! 1 minha senhora clara e rosada, quereis que 
vos esqueça, i depois de vos ter visto em trajes íntimos! 1 
Em dia aziago acordei, I que não vos achei feia então! 11 E, 
minha senhora, desde esse dia, ai de mim! um grande mal 
me accnteceu, I e é que a vós, filha de D. Pai Muniz, 1 pare
e<~-vos possível que eu queira 1 por vosso intermédio obter 
o manto da nobreza, 1 ao passo que eu, minha senhora, de 
prend·a I nunca de vós recebi nem tenho 1 a coisa mais sem 
valia. · 

O trovador protesta, na primeira estrofe, contra o fato de a 
mu.lher amada pretender que ele desista do seu amor. Isto o 
faz sentir-se infeliz e sem sorte, por ter-se apaixonado ao vê-la 
em trajes íntimos, quase nua, achando-a tão linda a ponto de 
se dispor a morrer por ela. Na segunda estrofe, mais uma 
vez, o trovador apaixonado volta-se cont ra o mal que o per
seg ue: a amada, nobre de nascença ("a filha de don Paay 
Moniz") e que lhe dera tanta esperança, persiste na descon
fiança de um amor tão desinteressado agora como antes. 

Cortejada pelo próprio rei, ela poderia pensar que o tro
vador ao cantá-la pudesse querer servir-se do prestígio dela 
para auferir vantagens dos privilégios que o convívio real 
viesse propiciar-lhe. Por isso ele contra-argumenta preventi
vamente com o exemplo do seu passado: Se ele, favorecido 
com a intimidade que lhe proporcionara, nunca se benefi
ciou da prenda mais ínfima, não iria também cobiçar o manto 
da realeza, tornando ignóbil o antigo amor. 

O que ele pleiteia é o reconhecimento e aceitação do 
seu serviço amoroso, a correspondência ou consentimento na 
sua paixão, tanto bastaria para livrá-lo da morte. 

Freqüente, aliás, nos idos medievos da lírica portuguesa 
esse protesto de morte passional e do poder feminino para 
evitá-la. 
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,, l"li11lu, por exemplo, rei trovador, assim encerra uma 
un t.: Wtllqn do élmor, também controvertida: 

llun tal home sei eu, aquest'oíde: 
que por vós morr' e vo-lo en partide, 
vede quen é e non xe vos obride, 

eu, mia dona. 

(1110 .~~.sim achamos dever-se interpretar (pois temos v1sto 
Cin lllllltos livros didáticos a expressão "vo-lo en partide" ab

.111 dnmonte explicada como " desejais que ele parta" ): 

Eu conheço um homem, escutai isto: 
que nome por vós: livrai-o pois de tal coisa para 
vós mesma; olhai quem é e não vos esqueçais: 
sou eu, minha senhora. 

Na cantiga de Pai Soares de Taveirós, então, o trovador 
' nnlossa o seu amor incondicional. A amada sugere que ele 
1 onuncie à sua louca paixão e ele insiste nas juras arrebata
d.ts sem que nem a indiferença nem a atr ibuição de falsas 
litl onções o façam desistir. Nenhuma das "perfidies incisives" 
quo Horrent lhe atribuiu, nada que " discrédite la dame". So-
111 Cnte amor e paixão inspiraram o trovador. 

~. portanto, a cantiga de amor, ssm " caráter dúbio" e em 
:.: u<1 "pereg rina e persistente be leza" . 

Usando-se, pois, as notas do Prof. Massaud Moisés no 
seu A Literatura PoriUguesa Através dos Textos, que realmen
lo aj udam na interpretação da cantiga da guarvaia, pode-se 
cl1egar a um entendimento simples e mais tranqüilo desse 
poema de amor plurissecular e tão belo, desfazendo-se ainda 
n dificu ldade que a interpretação até agora sugerida pelos es
tudiosos cria para a sua classificação. 
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O LUGAR PRóPRIO DA RAIZ NO QUE SE FAZ DE 
UM PAÍS 

Luiz Paiva de Castro 

"Canto de Amor ao Ceará", de Artur Eduardo 

Benevides, Coleção Alagadiço Novo. Ed ições 

Universidade Federal do Ceará - Fortaleza-Ceará 

- 1985). 

Há, na poesia brasileira, um movimento que se faz deva
~lor, sem manifestos ou cruzamentos demarcados de poder 
ou glória, oposto ao movimento das vanguardas que tomaram 
pó no desenvolvimento tecnológico surgido no governo de 
.Juscelino Kubitschek, fazendo a mesma demarcação Oswald
M(Iri o de Andrade, de décadas anteriores, desde a semana de 
1\rto Moderna e que se confundiu com a contradição, na re
volução de trinta, entre João Pessoa - Getúlio Vargas, apos
:.nndo-se este da revolução de 30 para desvirtuar fundamen
talmente uma nova república, ligada EO campo. A demarca
ção, na época de Juscelino, está ligada à própria divisãc 
ox lstente à necessidade de ele usar meios tecnológicos e in
llncionários para levar a capital federal até o interior (não é 

cl dode de Brasília que se formou depois, nos últimos quinzE 
mosl e, de outro lado, a conservação plena de sua raiz dia 

mantínense e de sua brasilidade, na sua própria simplicida· 
do, valorização do homem brasileiro e de sua contínua liga 
çl\o com Minas, e com esta origem tijucana, em toda sua cul· 
turn de garimpo, seresta e bastante in ~eressada na globalida 
do brasileira. Se, na época, houve uma divisão radical, optan 
do nlguns poetas pelo concretismo e cutros movimentos simi 
lmos, chamados por eles mesmos de vanguarda, outros poe 
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