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RESUMO 

Análise da influência das cantigas trovadorescas de Dom Dinis na Música Popular 
Brasileira de Chico Buarque e Caetano Veloso. Discute-se acerca dos resíduos literários da 
Idade Média nas músicas brasileiras de grandes ícones da MPB. Aborda-se sobre a 
linguagem rebuscada e seletiva dos cantores brasileiros a partir da relação com os cantores 
trovadorescos, em especial o rei Dom Dinis, tendo como premissa o encantamento e a 
sedução do interlocutor. Infere-se como se dá a seleção vocabular do eu - lírico masculino e 
do eu - lírico feminino, personagens das Cantigas de Amor e de Amigo, respectivamente, da 
Idade Média.  
 
Palavras-chave: Idade Média. Trovadorismo. Cantigas Trovadorescas. Música Popular 

Brasileira.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Os legados culturais dos povos das épocas antigas contribuem para a formação cultural e 

literária dos povos contemporâneos. É indiscutível a influência do passado na história 

presente – seja nas artes de modo geral ou na Literatura de modo mais incisivo. Tem-se a 

residualidade cultural e literária do passado nas obras artísticas do presente. 

A partir desse pressuposto, vislumbra-se na Idade Média, no período das grandes 

cantigas trovadorescas – líricas ou satíricas – um berço cultural e literário rico e encantador 

que segue, através dos tempos, embalando a criação artística e poética mundo afora. No 

Brasil, país “descoberto” depois do período medievo, é notório esse embalo em muitas 

manifestações artísticas, em especial na Música Popular Brasileira – MPB – hodierna. 

Elencar dentre os grandes ícones da MPB aqueles que se destacam pelo seu preciosismo 

vocabular ou o encantamento do seu talento sobre o público ouvinte é uma tarefa árdua, 

haja vista a grandiosidade e riqueza da música brasileira. No entanto, dois grandes 

compositores e intérpretes trazem no bojo das suas cantigas a incumbência dessa 

representatividade. Elege-se, assim, Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso para a 

análise de suas melodias, visando à depreensão de sentidos quanto à busca histórica, 

mesmo que de modo imperceptível por estes músicos, no período mágico da gênese das 

grandes cantigas trovadorescas. Poder-se-ia afirmar, indubitavelmente, que Chico e 
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Caetano são os trovadores da MPB, já que ambos cantam nas suas músicas o encanto da 

alma, a primazia dos sentimentos, o enaltecimento das emoções.  

Discutir a arte da palavra é um modo encantador de interagir com autores cuja proeza 

discursiva enobrece a cultura humana. Chico e Caetano são compositores e intérpretes 

atemporais, tornam-se grandiosos pelo jeito especial como falam sobre o amor e o desamor, 

a alegria e o sofrimento, o encantamento e o desencanto. Os paradoxos na arte de amar e de 

viver permitem aos apreciadores de Chico e Caetano imergir na musicalidade, na poesia e 

na essência da alma desses trovadores contemporâneos.  

Da Idade Média à época de Chico Buarque e Caetano Veloso, analisar-se-ão os resíduos 

literários transportados através dos tempos: pela vivência humana, pelas culturas 

perpassadas de geração a geração, pelos cantos de amor e de saudade. Dos castelos de Dom 

Dinis aos palcos dos grandes shows, encontrar-se-ão as cantigas de amor e de amigo, 

encontrar-se-ão sentimentos, encontrar-se-á a poesia que encanta (e, às vezes, desencanta) 

homens e mulheres.  

 

2 IDADE MÉDIA E A ARTE MEDIEVAL 

A Idade Média nasce aos olhos da modernidade como o tempo médio entre a civilização 

clássica Greco Romana e o surgimento da modernidade, contribuindo para uma elaboração, 

muitas vezes preconceituosa, acerca de um espaço temporal que compreende desde a queda 

do Império Romano Ocidental até a tomada de Constantinopla, em 1453. Essa elaboração 

preconceituosa, que por muito tempo acompanhou a medievalidade, encontra suas raízes 

na inépcia quase absoluta dos humanistas. Estes, ao pregarem uma pseudo-reorganização 

do mundo clássico em detrimento da produção do pensamento medieval, chegaram a tratar 

a escolástica de forma pejorativa. 

Dessa forma, os humanistas construíram uma elaboração errônea acerca da 

medievalidade, afirmando que toda a civilização medieval teria acompanhado o baixo nível 

da latinidade que não mais ostentava os esplendores dos áureos tempos de Cícero e Virgílio. 

Tal nível da latinidade teria sido originado pelas invasões bárbaras, assim, o latim bárbaro 

deveria corresponder a uma civilização de bárbaros. Essa elaboração se deu em função da 

carência dos humanistas em perceber o significado do próprio tempo em que viveram como 

sendo um longo período que culminou em uma série de contribuições para a humanidade, 

bem como, de maneira lógica, fez parte do processo evolutivo da civilização ocidental.  

Em detrimento de um julgamento apressado, essa concepção encontrou um terreno 

profundo no qual se desenvolveram as mais absurdas elaborações acerca do período 

medieval. Elaborações que refletiram, e ainda refletem, numa ideia estereotipada de que a 

Idade Média foi um período de obscurantismo, uma época em que os grandes feitos dos 

homens da Antiguidade foram emperrados, em que a erudição passou por uma grande 

decadência. Bem ao contrário disso, na Idade Média surgiram as universidades e os idiomas 

nacionais, origem dos atuais países europeus que colonizaram a América Latina, trazendo 
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sua língua e cultura a esses locais. Quanto às mulheres medievais, estas tiveram uma 

promoção no seu status a partir do século XII devido à necessidade do consentimento no 

casamento, ao amor cortês, que a literatura nos mostra através do Trovadorismo, e do culto 

à Virgem Maria.  

A partir do século XIX, começa uma reação ao preconceito exacerbado sofrido na Idade 

Média – reação essa que já dava seus primeiros passos desde os fins do século XVIII com o 

começo do Romantismo. Embora ainda com uma visão idealizada daquele período, 

considerado uma longa noite gótica, ligada ao mistério e à irracionalidade, o século XIX, em 

busca das raízes medievais dos países europeus para afirmar as nascentes nações 

imperialistas, valorizou a Idade Média, rompendo a visão dos humanistas e dos iluministas. 

O Romantismo – com sua poesia, seu romance e seu entusiasmo com a arte popular – 

começa a exaltar as belezas singulares da medievalidade, a exemplo, o espírito de cavaleiro 

do homem medieval. Desse modo, nessa reabilitação romântica, destacam-se “entre muitos 

outros, os nomes de Goethe, de Schiller, de Chateaubriand e de Montalembert” 

(GIORDANI, 1977, p. 14) haja vista o quão estes contribuíram para que se voltasse a um 

novo olhar sobre a medievalidade.  

Como desprezar um período que, como as demais épocas da história, apresentou uma 

série de contribuições no campo da arte, da literatura, da arquitetura e da ciência em geral? 

Assim, com relação à arte, destacam-se na Idade Média: o canto gregoriano, a estética do 

livro, o vidro colorido, o estilo gótico, as catedrais e a musicalidade. 

Até mesmo de forma lógica, se os modernos viam nos medievais o hiato entre o antigo e 

sua época, aqueles esqueceram que somente por conta da própria preservação da arte e da 

escritura antiga por parte do homem medieval é que o homem da modernidade pôde 

conhecer tais estilos. Muito do que foi lido e traduzido para os novos idiomas que estavam 

surgindo, fora produzido pelos monges copistas – que não simplesmente copiaram, mas 

também interpretaram os escritos antigos. Portanto, nada mais coerente em perceber que o 

homem moderno só pode conhecer a Antiguidade Clássica graças à preservação e à 

tradução do grego para o latim, tradução essa feita pelos monges copistas e dos estudos 

feitos pelos medievos. A partir dessa concepção é que o historiador Franco Junior (1997, p. 

171) afirma que “os quatro movimentos que se convencionou considerar inauguradores da 

modernidade – Renascimento, Protestantismo, Descobrimentos e Centralização – são de 

fato medievais”.  

Desde o século XX se tenta entender a Idade Média pelos seus próprios dizeres e, ao 

procurar compreender o presente, buscam-se as reminiscências da sociedade medieval na 

cultura contemporânea. A medievalidade foi, assim, terreno fértil para uma série de 

contribuições, dentre as quais as páginas que se seguem não seriam suficientes para uma 

demonstração, mesmo que prévia; portanto, neste trabalho, elege-se apenas a musicalidade 

como instrumento de análise – ressalta-se, aqui, o mergulho nas cantigas de Chico Buarque 

de Holanda e de Caetano Veloso, marcos da Música Popular Brasileira. É importante 
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ressaltar que as catedrais medievais foram os espaços de sociabilidade onde os fiéis, além 

de ver nelas uma obra de arte, sentiam ali a presença confortadora das músicas cantadas 

por horas pelo coro de monges que ecoava solenemente no interior do templo, tornando-se 

tão vital quanto o próprio edifício da igreja. Desse modo, foi criada dentro da 

medievalidade uma tradição hoje conhecida como Canto Gregoriano em homenagem a 

Gregório que foi quem reformou a música católica romana.  

O entusiasmo com a música durante o período medieval pode ser visto nos inúmeros 

instrumentos: os sinos, os címbalos, adufes, bombos, tambor, lira, cítara, harpa, gaita, 

flauta e oboé, dentre tantos outros. Esses instrumentos foram utilizados pelos poetas do 

amor que, com suas cantigas, exprimiam as paixões platônicas, contribuindo para uma 

nova estética do amor – a estética da esperança, da felicidade. Assim, apesar de os 

trovadores cantarem os sofrimentos do amor, nunca deixavam de perceber o terreno da 

felicidade e, mesmo nos momentos trágicos, continuavam abraçados com suas aspirações 

éticas. Esse abraço percorre os campos da História, navega nas águas da Literatura e 

vagueia nos ventos da Música. O Trovadorismo – dos idos tempos de Portugal, da época 

dos castelos com seus reis, rainhas, trovadores e suas cantigas – é o forte abraço de um 

marco cultural e literário da Idade Média aparente ainda na contemporaneidade.  

 

3 TROVADORISMO EM PORTUGAL  

A literatura reacende as emoções humanas. Usar as palavras para adentrar a alma do 

outro é a grande essência dos textos literários. As primeiras premissas desse fazer artístico 

na história da Literatura Portuguesa têm sua gênese em 1198 (ou 1189) com o trovador Paio 

Soares de Taveirós, quando este dedica uma cantiga de amor e escárnio a Maria Pais 

Ribeiro, A Ribeirinha. Nasce, aqui, a arte da palavra cantada, um modo de dedicar ao outro 

a materialização do pensamento e do amor através da palavra escrita. Canta-se o amor, 

canta-se o escárnio, canta-se a emoção. 

Durante o período trovadoresco em Portugal, que durou quase 200 anos (1198 ou 1189 – 

1340, aproximadamente), as atividades literárias foram marcadas pela poesia, novela de 

cavalaria e os cronicões e livros de linhagens. Tais manifestações seguiam uma ordem 

hierárquica: a poesia destacava-se e resplandecia nos salões dos nobres castelos. Assim, foi 

no reinado de D. Afonso III que o Trovadorismo teve seu apogeu em Portugal, em 1248, 

haja vista que este rei viveu vários anos na França e, de lá, levou a Portugal sua comitiva de 

cavaleiros e trovadores provençais. Em tal comitiva, havia um padre francês para cuidar de 

D. Dinis, filho do rei. D. Dinis tornara-se, graças à educação recebida pelo padre francês, 

um dos maiores travadores lusitanos (OLIVEIRA, 1999). 

A poesia ressaltava-se no Trovadorismo. Através das cantigas, compunham-se textos 

líricos repletos de paixão, sofrimento pela amada (geralmente de casta mais nobre que a do 

trovador), angústia pela partida do amado para as grandes batalhas ou sátira e 
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ridicularização de algum nobre ou situação vivida na corte. Havia distinção de status entre 

os compositores das cantigas já que,  

a rigor, os trovadores eram aqueles compositores que tinham ascendência nobre e que 
efetivamente compunham as cantigas; os jograis não eram fidalgos e cantavam composições 
próprias ou alheias em troca de pagamento; os segréis eram os jograis da Corte (OLIVEIRA, 
1999, p. 34). 
 

O Trovadorismo português era constituído por dois tipos de cantiga: cantigas líricas – de 

amor e de amigo – e cantigas satíricas – de escárnio e maldizer. As cantigas líricas focavam 

o sentimentalismo do trovador, mesmo quando este assumia o eu - lírico feminino nas 

cantigas de amigo; e as cantigas satíricas visavam a ridicularizar algo ou alguém já que estes 

trovadores faziam críticas mordazes e eivadas de humor aos “homens sovinas, clérigos 

lúbricos, pobretões que viviam de aparência, mulheres feias, adúlteros ou pessoas que 

bebiam demais etc.” (OLIVEIRA, 1999, p. 39). O tormento sentimental açoitava os grandes 

trovadores (a coita de amor) e sofria-se exacerbadamente pela amada inacessível que 

despeitava seu trovador ou pelo amado ausente devido às grandes batalhas.  

Um dos trovadores mais insignes, o rei D. Dinis (1261-1325), como amante da cultura e 

protetor dos poetas, produziu 138 composições trovadorescas: 76 de amor, 52 de amigo e 10 

de maldizer (MOISÉS, 2006). O sentimento de lamúria do poeta era como uma tortura 

obsessiva pela ausência da amada e foi aqui, nas cantigas de amor, que o poeta-rei se 

destacou. A paixão inundou a alma de D. Dinis, a submissão e reverência atingem a aura de 

“espiritualidade platônica que, porém, não dissimula o contorno erotizante do apelo 

masculino: a coita é mental e física a um só tempo” (MOISÉS, 2006, p. 23, grifo do autor). 

Assim, sublimar o amor, a busca pela aceitação amorosa, a ansiedade do encontro amoroso 

é marca contundente dos poemas de D. Dinis: 

Cantiga 
Em gran coita, senhor, 
que peior que morte, 
vivo, per boa fé, 
e pólo voss’amor 
    esta coita sofr’eu 
    por vós, senhor que eu 
Vi pólo meu gran mal, 
e melhor mi será 
de morrer por vós já 
e, pois meu Deus non val, 
    esta coita sofr’eu 
por vós, senhor, que eu [...] (DOM DINIS apud OLIVEIRA, 1999, p. 34)  

 

4 RESÍDUOS DO TROVADORISMO PORTUGUÊS NA MPB 

A vassalagem amorosa do eu - lírico masculino e o sofrimento do eu - lírico feminino 

transcendem o período medieval e acompanham os homens através da História. Tal 

vassalagem chega à musicalidade brasileira por meio de composições de ícones da Música 

Popular Brasileira (MPB), como Chico Buarque – músico, escritor e dramaturgo – e 
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Caetano Veloso – músico da bossa nova do Brasil. Ambos os músicos apresentam nas suas 

canções resíduos literários das cantigas trovadorescas, com ênfase nas cantigas de amor e 

de amigo. 

Sob a ótica da Teoria da Residualidade Literária e Cultural (PONTES, 1999), percebe-se 

a transcendência das cantigas de amor e de amigo do Trovadorismo na MPB. A referida 

teoria, desenvolvida por Roberto Pontes, da Universidade Federal do Ceará – Brasil, parte 

do pressuposto de que assim como na natureza nada se perde, na Literatura, nada é 

original, tudo é residual. Assim, 

A residualidade se caracteriza por aquilo que resta, isto é, remanesce, de um tempo em outro, 
podendo significar a presença de atitudes mentais arraigadas no passado próximo, ou distante, 
dizendo respeito também aos resíduos indicadores de futuro. Estes últimos dizem respeito a 
artistas que, independente da estética à qual pertençam, incluem nas suas obras uma 
linguagem precursora, sendo, por isso, considerados artistas avant la lettre. Mas a 
residualidade não se restringe à categoria tempo, abrangendo igualmente a do espaço, a qual 
nos possibilita identificar também a hibridação cultural no tocante a crenças e costumes 
(PONTES, 1999, p. 27). 

 

As criações artísticas atuais são permeadas por um legado cultural da história humana 

através dos tempos. As artes, a literatura e a música, dentre outras formas culturais, 

transcendem o espaço temporal: das primeiras manifestações artísticas às novidades 

contemporâneas, a humanidade vive um diálogo constante entre passado, presente e o 

legado que será transmitido às gerações vindouras. Resíduos culturais e literários formam, 

portanto, a história da humanidade. O passado frutificou o presente; o hoje é o gérmen do 

futuro; o futuro é a incógnita consubstanciada no presente e no passado. O ser humano 

constitui sua formação cultural e existencial através desse dialogismo atemporal: o que se é 

hoje só é possível por ter similitude com o passado – a partir desse processo será 

substantivado o futuro.  

Os resíduos literários são caracterizados pelos resquícios dos tempos passados que se 

acumulam na mente humana e são perceptíveis, de modo involuntário, através da 

seletividade de temas e estruturas textuais (PONTES, 1999). Assim, os autores 

contemporâneos dialogam com os autores de outrora, sob um prisma bastante significativo 

e representativo dos resíduos daquela época. O inconsciente humano é formado, segundo 

Pontes (1999), pela trajetória histórica que reflete o tempo presente. Tal concepção é 

depreendida ao se analisar as canções de Chico Buarque e Caetano Veloso, compositores 

brasileiros do século XX e início do século XXI, traçando relações com o período medievo. 

Ratifica-se o modo como a residualidade aparece involuntariamente nos textos destes 

cantores brasileiros: as músicas da MPB apresentam reminiscências medievais, ou seja, 

resíduos – provenientes do Trovadorismo, notoriamente das cantigas de amor e de amigo.  

A presença de atitudes mentais e arraigadas no passado registra a historicidade do 

homem, dá a dimensão dos legados de outrora que tanto influenciam o imaginário 

presente. Ser vassalo da amada, perceber-se só quando da ausência do ente amado, cantar o 
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amor e sofrer pelo intangível são sentimentos atemporais, inerentes à época do 

Trovadorismo ou da Música Popular Brasileira (iniciada na década de 1960, em pleno 

período da Ditadura Militar no Brasil). Chico e Caetano cantam o amor assim como D. 

Dinis também cantava para sua amada. Os versos “Um amor assim tão delicado/ você pega 

e despreza/ não devias ter despertado/ ajoelha e não reza”, cantados por Caetano – da 

música Queixa – reacendem-se, portanto, do lírico de D. Dinis: “querede-vos de min doer/ 

e destes olhos meus, senhor/ que vos viron por mal de si,/ quando vos viron, e por mi.” 

(DOM DINIS apud MOISÉS, 2006, p. 24). Eis, aqui, os resíduos literários do medievo 

demarcados de modo explícito na MPB. Ser abandonado pela amada, sofrer por amor, não 

é um fato restrito à Idade Média; chega, pois, à música de Caetano séculos depois. 

O eu - lírico feminino, representado nas cantigas de amigo, assume os seguintes 

caracteres: de abandono e sofrimento provocado pela solidão enquanto o amado está nas 

grandes batalhas; de inspiração campesina cujo foco é o encontro entre namorados em uma 

fonte; e de ambientalização nas cortes quando o trovador expressa o que ele supõe ser o 

lamento feminino por sua ausência. Desabafar com uma amiga, uma prima ou até mesmo 

algum elemento da natureza é a principal característica das cantigas de amigo. Essas 

cantigas, muitas vezes, também se “prestavam a festas, comemorações e rituais ligados à 

chegada da primavera” (OLIVEIRA, 1999, p. 35).  

Cantar a realidade feminina – mesmo que sob a voz masculina – é a essência das 

cantigas de amigo: “Se sabedes novas do meu amado,/ aquel que mentiu do que mi á 

jurado?/ ai, Deus, e u é?” (DOM DINIS apud CAMPEDELLI, 1999, p. 155) e “Onde andará 

Nicanor?/ Tinha nó de marinheiro/ Quando amarrava um amor” – da música Nicanor –, 

de Chico Buarque, representam, em espaços temporais distintos, o cunho da afetividade, do 

amor sofrido, do querer o outro que está ausente. Querer o outro/ amado é um objeto de 

desejo quase intangível: a saudade massacra o coração, o vazio domina a alma e o 

sentimento aflora no peito a dor da ausência. O sofrimento da solidão e a busca pela 

completude de si mesmo atingem os céus: Deus é evocado para curar esse vazio, trazer o 

amado e confortar o ente saudoso. Dom Dinis quer “novas” do “amado” e Chico quer 

notícias de “Nicanor”, que “amarrava um amor”. Sentimentos aflorados e musicados nas 

cantigas de amigo – do Trovadorismo à MPB.  

Exaltar o sentimentalismo, elencar vocábulos que demarcam o eu - lírico de modo tão 

profundo e incisivo é uma peculiaridade dos grandes poetas. Dom Dinis, no período do 

Trovadorismo, e Chico e Caetano, nas cantigas contemporâneas, dialogam entre si; ou seja, 

há nas músicas dos cantores brasileiros o lirismo de Dom Dinis – as reminiscências, os 

resíduos, deste sobre aqueles. Fica notória a residualidade da literatura e da cultura 

quando: Chico canta, na música Atrás da Porta, “E o teu olhar era de adeus/ Juro que não 

acreditei, eu te estranhei”; Caetano melodia, na canção Queixa, “Princesa/ Surpresa/ Você 

me arrasou”; e Dom Dinis poetiza “Un tal ome sei eu: aquest’ oíde: que por vós morr’ e vo-lo 
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em partide” (DOM DINIS apud NICOLA, 2000, p. 41). O diálogo entre esses três poetas é 

marcante, presente, transcendente. 

Não há como desprezar os legados deixados pelo medievo; não há como abdicar dos 

resíduos poéticos, cantados e enaltecidos nos castelos da época dos reis e rainhas 

portugueses; não há como subjugar a sonoridade marcada no enaltecimento do amor e na 

busca pelo inatingível; não há como relegar uma história de povos antepassados que ainda 

marca – mesmo que de modo residual – a Música Popular Brasileira. Cantam-se, ainda, os 

sentimentos do amor; busca-se, ainda, a felicidade; espera-se, ainda, que os valentes heróis 

retornem das suas labutas e vivam felizes ao lado das suas amadas. O amor é atemporal. A 

vassalagem é atemporal. A saudade é atemporal. As intempéries humanas são atemporais. 

Dar-se-ão novas musicalidades, novos versos, novos melodias às cantigas; mas a essência, o 

sabor d’alma e a voracidade dos sentimentos serão perpetuados (serão resíduos) por toda a 

trajetória humana. Ser humano é ser atemporal.  

Quando se ouve “Em um momento de saudade/ Nessa lágrima de amor/ são coisas que 

não se esquece” – da música Coisas que não se esquece, de Caetano Veloso – e emociona-se 

com “Quando o meu bem-querer sentir/ Que o amor é coisa tão fugaz/ Há de me abraçar 

com a garra/ A garra, a garra, a garra dos mortais” – da música Bem-querer, de Chico 

Buarque –, revive-se a magia do período medieval, rememora-se a poesia das cantigas 

trovadorescas. Portanto, há de regozijar-se “e falar muit bem e rir melhor” (DOM DINIS 

apud MOISÉS, 2006, p. 25).  

Ao rir o riso de Dom Dinis, Chico e Caetano riem o amor, tornam-se vassalos de suas 

amadas, sentam-se nos seus cavalos da poesia, adentram a floresta dos sentimentos, sobem 

as torres do amor e embriagam-se com o perfume da sua princesa. Do beijo que acordará a 

amada ao viver feliz para sempre, a MPB precisará travar muitas batalhas, trovar seus 

versos, derramar suas lágrimas de amor e com a “garra dos mortais” sentir o seu “bem-

querer”. O amor pode ser “coisa tão fugaz”, mas ele abraça a alma e faz o ser humano 

aperceber-se que deve ser Ser Humano – independente da época em que vive. Dom Dinis, 

Chico Buarque e Caetano Veloso – através de um dialogismo residual – cantam versos do 

mais encantador brio humano.  

 

5 CONCLUSÃO 

O período medieval, apesar de suas incógnitas e controversias, representou a riqueza da 

musicalidade poética. Cantar o amor através das grandes cantigas líricas, ou até manifestar-

se de modo irônico e depreciativo nas cantigas satíricas, representa o profundo lirismo que 

transcendeu os tempos e ainda enaltece grandes músicos na atualidade. Busca-se na pureza 

d’alma dos artistas trovadorescos a essência do sentimentalismo, como o de Dom Dinis, 

para produções contemporâneas dos músicos brasileiros, como Chico Buarque e Caetano 

Veloso. 
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O entrelaço da Literatura com a História propicia aos admiradores das manifestações 

artísticas o privilégio de adentrar as palavras escritas nas grandes melodias e não apenas 

ficar na superficialidade das músicas. Depreendem-se sentidos para o modo como estas 

cantigas foram produzidas e o modo como trazem o cunho histórico do passado, das outras 

culturas – perpetuadas nas palavras, com seus resíduos literários, e enaltecidas através das 

artes. O Trovadorismo, portanto, está personificado e atemporalizado através da MPB. Na 

música brasileira, encontram-se os trovadores Chico e Caetano que escrevem suas cantigas 

de amor e de amigo para que sejam cantadas através dos tempos. 

A Música Popular Brasileira – MPB – apresenta e representa o amor, re-cantado por 

Chico Buarque de Holanda e Caetano Veloso. Na melodia desses artistas da poesia musical, 

homens e mulheres vagueiam nos sentimentos: sofrem, inquietam-se, riem, lamentam a 

perda do ente querido, buscam o amado, ajoelham-se querendo um possível perdão, 

almejam descer a amada do seu pedestal, rastejam-se pelo chão do coração e adentram o 

paraíso da paixão. Homens e mulheres se tornam trovadores que cantarolam Chico e 

Caetano. 

Mesmo que inconscientemente, Chico e Caetano são grandes trovadores. Trovar é sua 

arte de viver, de fazer cantigas que marcam a humanização do ser humano. A grandiosidade 

dos sentimentos, registrada desde os tempos longínquos e trovada na Idade Média por Dom 

Dinis, retrata um dos resíduos mais significativos para a humanidade: o resíduo do amor 

(seja vassalo, correspondido ou ausente!). A Música Popular Brasileira resgata, com sua 

residualidade, essa grandiosidade através das cantigas de Chico e Caetano.  
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