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Resumo: 
Este artigo trata das particularidades do ofício jogralesco e das atualizações na 
convenção trovadoresca advindas na Península Ibérica medieval. Para tanto, por 
meio da revisão de literatura crítica e da leitura de textos-fonte, observa 
características da jograria, cuja imagem era construída entre a fama e a infâmia em 
textos didáticos, literários e jurídicos, e trata da jograria peninsular trovadoresca, 
estudando a polêmica tripartição trovador-segrel-jogral, exclusivamente galego-
portuguesa. 
Palavras-chave:  
Jograria; medievo ibérico; Trovadorismo galego-português. 
 
Abstract: 
This article deals with peculiarities of the jogralesco craft and the updates in the 
troubadour convention arising from the medieval Iberian Peninsula. For this 
purpose, with a review of critical literary and reading of source texts, observes 
characteristics of the jograria, whose image was built between fame and infamy in 
didactic, literary and juridical texts, and handles with the jograria of the peninsular 
Troubadourism, studying the controversial tripartition troubadour-segrel-jongleur, 
exclusively Galician-portuguese. 
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Quando se fala em jograis, é comum que a primeira imagem que venha à 

mente remeta ao Trovadorismo, tal qual uma iluminura de um cancioneiro, com um 
trovador cantando, acompanhado por um jogral que toca sua cítola e, por vezes, 
uma soldadeira a dançar. Todavia, além da cena trovadoresca, os jograis atuaram em 
variadas formas de entretenimento e de divulgação, na produção e difusão cultural, e 
tinham lugar nos diversos espaços do Ocidente medieval. Países centrais, do norte e 
do sul da Europa, todos foram conquistados pela graça desses famigerados artistas 
que têm a facécia e o riso inscritos em seu nome e sua “genealogia”.  

 
Como os seus antecessores2 gregos, romanos, africanos, celtas, germânicos e 

árabes – entre outros que desconhecemos, certamente –, os jograis medievais 
levavam com frequência uma vida errante, a serviço de nobres, religiosos e políticos, 
atuando em banquetes, casamentos, batizados, festas religiosas, viagens, expedições 
militares, junto a doentes e feridos. Perante seu público, recreavam-no com música, 
literatura, jogos de mão, acrobacia, mímica etc. Muito extenso era o rol de atividades 
que os jograis executavam, o que os caracterizava como artistas multifacetados, e 
diversa também foi a terminologia das especialidades jogralescas: saltimbancos, 
malabaristas, mímicos, atores, dançarinos, músicos, cantores, poetas. No que tange à 
sua atuação como cantor/poeta, o jogral poderia exercer três tipos de arte, e muitas 
vezes o fazia simultaneamente: atuava como autor individual, como transmissor de 
obras tradicionais, geralmente anônimas, e como cantor das obras dos trovadores ou 
outros autores conhecidos; havia os jograis de cantar de gesta e de cantiga lírica e, 
até mesmo, sobretudo mais tardiamente, os de canto e/ou de escrita. Também 
pertenciam à jograria medieval os remedadores, cortadores, armadores, cazurros, 
bufões, cegos, jograis de facas, cavaleiros selvagens, clérigos, goliardos, escolares, 
menestréis, as jogralesas, soldadeiras, cantadeiras e dançadeiras (Menéndez Pidal, 
1957: 15-35).  

 
A despeito dessa abundância de competências e de modalidades de atuação e 

da consequente diversidade de nomenclaturas que constituía a jograria medieva, o 
nome jogral englobava a todos e costumava definir, genericamente, todo aquele cuja 

 
2 Muito embora os jograis tenham nascido com a Idade Média, os pesquisadores acreditam que a atividade 
jogralesca seja uma continuidade, ainda que transformada, daquela dos aedos gregos e seus equivalentes 
romanos. Para Edmond Faral (1910), a jograria é parente inclusive dos scops anglo-saxões e dos griôs 
africanos, mas os mimos e histriões é que seriam os verdadeiros antepassados dos jograis. Jacques Le Goff 
(2009) relativiza essa teoria, mas acredita que o jogral medieval absorveu influências dos animadores pagãos, 
especialmente dos bardos das sociedades célticas. Por sua vez, Ramón Menéndez Pidal (1957: 07) pondera ser 
mais verossímil considerar como mista a origem dos jograis: em parte, derivar-se-iam dos mimos e histriões; 
doutra parte, teriam recebido como herança os hábitos próprios dos scops. No caso da jograria peninsular, 
inegável, ainda, é o parentesco com os poetas árabes (sarracenos e mouros), e as influências, nesse caso, 
seriam recíprocas e teriam ultrapassado os limites ibéricos (Menéndez Pidal, 1957: 08). Especificamente sobre 
a errância dos aedos, conferir o artigo “Os sentidos da itinerância dos aedos gregos”, de Alexandre Santos de 
Moraes (2009). Sobre as demais particularidades dos aedos e sobre todas as características dos mimos e 
histriões, griots, scops e árabes, bem como todas as demais teorias relacionadas ao surgimento dos jograis, as 
obras de Edmond Faral (1910) e de Ramón Menéndez Pidal (1957) permanecem imprescindíveis.   
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profissão era divertir um público. Assim, sob um só rótulo, levava adiante os 
sentidos primitivos do termo, já que, etimologicamente, a jograria é marcada pelas 
noções de jogo, divertimento e brincadeira que seu prefixo denota desde suas 
origens no latim: no substantivo joculātor, que é “o que graceja, gracejador”, e no 
adjetivo joculāris, que significa divertido, faceto, jocoso, risível (Faria, 1967: 534)3. As 
primeiras fontes registradas de termos específicos da jograria são descobertas no 
século VI, na Galiza, com a referência a uma voz jocularis (verba joculatoria), e no 
século VII, na Europa central, com a referência a jocularis, joculator. No século VIII, 
na Provença, encontra-se pela primeira vez o registro do nome jograr; já na Península 
Ibérica, o nome juglar foi inicialmente documentado em 1047 e 1062 (Menéndez 
Pidal, 1957: 06-07). Na língua portuguesa, jograr é a forma mais arcaica, registrada 
nos cancioneiros, livros de linhagem, documentos jurídicos. Nas cantigas galego-
portuguesas, jograr permaneceu utilizado em quase todas as ocorrências, em 
detrimento de jogral4. Em francês, italiano, espanhol e galego modernos, 
respectivamente, o termo traduz-se por jongleur, giullar, juglar e xograr. Enquanto 
inicialmente designasse “todos quantos desempenhavam o ofício de divertir, com 
jogos, burlas, momices etc.”, a partir do século X o nome jogral “passou a referir os 
cantores ou executantes musicais que divulgavam a poesia provençal”, acumulando, 
desse modo, “as velhas funções truanescas e as novas, de caráter estritamente 
literário” (Moisés, 2013: 260). Após o século XIV, com o desprestígio do 
Trovadorismo, o termo jogral voltaria a designar os artistas populares itinerantes. 

 
Atuando como agentes de entretenimento, de divulgação, de produção e 

difusão cultural, os jograis vão chegar aos séculos XII e XIII da Europa ocidental 
com lugar cativo nos diversos espaços da sociedade medieva, principalmente no 
mundo cortês, onde esses artistas eram considerados um entretenimento necessário 
e um luxo nada supérfluo, símbolo de status e memória viva do poder senhorial ou 
régio, tornando-se peça fundamental para o desenvolvimento da cultura cortesã. Por 
seus serviços, os jograis granjeavam uma série de retribuições “dignas de tener en 
cuenta, ya que enriquecían, con frecuencia, a aquellos que entraban a formar parte 
de la Corte, pues recibían: casas, tierras, donativos, además de franquicias y 
exenciones tributarias” (López Elum, 1972: 246). De acordo com Faral (1910: 62), já 
no começo do Duzentos há jograis nas contas de todas as cortes de todos os reinos. 
De fato, por exemplo, os livros de despesas do rei francês Luís IX acusam 
frequentes dons aos seus jograis; em Aragão e Castela, encontram-se registros em 
livros de despesas desde 1122 (Menéndez Pidal, 1957: 54); em alguns concelhos 
castelhanos e leoneses, até mesmo as cartas de foral apontavam o pagamento que 
devia ser feito aos jograis (Oliveira, 2000a: 339). Pedro López Elum, em seu estudo 
sobre os jograis da corte de Jaime I de Aragão (1213-1276), identificou diversos 

 
3 A referência ao jogo está não somente nos nomes dessa profissão nas línguas de origem latina. Com os 
termos Spielmann e Spielleute ocorre o mesmo, uma vez que Spiel significa jogo em alemão (mann, homem; leute, 
pessoas, povo). 
 
4 Conforme buscas efetuadas nos bancos de dados Cantigas medievais galego-portuguesas (2011-) e Base de datos da 
lírica profana galego-portuguesa (2012). 
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documentos que fazem alusão a doações de terras e casas aos jograis, isenções 
tributárias concedidas a eles pelo monarca e pagamentos diversos, como para 
compra das roupas que vestiam a jograria real; identificou, ainda, contratos de 
vendas de terras ou doações que os próprios jograis fizeram a outras pessoas (López 
Elum, 1972: 246-256). Também em Coimbra, documentos de negociações e 
transações de propriedade mencionam jograis como testemunhas (Bastos, 2013: 
173). 

 
No desenvolvimento da cultura europeia, além de mestres da poesia musical e 

do recreio coletivo, os jograis foram  
 

“el factor primordial en la creación de las lenguas literarias modernas y 
en desarrollo de éstas durante los siglos iniciales; son los juglares [...] los 
que en siglo XI se nos muestran en España cultivadores de cantigas de 
amigo, [...] graciosamente acogidas por grandes poetas del mundo árabe 
desde el siglo IX; son los juglares que nos aparecen cultivando los 
cantares de gesta, otro género literario desconocido en toda la literatura 
latina, pero familiar a todos los pueblos de estirpe germánica” 
(Menéndez Pidal, 1957: VII).  

 
Por serem os primeiros educadores do gosto literário, segundo Faral (1910: 

25), os jograis influenciaram inclusive a educação da Idade Média, que, como se 
sabe, foi produzida por dois movimentos: de um lado, havia a educação 
institucional, que, com o trabalho dos monges e clérigos nos mosteiros e escolas e, 
posteriormente, nas universidades, conjugou os saberes antigos à ideologia cristã e 
constituiu a tradição medieval do ensino das sete artes liberais; de outro, havia a 
iniciativa secular, com a organização das cortes enquanto centros de poder e de 
produção, ensino-aprendizagem e difusão da cultura profana, no que muito 
colaborou a jograria. Por exemplo, o amor cortês manifestado no lirismo 
trovadoresco dos séculos XII-XIV e difundido pelos jograis ajudou a formatar o 
repertório educacional europeu, no qual se consolidaram as instituições cristãs. 
Além disso, como os jograis herdaram dos seus antecessores o envolvimento com 
os problemas de guerra, e conheciam e cantavam os combates, os feitos heroicos e a 
história dos grandes chefes, em Castela a recreação proporcionada pelos jograis 
também assumia função educativa na preparação dos cavaleiros para a guerra, uma 
vez que a recitação de canções de gesta e narrativas de grandes feitos de armas servia 
“como uma forma de experimentação ‘mental’ destas histórias” (Bastos, 2013: 177). 
É o que o rei Sábio recomenda na Lei XX, Título XXI da “Partida segunda”: 

 
“[...] asi como en tiempo de guerra [los caballeros] aprendian fecho 

darmas por vista et por prueba, que otrosi en tiempo de paz lo aprisiesen 
por oida et por entendimento: [...] quando comien que les leyesen las 
hestorias de los grandes fechos de armas que los otros fecieran, et los 
sesos et los esfuerzos que hobieron para saber vencer et acabar lo que 
querian; [...] que los juglares no dixiesen antellos otros cantares sinon de 

gesta, ó que fablasen de fecho darmas [...]” (Alfonso X, 1807, t. II: 213).  
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O destacado papel dos jograis e sua progressiva projeção junto aos novos 

detentores do poder político renderam muitas manifestações contrárias à atuação 
desses artistas. Censuras da Igreja vieram, entre outras maneiras, por meio de várias 
disposições dos Concílios de Latrão (1215), Valladollid (1228), Lérida (1229), 
Toledo (1324) e das Constituições Sinodais de Urgel (1227 e 1364) (López Elum, 
1972: 246). Consequentemente, muitos foram os autores cristãos que condenaram a 
atividade jogralesca desde o fim da Antiguidade (Oliveira, 2000a: 339). Como os 
jograis foram personagens reais e fictícios de diversos textos filosóficos, didáticos e 
literários escritos no Medievo, em grande parte deles a infâmia da jograria também 
foi declarada. É o caso, por exemplo, de duas obras de origem catalã, uma literária e 
outra didática, Abril issi’e mais intrava e Libro de contemplación.  

 
Abril issi’e mais intrava (c. 1209-1213), escrito pelo trovador catalão Raimon 

Vidal de Besalú e modernamente conhecido como El arte del juglar, é um texto 
fictício desenvolvido sob o tópos do florebat olim, o sentimento de mundo às avessas. 
Raimon Vidal é o narrador homodiegético da obra, que, absorto em seus 
pensamentos, se vê diante de um jogral cuja especialidade é a poesia trovadoresca, 
além das obras narrativas não épicas. O narrador oferece ao jogral desencantado 
instruções sobre o sistema de comportamento da jograria, ressaltando as diversas 
virtudes – entre elas, a valentia, a nobreza de coração, a fortaleza, o bom senso e as 
boas maneiras – que deveriam cultivar os bons jograis, raros à sua época. Aos maus 
jograis faltariam o juízo da medida e da mesura e o saber necessário para o ofício. 
Para esse trovador catalão, não é a origem que vai qualificar os bons jograis, porque, 
ao mesmo tempo que a natureza caracteriza o vilão, o saber distingue o homem 
culto, em sua firmeza, sinceridade, justiça, franqueza e instrução. A atividade 
jogralesca requer, portanto, que seus praticantes sejam alegres e francos, tenham um 
bom coração do qual brotem os risos, jogos e prazeres e tenham grande 
conhecimento em dar prazer a todos ou a cada um, conforme seus respectivos 
gostos. Os jograis devem ser reconhecidos, assim, por sua moral e seu saber e não 
pela sua estirpe, filiação, poder ou outras frivolidades. De tal modo, podemos 
perceber que, para Besalú, os valores da jograria devem estar intimamente 
vinculados aos da cortesia, e o bom jogral, por conseguinte, deve agir de acordo 
com os ideais corteses e ser por eles reconhecido. 

 
O Libro de contemplación (c. 1274-1276), costumeiramente editado sob o título 

de Libro de orden de caballeria, é de Ramon Llull, importante escritor e filósofo catalão, 
que se considerava um “jogral de Deus” como São Francisco de Assis. Em sua obra, 
Llull expôs uma visão moralista e mais pessimista sobre a jograria, embora também 
tenha assinalado a existência e as virtudes dos bons jograis. No trecho do Libro de 
contemplación em que trata dos “Príncipes y juglares”, o autor primeiramente afirma 
que, conquanto a arte da jograria tenha sido inicialmente um modo de louvor a 
Deus, os homens a perverteram para louvar ao mundo. A partir da distinção entre 
os que fazem bem ou mal a jograria, Llull dá ênfase à infâmia dos jograis em 
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diversas passagens de seu texto. Uma curiosidade na invectiva desse catalão contra 
os jograis é que ele aponta os príncipes, reis e senhores como responsáveis pela 
desordenança da jograria, uma vez que estes, indevidamente, apoiam a classe 
jogralesca por serem igualmente pervertidos. Pessimista, afirma que os bons jograis 
– os que são fiéis a Deus – são muito raros e passam despercebidos entre o povo e 
conclui sua obra recomendando aos que quiserem ser verdadeiros jograis que 
aprendam com a leitura de seu manual. 

 
O (des)lustre da jograria também foi trazido à baila em fontes de caráter 

normativo e legislativo, como o Fuero de Madrid de 1202, as Leges palatinae (Leyes 
palatinas) de Jaime III de Malorca (1315-1349) e as normas jurídicas produzidas 
durante o reinado de Afonso X de Castela (1252-1284), dais quais se destacam Las 
siete partidas. Vejamos estas mais detidamente. Na “Partida primeira”, Título XVI, 
Lei XVII (Alfonso X, 1807, t. I: 421), a jograria é elencada como um dos motivos 
que podem levar os clérigos a perder o direito da Igreja. Ainda na “Partida 
primeira”, Título XX, Lei XII (1807, t. I: 460), o monarca esclarece que a Igreja não 
deve receber dízimo oriundo dos rendimentos de atividades consideradas ilícitas, 
que são muitas, dentre elas a jograria. A Lei III do Título XIV da “Quarta partida” 
(1807, t. III: 86-87) permite que os homens nobres e de linhagem recebam mulheres 
como concubinas, mas desde elas não sejam mulheres torpes, como as servas, as 
taberneiras e as jogralesas. Por sua vez, a “Sexta partida”, no Título VII, Lei V 
(1807, t. III: 426), inclui a jograria entre os motivos pelos quais um filho pode ser 
deserdado pelo pai, a não ser que este também seja ou tenha sido um jogral. Como 
se nota, avultam nas Partidas do rei condenações aos jograis, arrolados entre as 
pessoas e profissões vis, numa consonância com as disposições do direito romano 
ou canônico. As Constituições (1235) de Jaime I de Aragão, por exemplo, condenam a 
jograria em três das suas vinte disposições: na de número VII, veta que bens sejam 
dados como pagamento a jograis; na IX, proíbe que jograis se sentem à mesa com 
cavaleiros e damas ou até mesmo se coloquem sob o mesmo texto que estes; e na X, 
interdita novas iniciações na jograria (Menéndez Pidal, 1957: 78; López Elum, 1972: 
247-248). É somente na Lei XX, Título XXI da “Partida segunda” (1807, t. II: 213), 
como já destacamos parágrafos acima, que Afonso X destaca algo de positivo da 
jograria: a sua função educativa na preparação dos cavaleiros para a guerra, com a 
recitação de canções de gesta e narrativas de feitos de armas. Finalmente, na “Sétima 
partida”, Título VI, Lei IV, o Sábio, a seu modo e em consonância com a moral 
medieval, estabelece uma distinção entre os bons e os maus jograis: 

 
“[...] son enfamados los juglares, et los remedadores et los facedores de 
los zaharrones que públicamente antel pueblo cantan, ó baylan ó facen 
juegos por precio que les den: et esto es porque se envilecen ante todos 
por aquello que les dan. Mas los que tanxiesen estrumentos ó cantasen 
por solazar á sí mismos, ó por facer placer á sus amigos, ó dar alegria á 
los reyes ó á los otros señores, non serien por ende enfamados” (1807, t. 
III: 556-557). 
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Com essa distinção, Afonso X equilibra a balança das tensões medievais e de 
alguma forma faz jus à realidade, uma vez que a jograria adquiriu função privilegiada 
na cultura cortês, com os jograis tendo de fato trânsito acessível e até lugar cativo 
nos palácios, ao se especializarem na lírica trovadoresca.  

 
Surgido por volta do século XI na Provença, onde pela primeira vez “fué 

dignificado un idioma vulgar, la lengua de oc, como instrumento apropiado para la 
poesía lírica de las altas clases sociales” (Menéndez Pidal, 1957: 9), e de onde se 
espalhou praticamente por toda a Europa, o Trovadorismo foi uma importante 
manifestação cultural que promoveu a poesia lírica e, nos países das novas línguas 
neolatinas, contribuiu para a formação das literaturas nacionais. Embora conduzido 
pelos trovadores da nobreza, que “buscaban en el ejercicio de la poesía y de la 
música la plenitud de sus cualidades caballerescas” (Menéndez Pidal, 1957: 10), o 
movimento contou – e muito – com a indispensável colaboração dos jograis.  

 
Na Península Ibérica havia jograis nas cortes pelo menos desde Afonso II de 

Aragão (1163-1196), e as cortes castelhanas de Fernando III (1217-1252), de Afonso 
X (1252-1284) e de seu filho Sancho IV (1284-1295) destacam-se como as que mais 
acolheram a atividade de jograis de diversos tipos, origens, etnias e religiões. Para 
Menéndez Pidal, dentre todas sobressai a corte literária do rei Sábio, porquanto 
povoada pelos mais diversos tipos jogralescos: cristãos, mouros e judeus, de origem 
portuguesa, galega, castelhana e provençal, que no palácio viviam e prosperavam, 
executando a sua arte ao lado de soldadeiras e jogralesas, também de diversas 
origens e religiões (Menéndez Pidal, 1957: 183). Não foi ao acaso a conformação de 
tal diversidade: muitos trovadores e jograis migraram para a corte castelhana no 
período entre 1240 e 1300 – a fase da Expansão, terceira dentre as quatro 
identificadas por António Resende de Oliveira (2001)5. Nessa época, devido à guerra 
política em Portugal (quando ocorreu a deposição de Sancho II e a consequente 
subida de Afonso III ao trono) e ao aparecimento das linhagens (que resultaram na 
preterição dos filhos segundos e bastardos), muitos trovadores e jograis que aí 
viviam migraram para Castela. Com esse maior acolhimento ao movimento literário, 
a corte régia castelhana pôde experimentar uma variedade social dos autores e, 
consequentemente, “uma maior diversificação da produção trovadoresca [...], com 
as cantigas de amigo e de escárnio e maldizer a imporem-se finalmente como 
géneros poéticos maiores do canto galego-português” (Oliveira, 2001: 178), pois foi 
durante o período da Expansão para Castela que a produção satírica elevou-se a 

 
5 Resende de Oliveira (2001) periodiza o Trovadorismo galego-português em quatro momentos: de 1170 a 
1200, ocorrem as Primeiras Experiências em solo peninsular; a Implantação no ocidente peninsular dá-se 
entre 1220 e 1240; a fase da Expansão para Castela delimita-se entre 1240 e 1300; e o Refluxo do 
Trovadorismo peninsular, restringindo-se ao solo português, de 1300 a 1350. Vale a pena ressaltar que a 
situação e o enquadramento dos trovadores e jograis nesses períodos são hipotéticos, tendo em vista a 
dificuldade de levantar registros ou documentos oficiais. Oliveira nos esclarece o seguinte: “para a 
acomodação destes autores em cada um dos períodos considerados me baseei mais em indicadores externos – 
relacionados quer com o conhecimento da sua biografia quer com a sua integração nos cancioneiros” 
(Oliveira, 2001: 173). 
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trezentas e oitenta e oito cantigas, número bastante alto se comparado às realizações 
precedentes e posteriores: até 1240 foram registrados catorze textos; de 1300 a 1350, 
quarenta e oito. Vinculados, então, “à canção trovadoresca, mas não descurando 
certamente outros textos ou actividades com receptividade nos círculos 
aristocráticos”, a presença dos jograis “nas cortes peninsulares está bem estabelecida 
entre os séculos XII e XIV” (OLIVEIRA, 2000, p. 340). 

 
A atividade jogralesca galego-portuguesa em muito divergiu das convenções 

profissionais trovadorescas recomendadas desde a Provença, que excluíam 
absolutamente do ofício de jogral toda a invenção poética. Historicamente, o 
trovador nasce por imitação do jogral6, mas, considerando-se superior social e 
intelectualmente, por ser nobre e ter mais instrução, tomou para si o status de poeta 
culto e não executante, legando para o jogral a tarefa “secundária” de músico 
executor e divulgador das cantigas dos seus senhores e nobres. Entretanto, a teoria 
nem sempre foi acatada e, na prática, a situação era muito mais complexa, pois, 
como atestam os cancioneiros que nos chegaram, os jograis foram não raras vezes 
compositores de cantigas e, de acordo com Menéndez Pidal (1957: 10), houve 
também o inverso: trovadores atuaram como jograis, levando uma vida errante, 
tocando, cantando e pedindo dons, por gosto ou para sobreviver. Na Península 
Ibérica, conquanto se dividissem em teoria as atribuições de trovadores e jograis, 
estes na verdade se desdobravam em “múltiplas funções que compreendiam o 
simples acompanhamento instrumental, a interpretação vocal de composições 
alheias e, ainda, a produção de novas composições” (Oliveira, 2000a: 340). Na lírica 
peninsular, portanto, os jograis atuavam como poetas e não se resumiam a apenas 
figuras coadjuvantes; assumiam, muitas vezes, ao lado dos trovadores, o 
protagonismo dessa nova manifestação cultural, cujas “exigências poético-musicais 
[...] acabaram por alargar o contributo [dos jograis] à canção lírica” (2000a: 340). 
Some-se a isso o fato de ter existido somente na Península Ibérica o título de segrel 
– uma denominação sem ocorrência entre os occitanos, que mantiveram, até onde 
se sabe, a clássica divisão profissional entre trovadores e jograis.  

 
Nas cantigas galego-portuguesas, o significado do termo segrel é controverso 

e, além disso, nos deparamos com aqueles que conhecemos por jograis e trovadores 
sendo chamados de segréis. Vejamos quatro exemplos. No primeiro, na tenção “– 
Pero da Pont’, en un vosso cantar” (B 969, V 556), Afonso Anes do Cotom 
questiona que Pero da Ponte tenha se autodenominado escudeiro em outra cantiga, 
mas que esteja lhe pedindo dom, como um segrel: “a todo escudeiro que pede don / 
as mais das gentes lhe chaman segrel”. Pero da Ponte, cuja classificação profissional 
divide os estudiosos – alguns o tomam por jogral, outros por trovador – responde 

 
6 A jograria é mais antiga que o Trovadorismo, e o jogral foi poeta em língua romance antes do trovador. Na 
Provença, a primeira referência ao nome trobaire apareceu somente no século XI (Faral, 1910: 74) e, na 
Península Ibérica, o nome trovador se documentou somente em 1197 (Menéndez Pidal, 1957: 09) – em ambos 
os casos, um século e meio depois que o dos jograis (século VIII, na Provença; 1047 e 1062, na Península 
Ibérica, como vimos). 
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altivamente em uma das cobras e na finda, afirmando que pede dom, mas sem 
classificar-se como segrel. Na tenção “Vedes, Picandon, soo maravilhado” (V 1021), 
João Soares Coelho questiona, ironicamente, por que Picandom vem ganhar a vida 
na corte se não possui talento para as atividades jogralescas. Este responde que, na 
verdade, deseja ser reconhecido como um segrel, que ganha don por fazer cantigas. 
Em outra tenção, “– Ay Paay Soarez, venho-vos rogar” (B 144), Martim Soares e 
Paio Soares de Taveirós discutem sobre a possibilidade de considerar ou não como 
jogral um criado de Martim Soarez. Os dois concordam que o criado não possui 
talento para tanto e, em certo momento, Pai Soarez afirma: “confunda Deus quem 
te deu esse dom / nen a quem te fezo jograr nen segrer”, indicando que ambos os 
títulos eram dados aos não nobres. Por fim, numa cantiga de Pero Mafaldo, “Pero d’ 
Ambroa, averedes pesar” (B 1514), temos indícios de que o segrel era, de fato, uma 
das classes jogralescas: “se se chamar segrel / e jograria non souber fazer, / que lhi 
non dé ome de seu aver, / mays que lhi filhen todo quant’ ouver”. 

 
A partir desses exemplos, percebe-se que as cantigas apresentam uma imagem 

“híbrida”, mesmo fluida, do segrel, o que, ao lado da interposição de atribuições 
entre trovadores e jograis, não tornou simples aos pesquisadores da lírica galego-
portuguesa a tarefa de delimitar o campo de atuação dos ofícios trovadorescos, de 
modo que tal estratificação gerou muitos questionamentos, sobretudo acerca do 
autêntico sentido do termo segrel. Menéndez Pidal (1957: 18), coerentemente com o 
que vai nas cantigas, acreditava que o segrel é um jogral-trovador, que se distingue 
dos trovadores nobres por receber pagamento por suas canções e do jogral por 
compor canções corteses como profissão e não por acaso. Talvez devido à 
etimologia do termo, que remonta ao latim saeculum, -i (século), houve também 
aqueles que considerassem que “quase sempre o segrel era um ex-clérigo que 
voltava à vida secular” (Silva, 2007: 251). No entanto, durante algumas décadas, as 
interpretações que prevaleceram foram as de Lapa e Michaëlis, e o segrel era 
considerado um cavaleiro, pequeno nobre, que, pela falta de recursos, fez da arte 
trovadoresca sua profissão – uma noção talvez influenciada pelos versos “a todo 
escudeiro que pede don / as mais das gentes lhe chaman segrel” da tenção “– Pero 
da Pont’, en un vosso cantar” (B 969, V 556). Assim, para Rodrigues Lapa (1973: 
108), o termo segrel “inculca o cavaleiro modesto e parece por consequência 
traduzir a condição social do cavaleiro vilão”. Segundo Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos,  

 
“na medida em que os Cancioneiros representam a realidade – trovador 
parece ter sido em Espanha o nome preferido para os poetas do século 
XIII; não se pode omitir que as canções populares ainda hoje se chamam 
trovas e trobos; jograr designava o músico que servia profissionalmente por 
um soldo a um ou a vários senhores e que cantava cantigas alheias; 
segrel, o escudeiro a cavalo, vestido de cavaleiro, que trazia consigo 
cantigas próprias, alheias e desconhecidas e as cantava em troca de uma 
recompensa” (Vasconcelos, 2004: 63). 
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Por sua vez, mais recentemente, António de Resende de Oliveira também 
empregou o nome segrel como sinônimo de jogral compositor no seu O trovador 
galego-português e o seu mundo (2001) e no verbete “Segrel” que assinou para o Dicionário 
da literatura medieval galega e portuguesa (2000), organizado por Giulia Lanciani e 
Giuseppe Tavani. Desse verbete, segue um relevante trecho que considera a situação 
do segrel e traz sua proposta de entendimento da tripartição trovador-segrel-jogral:  

 
“Nobre e compositor como o trovador, mas assumindo-se, do mesmo 
modo que o jogral, como um profissional que esperava ser retribuído 
pelos seus dotes poético-musicais, o segrel aparecia, porém, como uma 
figura algo híbrida, como que forjada a partir de uma reordenação de 
componentes previamente associadas quer ao trovador quer ao jogral. 
Apesar disso, esta concepção tripartida dos personagens que deram 
corpo à canção trovadoresca peninsular foi aceite e largamente 
reproduzida até a década de oitenta deste século [do séc. XX] nas obras 
de sínteses que procuravam definir as funções e estatuto social dos 
autores presentes nos cancioneiros. Já em 1966, todavia, Valeria B. 
Pizzorusso pusera em causa a categoria do segrel tal como ela tinha sido 
definida anteriormente. Tendo analisado novamente os textos e, em 
particular, a tenção entre Pero da Ponte e Afons’Eanes do Coton, 
integrara o segrel ao meio jogralesco, respondo a dualidade 
trovador/jogral. Quanto ao segrel, admitindo, com Menéndez Pidal, a 
utilização inicial do termo na acepção lata de autor da lírica profana, 
sugeria que a imposição da terminologia provençal, isto é, do trovador e 
do jogral, acabara por o transformar em sinónimo de jogral da corte” 
(Oliveira, 2000b: 610).   

 
Assim, na esteira de Pidal e Pizzorusso, a atual tendência nos estudos de 

Trovadorismo galego-português é seguir Oliveira e considerar que o termo segrel, 
na Península Ibérica, no segundo e terceiro quartéis do século XIII, designou “o 
jogral que, além de executante e cantor, sabia compor cantigas” (2000b, p. 609).  

 
Dois documentos medievais nos dão um relevante testemunho do contexto 

em que surgiram tais mudanças: a Suplicatio de Guiraut de Riquier e a Declaratio, que 
é atribuída ao rei Afonso X, mas provavelmente também redigida pelo autor da 
súplica7. Guiraut Riquier, de Narbonne (1230-1292), contemporâneo de Sordello e 

 
7 De acordo com os exegetas desse corpus, o mais provável é que a Declaratio tenha sido redigida por Riquier. 
Segundo Lênia Mongelli e Yara Vieira, o fato de ambas terem sido compostas em provençal “é um dos 
argumentos para propor que a Declaratio, ainda que em nome e com a voz do monarca, não seja de sua 
própria mão, pois não consta que o rei fosse capaz de poetar naquela língua” (2003, p. 131). Além disso, em 
1275, ano da declaração, o rei estava em viagem a Beaucaire e teria voltado a Castela somente no mês de 
dezembro, o que, para as estudiosas, também depõe contra a escritura pelas mãos do Sábio. De fato, 
conforme Rodríguez Velasco, o tópico do “rei ocupado” é empregado muitas vezes na Declaratio e 
contribuiria para certificar a autoria de Riquier (1999, p. 292). Entretanto, essas questões não invalidam a 
atribuição de autoria, no sentido medieval, também ao rei Sábio, pois àquela época se tinha o seguinte 
entendimento, exposto pelo monarca em sua General estoria: “el rey hace un libro no porque lo haga con sus 
manos, sino porque él lo manda hacer y le da orden y sentido” (Alfonso X, apud Rodríguez Velasco, 1999: 
292). Assim, do mesmo modo que se entende que as demais obras atribuídas ao rei Sábio são de sua “autoria 
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Llull, é considerado pela crítica o último dos grandes trovadores occitanos, que nos 
legou uma obra considerável e variada. Possuidor de grande consciência teórica, 
técnica, histórica e histórico-literária, Riquier, conforme Rodríguez Velasco (1999: 
272), talvez tenha sido também o último epistemólogo da poesia trovadoresca, uma 
vez que não somente se situa na tradição poética, “respetando su código formal en 
todos los niveles, sino que lo cuestiona, lo pone em tela de juicio y lo desarolla, 
creando, sobre las formas tradicionales, nuevas variedades líricas y narrativas”. Essa 
visão crítica de seu ofício também se reflete num profundo descontentamento sobre 
seu tempo8, sentido por Riquier (1999: 273) “[...] al darse cuenta de que ha nacido 
con cierto retraso, de que los tiempos en que se honraba a los trovadores han 
deasaparecido [...], y de que es realmente imposible [...] obtener satisfacción moral” 
da atividade trovadoresca. De fato, no final do século XIII, a ciência e o saber 
trovadorescos não eram mais valorizados nas cortes do sul da França. Foi por essa 
época, aproximadamente em 1270, que, após já ter visitado as cortes catalãs e 
aragonesas, Riquier chegou à corte de Afonso X pela primeira vez, certamente 
atraído pela fama que tinha o rei Sábio por seu prestígio intelectual e sua política 
cultural de alto nível. Em Castela, Riquier encontrou um grande ateliê a serviço do 
rei (material e intelectualmente bem montado para a criação das obras jurídicas, 
históricas, literárias, filosóficas etc.), teve contato com os trovadores, segréis e 
jograis galego-portugueses e conheceu outra diversidade de agentes culturais de 
variada especialização, excluídos da corte, mas genericamente designados também 
pelo nome de jogral, pois é pela observação desse contexto que a Suplicatio se inicia.  

 
Passemos, então, ao documento. O trovador começa sua argumentação, 

lembrando ao rei Sábio que existe uma diversidade de tipos de pessoas e de ofícios 
no mundo e que: “A cada cual se establece, según su ser, un nombre y diversos 
apellidos, por los que se les llama y responden, por las virtudes que tienen o por su 
diversidad” (Riquier, 1999: 282). Em seguida, passa a exemplificar: na Igreja, todos 
são clérigos e podem assim ser chamados; porém, dada a variedade de 
especializações das atividades clericais, há também nomes específicos para cada uma 
delas (frade, sacristão, diácono, arcipreste, abade, bispo, arcebispo, cardeal, papa 
etc.). Assim, “cada cual tiene su nombre y su lugar, de modo que no quiere ninguno 
que se llame de manera diferente. [...] por eso és de razón que cada cual sea llamado 
de acuerdo con la posición que se les ha dado para gobernar la Iglesia” (1999: 283). 
E o mesmo acontece em outras classes sociais, como um cavaleiro, que pode ser um 
conde, visconde, marquês, duque, rei ou imperador, e até com um campesino, que 
pode ser um lavrador, pastor, vaqueiro, podador, entre outros. No entanto, o 
mesmo não ocorre com a jograria, já que “de los nombres entre los juglares no está 

 
efetiva e cabal”, conquanto compostas “por outrem, sob a supervisão real” (Mongelli; Vieira, 2003: 131), 
pode-se afirmar que Afonso X é o autor intelectual da Declaratio que o trovador provençal pôs em versos. 
 
8 Esse desencanto é análogo ao que vimos presente na narrativa Besalú e no manual de Llull e ao que pode 
ser observado no cancioneiro de Martim Moxa, como nas cantigas “Quem viu o mundo qual o eu já vi” (A 
305) e “Per quant’eu vejo” (B 896, V 481) e na tenção “– Vós que soedes em Corte morar” (B 888, V 
472=1036). 
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definida la condición, pues entre ellos, los mejores no tienen nombre más honrado 
siguiendo a sus hechos” (1999: 287). Em consonância com a moral medieval e 
desgostoso com a banalização da atividade jogralesca, assim como Vidal de Besalú, 
Riquier propõe a distinção entre os bons e os maus jograis, sendo estes os do povo 
e aqueles os de corte (conforme prescreveu Afonso X na Lei IV, Título VI, “Sétima 
partida”, de Las siete partidas) e considera conveniente que eles sejam distinguidos 
não só por sua atividade, mas também segundo seus feitos e virtudes. Riquier então 
destaca que “siempre la juglaría y el saber han encontrado en Castilla, de buen 
grado, mantenimiento y morada, don y enmienda, y además, cabales consejos, más 
que en ninguna corte real ni en cualquier otra que exista” (1999: 289) e apela para 
que Afonso X solucione essa querela e determine que cada jogral tenha um nome de 
acordo com seus conhecimentos ou que todos sejam considerados jograis em geral, 
ainda que esta última opção redunde em dano aos melhores. Riquier continua 
elogiando o rei Sábio e solicitando que ele ao menos reconheça o mérito dos jograis 
que são compositores e lhes dê um nome próprio que os diferencie, assim, do 
restante da jograria. Após requerer para os jograis compositores um reconhecimento 
especial, o occitano ainda observa que há muitos trovadores que não merecem este 
título, pois não são honrados nem fazem boas composições, e lança, desse modo, 
mais um argumento a favor de uma revisão da nomenclatura profissional 
relacionada à jograria trovadoresca. Por fim, Guiraut Riquier arremata empregando 
novamente o tópico do elogio ao rei e o tópos do mundo às avessas e, curiosamente, 
identificando-se com a razão da súplica: se o ofício não for reconhecido com uma 
nomenclatura adequada, “nunca llegaré a ser juglar, tan amargo me resulta el 
mundo” (1999:  292).  

 
Talvez seja por conta desse final que Rodríguez Velasco (1999: 271, 275), 

depois de afirmar que Riquier sempre se colocou como um poeta que dedica todos 
os seus esforços à arte trovadoresca, questiona se o interesse pela correta 
classificação jogralesca não revelaria que o occitano é, em verdade, um jogral, o que 
vai de encontro aos biógrafos de Riquier e demais estudiosos do assunto que o 
classificam como trovador. A despeito da validade ou não dessa hipótese, cujo 
arrazoamento não caberá aqui, mas a respeito do que está envolvido nela, vale dizer 
que o que mais salta aos olhos, nesse caso, é a visão positiva que Guiraut Riquier, 
um compositor provençal, demonstra ter dos jograis galego-portugueses.  

 
Em resposta e atendimento à súplica, temos, então, a Declaratio atribuída a 

Afonso X, que demarca as principais características de cada classe, diferencia os 
jograis dos simples bufões do povo que não apresentavam qualidades morais ou 
artísticas e, ainda, explica que as honras e o nome de trovador poderiam ser 
atribuídos a todo aquele que possuísse a mesma maestria dos “doutores em trovar” 
e fosse perito nessa arte. Vejamos, pois, como se dá a explicação ([Alfonso X], 1999: 
293-300). Após o prólogo da declaração, o assunto principal já se inicia fazendo 
referência à Suplicatio e concordando que, tal como acontece aos clérigos, cavaleiros, 
camponeses etc., aos jograis também caberia, pela designação nominal, uma correta 
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divisão profissional de acordo com o comportamento e o conhecimento que eles 
apresentam. Em seguida, após a introdução do tópico do “rei ocupado”, Afonso X 
explica a origem e o sentido dos nomes primeiros de cada classe, que costumam 
confundir-se: 

 
“Todos los instrumentos se llaman instrumenta, de modo que quien 
expone el nombre de los juglares de instrumentos, lo hace derivar de 
aquél: éstos son los istriones. Se llama inventores a todos los trovadores. Los 
que hacen cabriolas sobre cuerdas tirantes y los que saltan sobre piedras 
se llaman ioculatores: de este nombre tal cual deriva el nombre de juglar 
para aquellos a quien place ir por cortes y por el mundo. Mas de la 
misma manera se llaman unos y otros, lo cual es mala costumbre para 
quien se preocupa de la verdade” ([Alfonso X], 1999: 296). 

  
O Sábio estabelece a nova nomenclatura jogralesca que deve ser utilizada, de 

acordo com o tipo de atividade e de comportamento: “llamamos juglares a todos los 
de los instrumentos, y a los imitadores llamemos ‘remedadores’, y a los trovadores 
llamamos ‘segreles’ en todas las cortes” (1999: 296). É preciso enfatizar que, nesse 
trecho da Declaratio, o termo trovadores não está empregado em sua designação 
habitual que significa o nobre compositor, mas funcionando como um adjetivo que 
distingue um tipo específico de jogral, o jogral-trovador: aquele que, além de 
executante, é também compositor e deve ser chamado de segrel. Na sequência, 
Afonso X aproveita o ensejo para fazer uma crítica aos provençais, que não 
diferenciam pela nomenclatura os jograis de corte dos bufões do povo. Orienta, 
então, que se proceda diferentemente em todas as cortes da Espanha, de modo que 
não se inclua no rol da jograria aqueles cujas atividades não sejam apropriadas às 
regras da cortesia e da moralidade medievais, pois eles seriam apenas bufões ou 
cazurros. Finalmente, os trovadores são definidos como aqueles que sabem 
“componer letras y músicas, [...] hacer danzas, coblas y baladas con gran maestría, 
albas y sirventeses”, motivo pelo qual devem “tener más honor, por derecho, que el 
juglar, aunque éste, por su sabiduría, puede convertirse en trovador” (1999: 298). 
Quanto a essa possibilidade de conversão, o rei esclarece que não há nenhum 
impedimento em se dar o nome e a honra de trovador àqueles “que tienen maestría 
en el más alto componer, parece que saben hacer todo cuanto hacen los trovadores, 
y además tienen un buen comportamiento” (1999: 298). Além disso, na sequência 
do mesmo parágrafo, a Declaratio inova ao estabelecer mais uma categoria 
trovadoresca à qual, ao que tudo indica, os segréis também podem alçar:  

 
“Decimos que los mejores que saben enseñar cómo se deben llevar as 
cortes y el sistema caballeresco en poemas y en canciones y en otras 
composiciones que hemos nombrado más arriba, deberían ser 
nombrados en rigor, por su sabiduría, Don ‘Doctor en Trovar’. Doctor: 
porque saben adoctrinar bien, a quien los entiende, a los trovadores con 
juicio para que tengan buen comportamento” (1999: 298-299). 
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Ainda que não tenha sido feita pelas mãos de Afonso X, a Declaratio 
seguramente reflete a realidade experimentada por Guiraut Riquier na corte afonsina 
e nos fornece, portanto, uma excelente perspectiva da jograria peninsular, 
mostrando-nos que ela era composta pelo cazurro e pelo bufão, considerados os mais 
vis; pelos remedadores, ligados à mímica e ao teatro; pelo jogral de instrumentos, 
músico e também executante, que podia acompanhar o trovador e divulgar as 
cantigas deste; pelo segrel, que atuava como compositor. O documento ainda 
“oficializa” a função educativa que os jograis possuíam na Idade Média abrindo-lhes 
a possibilidade de serem doctores de trovar. Também nos ajuda a elucidar o papel de 
cada membro da tríade trovador-segrel-jogral nas cortes ibéricas e legitima que 
acatemos e tomemos como mais acertada a noção de segrel conforme Menéndez 
Pidal, Pizzorusso e Oliveira colocaram. Por conseguinte, pela perspectiva galego-
portuguesa, um artista como Lourenço, por exemplo, continua sendo considerado 
um membro da jograria de corte, mas, particularmente, por ter composto várias 
cantigas e participado na composição de tenções, ele se enquadra na categoria dos 
segréis, uma especialização que se deve estender igualmente a todos os jograis cujas 
cantigas foram coligidas nos cancioneiros peninsulares.  

 
Tais achados e conclusões estão intimamente relacionados ao posicionamento 

de segréis que demandavam, em suas cantigas e tenções, o reconhecimento de sua 
prática poética e requeriam nome, status e privilégios de trovador. É o caso de 
Lourenço, que obteve fama e infâmia por desejar ser promovido a trovador. Em 
muitas composições, vemos Lourenço insistindo em provar suas habilidades 
poéticas e, por outro lado, os trovadores nobres ridicularizando sua atuação e 
atribuindo-lhe a duvidosa pecha de incompetente. Na tese de doutorado O trobar do 
segrel Lourenço nas tenções galego-portuguesas: uma retórica da impertinência (Falcão, 2015), 
estudamos as tenções satíricas de Lourenço e identificamos que ele empreendeu a 
construção de uma retórica da impertinência, com adequação de gênero, tema, 
recursos retórico-poéticos, objetivos discursivos, modus faciendi, persona poética e 
nome. Reconhecemos, com isso, que Lourenço foi competente ao defender-se e 
atacar nos debates poéticos e que a impertinência constituiu estratégia pertinente à sua 
atuação no jogo das tenções. Os resultados demonstraram que o saber poético e a 
cortesia de Lourenço eram equivalentes aos dos nobres trovadores e justificavam 
sua insistência em ser “promovido”, tal como vai na Declaratio, a trovador “de fato e 
de direito”.  
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