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INTRODUÇÃO

O objetivo principal deste estudo é investigar fenômenos prosódicos do 

Português Arcaico (de agora em diante, PA), a partir de uma comparação das 

características linguísticas das cantigas medievais profanas com as das reli-

giosas. Este livro, portanto, representa um aceite ao convite de Leão (2007, 

p.165), que afirma que muitos “problemas de linguagem mereceriam estu-

dos específicos nas Cantigas de Santa Maria” – entre eles, os de prosódia.

Neste livro, decidiu-se optar pelo rótulo “Português Arcaico” em de-

trimento de “galego-português” porque o objetivo mais amplo da pesquisa 

que originou este livro,1 a longo prazo, é estabelecer o percurso de possíveis 

mudanças fonológicas na história do português. Vale lembrar, porém, que, 

na época trovadoresca, essas duas línguas não se diferenciavam (ou pouco 

se diferenciavam) – o aspecto mais importante é que essas variedades (?) 

eram reconhecidas pelos falantes da época como sendo a “mesma” língua. 

A esse respeito, Gladstone Chaves de Melo (1967, p.114) afirma: “O que 

até o século XII era a mesma língua já são duas línguas diferentes no século 

XVI, dois codialetos, o português e o galego”.

A relevância da pesquisa reside em colocar lado a lado, na descrição, fe-

nômenos fonológicos segmentais e fenômenos prosódicos (tais como acento, 

 1 Projetos: “Características prosódicas do Português Arcaico” (CNPq, processo 300690/2003-

7); “Fonologia do Português – análise comparativa: séculos XIII-XIV e XX-XXI” (CNPq, 

processo 306845/2006-7); “Identidade fonológica do Português: estudo comparativo – 

séculos XIII-XIV e XX-XXI” (CNPq, processo 302222/2009-0); “Digitalização do corpus 

do Projeto ‘Identidade fonológica do Português: estudo comparativo – séculos XIII-XIV e 

XX-XXI’” (FAPESP, processo 2010/06386-0).
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18  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

ritmo, estruturação silábica e processos fonológicos que façam referência 

direta a esses fenômenos), em um período passado, do qual não se tem 

registros orais. Dentre os temas eleitos dentro do recorte feito ao objeto de 

estudo, são focalizados, neste livro, a silabação, o acento e dois processos 

que revelam as interações entre silabação, acento e ritmo: sândi e paragoge. 

A cada um desses fenômenos corresponde um capítulo do livro.

Com relação à definição de prosódia, Couper-Kuhlen (1986, p.1) afirma 

que em poucos campos da ciência reina uma “confusão terminológica” 

como a que se encontra nessa área da Linguística. Passados já quase trinta 

anos da publicação do livro da autora, houve avanços, com o desenvol-

vimento cada vez maior de pesquisas nessa área, mas ainda podem ser 

encontradas definições bastante díspares do termo, mesmo em dicionários 

técnicos de Linguística. Por exemplo, enquanto Trask (2004, p.242) de-

fine prosódia, remetendo-se ao nível fonético, como “variações em altura, 

volume, ritmo e tempo (velocidade de emissão) durante a fala”,2 Xavier 

e Mateus (1990, p.300) restringem-se ao nível da ortoépia,3 definindo o 

termo como “pronúncia regular das palavras no que respeita ao acento e à 

quantidade (ou duração), e que constitui a base da métrica”. Já Câmara Jr. 

(1973, p.322) alertava para o uso de prosódia como termo sinônimo de ortoé-

pia, acepção que emprestam ao termo as linguistas portuguesas. 

A restrição da definição de Trask (2004) ao nível fonético está, hoje, 

cada vez mais em desuso, já que a prosódia das línguas vem sendo, desde 

o advento das Fonologias Não Lineares na década de 1970,4 mais estudada 

no nível mais “abstrato” da Fonologia. Mas já antes de Trask, Câmara Jr. 

 2 É esta a definição de prosódia que é adotada nos principais manuais de Fonética e Fonologia 

atualmente. Um exemplo é Mateus et al. (1990, p.191), que afirmam: “Como [...] a maior 

parte das propriedades prosódicas estão relacionadas com a evolução no tempo da frequência 

fundamental, da duração e da intensidade, o termo ‘Prosódia’ é, muitas vezes, utilizado para 

referir o conjunto de fenómenos que envolvem qualquer um desses três atributos acústicos”.

 3 “Parte da gramática normativa que, tendo em vista o uso culto, a pronúncia tradicional e os 

traços fonológicos relevantes, determina e prescreve no âmbito da fonologia de uma língua: 

1) a escolha entre as variantes livres dos fonemas; 2) a nitidez de articulação dos grupos 

vocálicos e consonânticos; 3) os tipos de ligação que se devem fazer ou evitar; 4) as moda-

lidades condenáveis de metaplasmo; 5) a sílaba que deve receber o acento nos vocábulos de 

acentuação duvidosa” (Câmara Jr., 1973, p.292).

 4 Os trabalhos de Goldsmith (1976), sobre tom, Liberman (1975), Prince (1975) e Liber-

man e Prince (1977), sobre acento e ritmo, podem ser considerados os detonadores desse 

movimento.
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A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  19

(1973, p.322) trazia a definição de prosódia para os domínios da Fonologia, 

explicando-a como a “parte da fonologia referente aos caracteres da emissão 

vocal que se acrescentam à articulação propriamente dita dos sons da fala, 

como em português o acento e a entoação”.

Couper-Kuhlen (1986, p.2) adverte para o fato de que os elementos 

prosódicos não devem ser confundidos com os suprassegmentais. Uma de-

finição bastante difundida de suprassegmento é a de Lehiste (1970, p.2-

3): “Suprasegmental features are features whose arrangement in contrastive 

patterns in time dimension is not restricted to single segments defined by their 

phonetic quality”.5 Embora haja aproximações entre esses termos, eles não 

são completamente sinônimos. O termo suprassegmento vem da tradição 

estruturalista, em cujo modelo teórico o contínuo da fala era segmentado 

em unidades mínimas, fonemas, correspondentes a consoantes e vogais. 

Entretanto, nem todos os fenômenos fonológicos podem ser reduzidos a 

esse nível de análise. Entre esses fenômenos que “pairam sobre” os seg-

mentos, além da acentuação, do ritmo e da entoação, figuram outros, como 

duração vocálica, espraiamento da nasalização, coarticulação, assimilação, 

dissimilação e harmonia vocálica. Embora vários desses fenômenos sejam 

prosódicos e suprassegmentais, fenômenos como coarticulação, assimila-

ção, dissimilação, nasalização e harmonia vocálica, apesar de suprassegmen-

tais, não são prosódicos. Scarpa (1999, p.8) mostra que

A preferência pelo termo prosódia voltou à tona pela pressão das teorias 

fonológicas não lineares e pelo desenvolvimento descritivo e tecnológico efe-

tuado no âmbito da fonética acústica. A base da argumentação em favor do uso 

do termo prosódia em vez de suprassegmento é a certeza de que os fatos fônicos 

segmentais e os prosódicos não são independentes.

Segundo Couper-Kuhlen (1986, p.1), o termo prosódia, historicamente, 

remonta aos gregos, que o usavam para se referir aos traços da fala que não 

podiam ser indicados na ortografia, especificamente tom e acento melódi-

 5 “Traços suprassegmentais são traços cujo arranjo em padrões contrastivos na dimensão 

tempo não é restrito a segmentos isolados definidos pelas suas qualidades fonéticas.” [Todas 

as traduções para as citações são de nossa inteira responsabilidade, a não ser quando houver 

indicação contrária.]
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20  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

co, que caracterizavam e opunham palavras no Grego antigo. Dessa forma, 

desde os primórdios, o termo associou-se a traços melódicos da língua fa-

lada. A autora mostra que, no século II d.C., o termo prosódia sofreu uma 

extensão de significado, passando a ser usado como referência geral a traços 

que não podiam ser expressos na sucessão da cadeia segmental de vogais 

e consoantes. Foi essa extensão semântica que possibilitou a aplicação do 

termo à duração vocálica. Por fim, segundo a autora, foi através da ligação 

entre duração vocálica e acento que, a partir do século XV, o termo adquiriu 

o significado de “versificação”, uma de suas primeiras denotações até hoje. 

Neste livro, pois, são consideradas as duas acepções modernas principais 

do termo prosódia: a partir da métrica das cantigas medievais profanas e 

religiosas (prosódia, no sentido de versificação) é possível inferir os padrões 

de silabação, acento e ritmo da língua que dá sustento aos versos (prosódia, 

no sentido linguístico). Assim como já fizemos anteriormente, em Massini-

-Cagliari e Cagliari (2001, p.113), considera-se que, como na música, a fala 

tem melodia (entoação, tons) e pulsação (acento, ritmo e duração). São esses 

os fatores que aqui estamos considerando como prosódicos. É, portanto, à 

música da fala dos trovadores medievais em galego-português que se dedica 

esta pesquisa.

Pouco se sabe a respeito da prosódia do PA. Até mesmo em traba-

lhos mais recentes sobre esse período da Língua Portuguesa (cf. Maia, 

1997[1986]; Mattos e Silva, 1989; Ramos, 1985), não é possível encontrar 

tais informações. Pode-se contar apenas com algumas citações a respeito da 

localização do acento principal das palavras e outras poucas sobre o ritmo 

predominante em PA.6

Em uma época em que obviamente não havia tecnologia suficiente para o 

arquivamento e transmissão de dados orais, a possibilidade de escolha entre 

material poético ou em prosa para constituição do corpus não existe. Como 

os textos remanescentes em PA são todos registrados em um sistema de es-

crita de base alfabética, sem notações especiais para os fenômenos prosódi-

cos, fica praticamente impossível de serem extraídas informações a respeito 

da prosódia da língua desse período a partir de textos escritos em prosa; o 

 6 A este respeito, ver Massini-Cagliari (1999a, p.147-50). Mattos e Silva (2008, p.567-75) 

apresenta uma “Breve nota sobre a prosódia no período arcaico”, em que retoma os resulta-

dos de Massini-Cagliari (1999a). 
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procedimento mais viável, nesses casos, é buscar esses dados na estrutura 

métrica de textos poéticos, obrigatoriamente alicerçada nas características 

rítmicas da língua que a ela dá suporte (cf. Abercrombie, 1967; Cagliari 

1981, 1984, 2007; Lehiste, 1985, 1990; Hayes; MacEachern, 1996). 

Porque os textos poéticos metrificados levam em conta o número de 

sílabas e/ou a localização dos acentos em cada verso, eles acabam por trazer 

muitas das informações necessárias para uma pesquisa sobre a prosódia de 

línguas mortas ou de períodos ancestrais de línguas vivas, uma vez que, a 

partir da observação de como o poeta conta as sílabas (poéticas), pode-se 

inferir os limites entre as sílabas das palavras e, a partir daí, sua estruturação 

interna; a partir da observação de como o poeta conta as sílabas (poéticas) e 

localiza os acentos em cada verso, podem ser inferidos os padrões acentuais 

e rítmicos da língua na qual os poemas foram compostos; da localização 

dos acentos poéticos, pode-se concluir a localização do acento nas palavras, 

ou seja, os padrões de acento lexical da língua, e, da concatenação desses 

acentos dentro dos limites de cada verso, os padrões rítmicos da língua em 

questão.7 Além do mais, como diz Allen (1973, p.103):

[...] metrical phenomena cannot be ignored, since, especially in the case of “dead” 

languages, the relationship between poetry and ordinary language may provide 

clues to the prosodic patterning of the latter; and in any case verse form is a form 

of the language, albeit specialized in function […].8

Como mostram alguns trabalhos já desenvolvidos na área de Fonologia 

não linear (entre eles, Prince, 1989; Halle, 1989; Kiparsky, 1989; Hayes, 

1989; Verluyten, 1982) e outros a partir do modelo gerativo padrão de 

Chomsky e Halle (1968; conhecido como SPE) – entre eles, Halle; Keyser, 

 7 Em Massini-Cagliari e Cagliari (1998), mostramos como a consideração da poesia metrifi-

cada como objeto de estudo pode contribuir na descrição gramatical, em especial de elemen-

tos fonológicos, viabilizando a descrição de elementos prosódicos (como acento e ritmo, por 

exemplo) – insondáveis através de textos em prosa.

 8 “[...] fenômenos métricos não podem ser ignorados, na medida em que, especialmente no 

caso de línguas ‘mortas’, a relação entre poesia e língua comum pode fornecer pistas para 

o padrão prosódico da última; em qualquer caso a forma do verso é uma forma da língua, 

embora especializada em função [....].”
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22  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

1971 –, a escolha de textos poéticos para se estudar fenômenos prosódicos 

(e, em especial, o ritmo) de uma língua, inclusive e principalmente em seus 

estágios passados, já se provou adequada e eficaz, sobretudo quando se 

toma a descrição em um nível “mais abstrato” (fonológico e não fonético).

Os textos poéticos remanescentes em galego-português podem ser di-

vididos em duas vertentes: a profana (cantigas de amor, de amigo e de 

escárnio e maldizer) e a religiosa (as Cantigas de Santa Maria, de Afonso 

X). Por ser a documentação poética remanescente do PA constituída dessas 

duas dimensões, profana e religiosa, é objetivo desta pesquisa estruturar a 

análise dos fenômenos prosódicos dessa época em uma comparação de sua 

realização nesses dois tipos de discurso. 

Em trabalhos anteriores (Massini-Cagliari, 1995, 1999a), o alvo das 

investigações desenvolvidas restringiu-se à dimensão profana da lírica 

galego-portuguesa, sobretudo às cantigas de amigo e de amor. Faltava, 

pois, acrescentar à pesquisa a dimensão do discurso religioso. Portanto, em 

termos de abrangência de corpus, o objetivo principal da presente pesquisa 

é a análise linguística das cantigas religiosas de Afonso X – as Cantigas de 

Santa Maria – através da seleção de textos dessas cantigas, que servirá de 

base à comparação com os resultados já obtidos (anteriormente e nesta pes-

quisa) referentes às cantigas profanas.

Embora em ambas as dimensões da lírica medieval galego-portuguesa 

a linguagem poética empregada possa ser classificada como palaciana, 

correspondendo a uma modalidade de língua restrita à corte e aos usos a 

que esta camada social estava acostumada,9 há uma considerável distân-

cia geográfica e de função entre essas duas vertentes poéticas. Enquan-

to, na lírica profana, proveniente de Portugal e Galiza, a língua poética 

corresponde a um uso artístico da língua nativa da população, nas cantigas 

religiosas, o galego-português é usado como língua de cultura em um país 

estrangeiro, Castela, a mando do Rei, para poder melhor louvar a Virgem, 

na língua mais apropriada para essa finalidade. Trata-se, portanto, de uma 

 9 Katz e Keller (1987, p.2) referem-se a essa modalidade do galego-português como “a spe-

cialized and artificially erudite form of that particular language” [uma forma especializada 

e artificialmente erudita daquela língua particular]. Filgueira Valverde (1985, p.XXXIX), 

porém, considera que a língua dos trovadores não era algo artificial, mas um produto artís-

tico, sincero, inspirado muito proximamente no galego vulgar, que hoje perdura com muitas 

das características que sobreviveram na língua falada. 
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especialização de uso, em território alienígena. A esse respeito, Aita (1922, 

p.12) afirma:

Ter o Rei Affonso adoptado o gallego em vez do castelhano para as suas popu-

lares cantigas tinha preoccupado muito os criticos antes da divulgação dos codi-

ces vaticano 4803 e Colocci Brancuti que, revelando tantos trovadores espanhóes, 

e não da Gallicia, que tambem dictaram as suas rimas em gallego, provaram a 

justeza da asserção do Marquês de Santillana, que, desde a metade do seculo XV, 

na sua famosa carta ao condestavel de Portugal, escrevia: “Non á muchos tiempos, 

qualesquier dicidores e trovadores destas partes, agora fuesen castellanos, anda-

luces ó de la Extremadura, todas sus obras componiam en lengua Gallega”.

A razão que teria levado Afonso X a adotar uma língua estrangeira em 

vez de sua língua materna, o castelhano, na principal obra poética que or-

ganizou, transcende, segundo Leão (2007, p.149-50), os domínios ibéricos, 

sendo um fenômeno geral na Europa:

Parece que o motivo não estaria nem numa excentricidade do Artista, nem 

numa leviandade política do Monarca, mas no fascínio exercido por uma língua 

que, no contexto linguístico da Ibéria, se afirmava como apta, ou até como 

ideal, para a poesia. Aliás, esse fato não era único na Europa Medieval, onde 

três línguas vernáculas gozavam da preferência dos poetas: 

a) o galego-português, no mundo ibero-românico; 

b) o provençal no domínio galo-românico; e 

c) o toscano no âmbito ítalo-românico. 

O seu prestígio era tão amplamente reconhecido, que muitos trovadores, 

no ato de trovar, deixavam de lado as suas respectivas línguas maternas e ado-

tavam uma das três grandes línguas poéticas de então. Foi o que ocorreu com 

D. Afonso X. Compôs suas próprias cantigas e dirigiu ou supervisionou a 

composição de outras pelos seus colaboradores, utilizando o galego-português.

A esse respeito, é importante o esclarecimento trazido por Carballo Ca-

lero e Garcia Rodríguez (1983, p.12):

O idioma, pois, non se vincula à nacionalidade, conceito que, por suposto, 

ten na Idade Média conotacións mui distintas das que lle atribuímos hoje. 

Literariamente, a cultura dispón de línguas protocolárias. Nun existe oposición 
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entre língua nacional e língua colonial. Afonso X non se consideraba colonizado 

pelos galegos. Emporiso, escrebia a sua lírica en galego, e ao seu redor bulian 

trovadores, segreis e jograres que poetaban, escrebian, cantaban e falaban na 

nosa língua, porque a nosa língua era o español lírico da época, ou se se prefere, 

a língua obrigada para a poesia lírica española.10

Talvez tenha sido esse fato que fez com que as Cantigas de Santa Maria 

(de agora em diante, CSM) de Afonso X tenham ficado, por tanto tempo, 

praticamente esquecidas como fonte primária do português (ou galego-

-português) medieval. A questão que daí surgia era a seguinte: é legítimo 

considerar o produto mandado fazer por um rei castelhano escrevendo em 

galego-português como uma manifestação ancestral do Português?11

No entanto, essa questão não é tão fechada assim, já que alguns estu-

diosos, entre eles Peña (1973, p.XIX – traduzida por Leão, 2007, p.150), 

levantam a possibilidade de que Afonso X tenha sido falante nativo de 

galego-português:

A circunstância de que o rei tenha escrito aquela parte de sua obra que pode-

ria ser considerada mais íntima e pessoal, as Cantigas, em idioma galaico-portu-

guês surpreendeu a mais de um erudito. Isso, entretanto, não será tão estranho 

se levarmos em conta que muito provavelmente o Rei foi criado na Galiza. 

Filgueira Valverde (1985, p.XI) considera esta não uma possibilidade, 

mas uma certeza, uma vez que, para esse autor, “seguramente” o rei teria 

passado parte de sua infância na Galiza, onde tinha possessões o seu aio 

García Fernández de Villaldemiro, casado com uma dama de estirpe galega, 

dona Mayor Arias. Já à página XIV, Filgueira Valverde dá a extensão dessa 

 10 Optamos por não traduzir, aqui, as citações em galego, uma vez que, além de não haver 

entraves à percepção do significado, a Galiza, apesar de pertencer geograficamente à 

Espanha, constitui um espaço lusófono, sendo membro Observador Consultivo da CPLP 

(Comunidade de Países de Língua Portuguesa).

 11 Segundo Leão (2007, p.152), é preciso levar em conta, ainda, que “muitas das fontes utiliza-

das por Dom Afonso estavam escritas em latim, fosse nos hinos litúrgicos, fosse nas coleções 

de milagres de propriedade de santuários marianos. E isso transparece frequentemente na 

sintaxe das Cantigas de Santa Maria. Algumas frases têm construção tão arrevesada em rela-

ção à língua oral, que se diriam cunhadas em moldes latinos”. A investigação da influência 

do latim na sintaxe das CSM escapa, no entanto, do escopo deste livro.
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estadia de Afonso X na Galiza durante a infância: de 1223 a 1231 – não 

desprezíveis nove anos, bem na fase de aquisição da língua materna (dos 

dois aos onze anos). Beltrán (1990, p.10-1; 1997, p.8) também considera 

que desde o começo de sua vida o rei aprendeu em galego suas primeiras 

canções para louvar a Virgem. 

Por outro lado, Leão (2007, p.152) considera que indubitavelmente 

Afonso X também “tem como língua materna o castelhano, o que torna 

inevitáveis as interferências dessa língua no galego-português do texto, 

principalmente quando a Cantiga é da lavra do próprio Rei”. 

A proposta desta obra, de comparar a língua das cantigas profanas e 

religiosas, se quer também como tentativa de contribuir para responder a 

perguntas desse tipo. No entanto, o principal objetivo é investigar se há, 

de fato, entre os dois tipos de lírica, diferenças linguísticas relevantes no 

que diz respeito aos elementos prosódicos recortados. A preocupação se 

justifica porque há uma tendência, talvez pelo fato de o autor/organizador 

dos poemas ser castelhano, de identificar a linguagem das CSM mais com o 

galego do que com o português. De acordo com Leão (2007, p.153):

Considerando [...] o problema da identidade linguística, o galego-portu-

guês literário do século XIII constituía ainda uma unidade, porém uma uni-

dade já instável. Com certeza, no oral corrente, essa unidade já começava a dar 

mostras da futura bifurcação entre galego e português. E o mesmo ocorria na 

língua literária: dentro daquela unidade artificial já se percebiam prenúncios de 

separação, isto é, de um lado galeguismos e, de outro, lusitanismos que, vindos 

da língua oral, penetravam no texto. Aliás, os prenúncios dessa separação, que 

viria a gerar, de um lado, o galego e, de outro, o português, podem notar-se, 

grosso modo, no conjunto da poesia trovadoresca. De um modo geral, a lingua-

gem dos três cancioneiros profanos se encaminha, pouco a pouco, para o padrão 

português em formação, enquanto que a linguagem do cancioneiro sacro, pelo 

menos no que diz respeito à fonologia e à morfologia, tende para o padrão 

galego, também em formação.

Em termos cronológicos, o tempo histórico coberto por esta pesquisa 

compreende os séculos XIII e XIV. Esse espaço de tempo localiza-se, in-

discutivelmente, no princípio do período que a maioria dos estudiosos da 

história do português denomina de arcaico. No contínuo da Língua Portu-
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guesa, esse período corresponde às primeiras manifestações em uma língua 

diferente do latim (mas derivada dele), que acabam por receber, dos seus 

próprios falantes, um novo rótulo. 

É provável que antes do século XIII existissem manifestações orais nesse 

vernáculo já diferente do latim clássico;12 porém, por não terem sobrevivido 

em suporte escrito, o que se considera como PA é constituído apenas de tex-

tos escritos remanescentes, datados a partir do final do século XII, literários 

ou não, em prosa e em verso. Desta forma, como mostra Mattos e Silva 

(1994), o consenso entre os estudiosos quanto ao início do período arcaico 

é muito maior do que com relação ao seu término. Se, de maneira geral, os 

estudiosos consideram como início do período arcaico o século XIII, para o 

seu término, alguns indicam o século XV (Michaëlis de Vasconcelos, 1912-

3, p.19, seguida por Mattos e Silva, 1989, p.15, e Ali, 1971, p.18, que rotula 

esse período de “português antigo”); outros se estendem até o século XVI 

(Vasconcellos, 1959, p.16; Silva Neto, 1970 [1957], p.398).13

Silva Neto (1970[1957], p.398), com base em Michaëlis de Vasconcelos 

(1912-3, p.19-20), embora discorde dela quanto ao final do período, subdi-

vide o período arcaico em duas fases: a fase trovadoresca, do último terço do 

século XII até 1350, ou 1385 (data da batalha de Aljubarrota), que denomi-

na de galego-portuguesa; e a fase da prosa histórica, de 1385 até o século XVI. 

É, portanto, à língua registrada no período unanimemente denomina-

do de trovadoresco e situado entre o finalzinho do século XII e meados do 

século XIV que se dedica esta pesquisa.

 12 Esse período de formação do português, anterior ao início dos registros escritos, cos-

tuma receber dos estudiosos o rótulo de proto-histórico (cf. Silva Neto, 1986[1957], p.405; 

Michaëlis de Vasconcelos, 1912-3, p.17; e Nunes, 1969, p.17). Situado entre os séculos 

IX e XII, esse período pode ser captado a partir das palavras e expressões portuguesas que 

aparecem em documentos escritos em latim bárbaro. A fase anterior ao proto-histórico é a 

pré-histórica (cf. Mattos e Silva, 1991, p.15-6).

 13 Messner (2002, p.97) é um grande crítico da periodização estabelecida para a diacronia 

do português, porque considera que “não só a maior parte dos autores utiliza os mesmos 

termos, mas também [...] estes termos não são genuinamente linguísticos, mas literários”. 

Avaliando a grande unanimidade com relação à quebra de periodização em 1350, Messner 

(2002, p.103) afirma que, mesmo sem fazer referência aos fatos linguísticos, os autores 

acabam por identificar os limites do tempo em que ocorrem as maiores mudanças na língua, 

em que, a exemplo do que ocorre também em francês, “as evoluções regulares baseadas na 

fonética histórica substitui-se o estabelecimento de paradigmas uniformes”.
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No âmbito da Fonologia, a contribuição principal desta pesquisa é des-

crever, pela primeira vez no Brasil, características da prosódia da língua 

veiculada pelas Cantigas de Santa Maria. Embora razoavelmente explora-

das em outros aspectos (musicais, literários, codicológicos, iconográficos, 

históricos, filosóficos), as CSM não têm recebido atenção com relação ao 

seu aspecto linguístico, nem no Brasil, nem no exterior. Segundo Leão 

(2007, p.148), “é curioso que nada exista de estudos linguísticos sobre 

as Cantigas de Santa Maria”. Em seu livro, a renomada autora consegue 

mapear apenas dois trabalhos de Rudolf Rübecamp,14 na década de 1930, 

e o glossário de Walter Mettmann (1972). Depois disso, a estudiosa dá 

um salto até a década de 1990, em que “já podemos encontrar uns poucos 

artigos e trabalhos de grau sobre aspectos linguísticos das Cantigas, alguns 

deles ligados à pós-graduação” (é preciso dizer que esses trabalhos acadê-

micos, no Brasil, em sua grande maioria, são ligados ao Grupo de Pesqui-

sa liderado pela Profa. Dra. Ângela Vaz Leão, e orientados por ela). No 

exterior, tem-se notícia de apenas uns poucos artigos esparsos,15 tratando 

de questões linguísticas diversas, além do Lessico in Rima de Betti (1997), 

que não foi citado por Leão (2007). 

Snow (1987, p.478-80) faz um panorama do estado da questão do estudo 

das CSM, na década de 1980, mostrando que o interesse pelos estudos das 

CSM começou a aumentar apenas a partir da década de 1970. Com relação 

aos estudos linguísticos, as áreas exploradas, segundo Snow (1987, p.480), 

são as seguintes: estudos linguísticos voltados ao estilo (popular vs. erudi-

to); estudos satíricos; investigação de traços estilísticos ligados a técnicas 

poéticas específicas e a passagens com usos linguísticos não convencionais; 

estudos do caráter subjacente de narratividade da poesia afonsina.

Como se vê, a partir do estado da questão tal como colocado por Snow 

(1987), os estudos de aspectos de linguagem que ora se desenvolvem a 

partir das CSM estão todos, completa ou parcialmente, subordinados a per-

guntas de pesquisas de áreas como os estudos literários, os de estilo e os de 

discurso. Não há, a rigor, estudos de linguística formal, nos temas arrolados 

 14 Ver Rübecamp (1932, 1933).

 15 Snow (1987, p.479) afirma que não há trabalhos recentes de fôlego sobre Afonso X e quase 

todos os trabalhos recentes aparecem em forma de artigo, e, quando não é este o caso, na 

forma de capítulos ou partes específicas de monografias nas quais a poesia afonsina tem um 

papel coadjuvante.
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por Snow (1987). É por esse motivo que é impossível concordar com o autor 

(Snow, 1987, p.483), quando afirma que “in short, there is no lack of study 

in areas of importance to Alfonso’s Marian compilation”.16 A brecha existe; 

e corresponde aos estudos de linguística formal, da língua que dá suporte 

aos versos da coleção das CSM. Nesse contexto aparece este livro, como 

contribuição ao desvendamento da fonologia dos trovadores afonsinos.

A análise fonológica dos dados será realizada a partir da Teoria da Oti-

malidade (doravante, TO).17 Em uma dimensão mais ampla, constitui 

também um objetivo deste trabalho promover a avaliação da adequação 

dessa teoria (extremamente popular entre os fonólogos a partir da década 

de 1990), com relação à explicação de dados verdadeiramente produzidos 

em um tempo passado (e não dados construídos a partir da intuição do 

falante-nativo pesquisador). Além disso, objetiva-se também a avaliação da 

adequação da teoria ao tratamento de dados literários, construídos com fi-

nalidades artísticas, muitas vezes apresentando usos estilísticos desviantes.

 

 16 “em resumo, não há falta de estudos em áreas de importância à compilação mariana de 

Afonso”.

 17 Para uma introdução ao formalismo e aos pressupostos da TO, ver o Capítulo 2.
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