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3 
ACENTO

Como desde sempre apontaram os estudos filológicos e desde cedo 

mostraram os trabalhos em fonologia, o acento lexical, como contexto de 

força, resiste mais fortemente a mudanças, sendo sua localização, até os dias 

de hoje, o ponto de aproximação do ritmo, por um lado, entre latim e por-

tuguês, e, por outro, entre Português Europeu (PE) e Português Brasileiro 

(PB).1 Sendo o PA o ponto medial entre esses extremos temporais, e sendo 

crucial a importância do posicionamento do acento lexical para a constitui-

ção da prosódia de uma língua, uma vez que é a base de seu ritmo, faz-se 

necessário, pois, que uma considerável parcela deste estudo seja dedicado à 

investigação desse fenômeno.

Neste contexto, o objetivo deste capítulo é apresentar os padrões acen-

tuais possíveis no PA, no nível lexical, para que, nos próximos capítulos, 

seja possível investigar processos outros, de ordem rítmica. 

3.1  Acento em Português Arcaico: abordagens 
tradicionais

Em geral, a vasta bibliografia que se desenvolveu sobre o PA concentra-

-se dos fins do século XIX até meados do século XX, sendo herdeira da 

 1 A este respeito, ver Massini-Cagliari (2014), versão publicada da conferência proferida no 

Congresso Internacional 500 Anos de Língua Portuguesa no Brasil. Évora: Universidade de 

Évora, 8 a 13 de maio de 2000.
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tradição de estudos filológicos-linguísticos própria ao historicismo oi-

tocentista (Mattos e Silva, 1991, p.46). Por esse motivo, são raras, nessa 

bibliografia, afirmações a respeito da prosódia dessa época.

Quanto à localização do acento, os poucos autores que tratam do as-

sunto concordam em relação ao fato de que o PA possuía uma grande 

quantidade de palavras paroxítonas e oxítonas, mas discordam quanto à 

existência de proparoxítonas. Os que trataram de corpora fechados (como 

Nunes, 1972, 1973, por exemplo), principalmente compostos de textos 

poéticos, só puderam encontrar paroxítonos e oxítonos. Já os que fazem 

afirmações mais generalizantes admitem a existência de proparoxítonos, 

porém raros – Michaëlis de Vasconcelos (1912-1913, p.62), Teyssier (1987, 

p.24). A este respeito, Michaëlis de Vasconcelos (1990[1904], p.XXV) 

afirma:

Não verifiquei ainda, quantas palavras esdrúxulas entraram no vocabulário 

dos trovadores. Em todo o caso devem ser poucas, se abstrairmos dos tipos com 

semivogal i (sábya, rávya, cámbyo; na ortografia do sec. XIV sabha, ravha, cam-

bho, e posteriormente saiba, raiva, caimbo; êste último regressou a cámbio) que 

eu contaria á maneira espanhola, entre os parocsítonos.

No entanto, o assunto mais abordado nos textos da época, quanto à 

prosódia do PA, diz respeito à chamada “lei da persistência da tônica” (Cou-

tinho, 1954, p.138) e às exceções a essa “lei”, que dá conta da permanência 

do acento na mesma sílaba em que ocorria em latim – o que não quer au-

tomaticamente dizer que essa sílaba, no PA, ocupe a mesma posição que 

aparecia no latim (as alterações são devidas, principalmente, a processos de 

síncope das postônicas) – Vasconcellos (1959, p.29), Nunes (1969, p.32), 

Williams (1975[1938], p.26), Teyssier (1987, p.8). Segundo Nunes (1969, 

p.33-4), as causas das exceções à persistência da tônica são de três tipos: 

fonéticas (i tônico na antepenúltima sílaba seguido de outra vogal transfor-

mava-se em átono e a vogal seguinte, em tônica; “positio debilis” – a antepe-

núltima sílaba tônica, seguida de oclusiva com líquida, transformava-se em 

átona e a penúltima, em tônica), morfológicas (casos em que a “consciência 

da composição” foi perdida, na passagem do latim ao PA) e analógicas (mu-

dança de acentuação nas duas primeiras pessoas do plural, nos Pretéritos 
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Imperfeito e Mais-que-perfeito). Segundo Grandgent (1940, p.12), Bat-

tisti (1946, p.57-9), Niedermann (1953, p.15-7), Silva Neto (1956, p.96-7) 

e Maurer Jr. (1959, p.68-72), essas alterações são anteriores ao período 

trovadoresco do PA, tendo acontecido já na passagem do latim clássico 

ao vulgar.

Em relação às alterações de posicionamento do acento do latim ao PA, 

chama a atenção dos estudiosos a “tendência de transformar proparoxí-

tonas latinas em paroxítonas”, apontada por Michaëlis de Vasconcelos 

(1912-1913, p.61), que atribui aos vocábulos esdrúxulos um “quid estra-

nho, estrambótico”, no português daquela época. Essa tendência de “evi-

tar proparoxítonos” no PA é também apontada por Nunes (1969, p.68) e 

Bueno (1955, p.30).

Michaëlis de Vasconcelos (1912-1913, p.63-4) registra a mudança de 

palavras paroxítonas a oxítonas, no decorrer do período arcaico da língua, 

além da transformação de proparoxítonas em paroxítonas:

Vocábulos outrora graves passaram a ser agudos. Soo, doo, maa, sã-o, mã-o 

foram contraídas em só, dó, má, sã, mão, [...]; esdrúxulos antigos como perigoo, 

bágoo, párvoo (parvulus) passaram a graves, como perigo, bago, parvo.

Em relação ao ritmo do PA, de maneira mais geral, as informações co-

letadas nos estudos tradicionais são ainda mais escassas. A maior parte 

das observações diz respeito a afirmações de Michaëlis de Vasconcelos 

sobre o Cancioneiro da Ajuda. Segundo essa autora, a grande maioria dos 

versos desse Cancioneiro termina em palavras oxítonas, isto é, trata-se 

de versos agudos (Michaëlis de Vasconcelos, 1912-1913, p.63 e p.399). 

Em bora tal fato possa aparentemente sugerir para o PA um ritmo predo-

minantemente iâmbico, Michaëlis de Vasconcelos (1912-1913, p.63) diz 

que “isso não corresponde de maneira alguma ao organismo verdadeiro 

do idioma”, sendo um reflexo da “estética rudimentar dos trovadores”. 

Para ela, nos gêneros populares, quando os poetas se afastam dos modelos 

franceses e provençais, surgem rimas graves, “em harmonia com o carácter 

da língua”. A autora chega, inclusive, a propor uma divisão entre esses dois 

tipos de ritmo, quanto a seu caráter mais predominantemente popular ou 

elitista – Michaëlis de Vasconcelos (1912-1913, p.401):
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O povo gostava e gosta do ritmo trocaico – descendente – de marcha ou de 

dança saltada.

Por isso o poeta da corte preferia o ritmo jâmbico, ascendente. O povo gos-

tava de rimas graves (inteiras) sem desprezar as agudas. Os áulicos preferiam 

as agudas.

No entanto, apesar de “preferirem” os versos agudos, os trovadores 

da corte não “desconheciam” os versos graves. Michaëlis de Vasconcelos 

(1912-1913, p.396) afirma que D. Dinis, o rei trovador, se serve de um 

ritmo que ela chama de “trocaico” e “naturalíssimo” em dezenove das suas 

cantigas.

3.2  Acento em Português Arcaico: abordagem 
derivacional

Em trabalhos anteriores, empreendi uma análise da acentuação do PA 

com base na teoria métrica paramétrica de Hayes (1995) – Massini-Cagliari 

(1995, 1998b, 1999a,b). Massini-Cagliari (1999a) é uma versão revisada da 

tese de Doutorado defendida em 1995, quando empreendi uma análise do 

acento em três momentos do contínuo temporal que levou à formação do 

português do Brasil – a saber, o ponto de “partida”, o latim; o PA, como 

ponto temporal medial (tomado como uma espécie de checkpoint – ponto 

de checagem – especial); e PB, ponto de “chegada”. Ao final da análise, um 

fato surpreendeu: o conjunto dos valores dos parâmetros do acento desses 

três períodos do português não se diferencia, como pode ser observado no 

confronto que se fez, a seguir, das escolhas paramétricas da língua quanto 

ao ritmo, nos três momentos históricos considerados.2

 2 Além disso, também não se alteram as restrições quanto à construção de pés degenerados 

(em todos os três períodos considerados, aplica-se uma proibição fraca) e a atribuição de 

moras aos elementos da sílaba (são moraicos os elementos da rima como um todo, inclusive 

os da coda), quando da consideração da quantidade silábica, no momento da construção dos 

troqueus moraicos.
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(3.1)

LATIM PA PB

pé básico troqueu moraico troqueu moraico troqueu moraico

1.  Quantidade de 

sílabas por pé

binário binário binário

2. Dominância esquerda esquerda esquerda

3.  Sensibilidade à 

quantidade das 

sílabas

sim sim sim

4. Direcionalidade da direita para a 

esquerda

da direita para a 

esquerda

da direita para a 

esquerda

5. Iteratividade não iterativo não iterativo não iterativo

As escolhas paramétricas explicitadas em (3.1) dão conta da grande 

maioria das palavras (padrões não excepcionais) da língua nesses três mo-

mentos: paroxítonas e proparoxítonas, em latim (3.2a); oxítonas e paroxíto-

nas, em PA (3.2b) e PB (3.2c).3

(3.2) a. (x) (x)  (x)

for ti tū <do> ve he men <tur>  i ni mī <cus>

—  —   —   —

(x .) (x .)  (x .)

fa ci <lis> le gi <tur> sub si di <um>

     —  

b. (x   .)   (x .)     (x  .) (x .)

lu me coy ta do so y da de do o

    —          

   (x)     (x)      (x)    (x)

pra zer por tu gal co ra çon san deu

  —  —   —    —  — —

 3 Em (3.2), os símbolos — e  representam, respectivamente, “sílaba pesada” e “sílaba leve”. 

O cálculo do peso de cada sílaba é feito de acordo com a teoria de Hayes (1995), conforme o 

estabelecido para o PA em Massini-Cagliari (1999a, p.89-91 e 169). Já os símbolos (x) e (x .) 

representam, respectivamente, pé composto por apenas uma sílaba pesada e pé trocaico, 

composto por duas sílabas leves.

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   157Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   157 22/01/2016   16:41:0722/01/2016   16:41:07



158  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

c.    (x .)    (x .)      (x)    (x)

ba ta ta de te ti ve ar ma zém co ro nel

        —  —    —

    (x)    (x)   (x)   (x)  (x)

por tu guês po mar cha péu ir mão pai

 —    —    —   — — —  —

Com relação ao PA, o único caso não contemplado pelas escolhas para-

métricas explicitadas em (3.1), entre os não verbos do corpus analisado em 

1995-1999, é o de palavras oxítonas terminadas em sílaba leve – aqui, ali, 

alá, acá, assi. A solução encontrada foi considerá-las como compostas da 

preposição a + base (Massini-Cagliari, 1995, p.214; 1999a, p.173-4); nesse 

caso, a base, enquanto um monossílabo leve, constitui um pé degenerado, 

proeminente, no nível da palavra prosódica.

As escolhas paramétricas explicitadas em (3.1) para o PA também dão 

conta de todas as formas verbais encontradas, a partir do uso da estipula-

ção de extrametricidade (é extramétrica a coda final de verbos que porte 

elemento com status de flexão, ou seja, {N, S} – Massini-Cagliari, 1999a, 

p.176). As únicas exceções são as formas da 1a pessoa do singular do Pre-

térito Perfeito do Indicativo, nas 2a e 3a conjugações (ex.: perdí, partí), 

resolvidas através da consideração da última sílaba dessas formas como 

bimoraicas, resultado da fusão das vogais temáticas e da desinência núme-

ro-pessoal, ambas moraicas, e as formas do Futuro do Presente, conside-

radas compostas do infinitivo do verbo principal, seguido do Presente do 

Indicativo do verbo haver.

No entanto, em Massini-Cagliari (1995, 1999a), uma diferença im-

portante pode ser observada quanto à estipulação da extrametricidade, na 

passagem do latim ao PA, em relação ao constituinte a ser marcado como 

invisível à regra de acento: em latim, todas as sílabas finais de palavras 

eram consideradas extramétricas; já em PA e PB apenas segmentos podem 

ser assim marcados – e, mesmo assim, sujeitos a um condicionamento 

morfológico: apenas em verbos.

No latim, a regra de extrametricidade é, de fato, bastante simples: é 

extramétrica a última sílaba de cada palavra. Tal regra se aplica pós-lexical-
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mente em todos os casos, sem exceções e independentemente da estrutura 

morfológica das palavras. Desta forma, uma sílaba extramétrica tanto pode 

fazer parte do radical (igi<tur>), como pode ser constituída da última 

consoante do radical seguida de desinência nominal (ro<să>), como ainda 

pode corresponder a uma desinência ou parte dela – verbal (abē<mus>) ou 

nominal (omnĭ<bus>). Tais exemplos atestam a falta de condicionamento 

morfológico para a extrametricidade – o que é esperado em relação a uma 

língua em que a acentuação é aplicada pós-lexicalmente.

Um fato interessante em relação ao latim (inclusive ao chamado latim 

clássico) que deve ser ressaltado é que, também pós-lexicalmente, mas 

posteriormente à atribuição do acento, são aplicados processos de redução 

(bastante atuantes, como mostram os registros de gramáticos da época – 

Silva Neto, 1946; Elia, 1974, p.44-6), que transformam proparoxítonas 

em paroxítonas (através da supressão de uma das duas sílabas ou vogais 

átonas finais – em geral, a vogal da penúltima sílaba: calido → caldo; au-

ricula → oricla) e paroxítonas em oxítonas (através da supressão da vogal 

átona final: amare → amar). É claro que a atuação desses processos, embo-

ra não modifique a gramática (no sentido de que não altera qualquer parâ-

metro rítmico), transforma a experiência desencadeadora para as gerações 

futuras, uma vez que a manifestação superficial dos dados supracitados 

é passível de duas interpretações, explicitadas em (3.3), que resultam, 

por sua vez, da dupla interpretação possível quanto à forma de base da 

palavra – (3.4):

(3.3) a. extrametricidade da última sílaba

(x .)  (x)

ka li <do>  a mā <re>

     —    

b. nenhuma sílaba extramétrica:

(x)   (x)

kal do a mar

—   —
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(3.4) a. [kalid] [o] b. [kald] [o] forma de base

kalido kaldo afixação

    <do> não se aplica extrametricidade

(x .) (x) construção dos pés

kaldo não se aplica queda da 1a vogal postônica 

nas proparoxítonas

kaldo kaldo output

Sendo assim, pode-se dizer que é a alteração da forma de base dessas pala-

vras o fator desencadeador da mudança observada na sua estrutura métrica. 

E, como a modificação da forma de base não altera a estrutura superficial, 

é possível dizer que, na passagem de uma (3.4a) a outra (3.4b), do latim ao 

PA, houve uma reanálise, no sentido langackeriano do termo (Langacker, 

1977, p.58). Está justamente na reanálise das formas de base das palavras 

que sofrem esse tipo de processos de redução a origem da mudança linguís-

tica que faz que o PA, posteriormente, não considere qualquer constituinte 

extramétrico em relação aos nomes. Já em relação aos verbos do PA, o condi-

cionamento morfológico na atuação da extrametricidade é bem claro: são ex-

tramétricos os segmentos de final de palavra que ocupem a posição da coda 

dentro da sílaba, com status de flexão (ou seja, {N, S}, em cantas, cantam, 

cantavam, cantastes, por exemplo).

Pode ser também observada, na passagem do latim ao PA, uma mudan-

ça no domínio de aplicação da regra de acento. Em latim, de acordo com 

Nespor e Vogel (1986), o domínio de aplicação do acento é o grupo clítico, 

já que regras (como a que altera a posição do acento da palavra quando a 

ela é adjungido um elemento enclítico – árma → armáque) fazem referência 

a domínios maiores do que a palavra. Já em PA, não existem razões para 

supor que o domínio do acento seja maior do que a palavra. Entre os argu-

mentos que servem de apoio à consideração da palavra como domínio da 

acentuação em PA, destaca-se o fato de a colocação de clíticos à direita das 

palavras não alterar a posição do acento: veér-me, (ueerme) [B555]; doí-me 

del (Doi me del) [B562]; feze-o (Fezeo) [B563].4 Dessa forma, enquanto, em 

 4 Nos exemplos citados, entre parênteses, é apresentada a ortografia de B para a sequência 

de palavras em questão e, entre colchetes, o número da cantiga em que aparece em B – aqui 

tomado através da edição fac-similada de 1982.
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latim, o acento pode ser considerado um fenômeno pós-lexical, em PA não 

restam dúvidas quanto à sua aplicação lexical.

A confirmação de que a regra de acento, em português, percorreu esse 

caminho, do módulo pós-lexical ao lexical, vem do comportamento da 

atribuição do acento no PB atual. De acordo com a proposta de Massini-

-Cagliari (1999a,b), em PB, o acento é atribuído em estratos diferentes 

do léxico às palavras proparoxítonas e paroxítonas terminadas em sílabas 

travadas, por um lado, e às que seguem o padrão default de acentuação, 

por outro. Para dar conta do grande número de exceções à regra padrão de 

atribuição de acento em PB, é preciso postular a existência de pés datílicos 

e espondaicos (ternários) excepcionais (exemplo em 3.5), atribuídos em um 

nível mais profundo do léxico (ou seja, no primeiro estrato lexical).

(3.5) abóbora revólver

[abɔboɾ] [a] [xevɔLveR] forma de base

1o estrato

abɔboɾa afixação da marca de classe

 (x  .  .)

 σ σ σ
(x .)

— —
formação dos pés datílicos 

e espondaicos

2o estrato

não se aplica não se aplica regra de acento

a’bɔboɾa xe’vɔʊ̯ver output

Portanto, por causa do número muito maior de exceções que a regra de 

acento adquiriu no PB, pode-se dizer que a atribuição do acento atinge um 

nível mais profundo do léxico do que ocorria em PA, porque, quanto maior 

o número de exceções, mais profunda no léxico é a aplicação de uma regra 

(Zec, 1993).

3.3 Metodologia

Para o estudo do acento do PA, serão consideradas todas as palavras em 

posição de rima em todas as cantigas de amigo e de amor (não apenas as 

constantes do corpus básico de cem cantigas), e todas as palavras na mesma 

posição nas 420 CSM, em busca dos padrões possíveis de acento lexical 
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naquela época. Por ser a rima em poesia metrificada a posição mais proe-

minente do verso, serão observadas todas as palavras que ocorrem nessa 

posição no conjunto de cantigas analisadas, de modo a mapear todos os 

padrões (isto é, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas) ocorrentes. Como 

já vimos anteriormente (Capítulo 1), sendo a estrutura métrica de textos 

poéticos obrigatoriamente alicerçada nas características rítmicas da língua 

que a ela dá suporte (cf. Abercrombrie, 1967; Cagliari, 1982, 1984; Lehiste, 

1985, 1990), a focalização da posição de rima é importante, na medida em 

que se trata de uma proeminência rítmica, em nível lexical, reforçada em 

nível frasal, uma vez que, a exemplo do PB, também no PA o último acento 

lexical constitui a principal proeminência rítmica do enunciado. Assim 

sendo, as proeminências lexicais nessa posição são facilmente identificáveis 

e classificáveis, devido ao reforço que recebem, em nível rítmico. A posição 

de rima em versos metrificados constitui, portanto, a posição ótima para a 

observação dos padrões de acento lexical, em uma língua morta, que não 

possui registros orais.

A metodologia baseia-se na obtenção do padrão rítmico da língua, a 

partir da consideração da estrutura poética dos versos metrificados a que 

subjaz. Para tal, a análise das cantigas consideradas segue algumas etapas, 

explicitadas a seguir.

• Os dados foram tomados inicialmente a partir de edições fac-simila-

das5 ou de microfilmes dos próprios manuscritos (no caso dos códices 

Escorial rico e de Florença das CSM). 

• Recorreu-se ao auxílio de edições diplomáticas e/ou interpretativas, 

em caso de dúvidas de decifração.6

• Estabelecimento da estrutura métrica da cantiga, sobretudo quanto 

à disposição dos versos (principalmente em casos em que a transli-

neação não correspondia à estrutura métrica do poema, em termos de 

segmentação dos versos) e à localização dos acentos poéticos.

• Divisão dos versos da cantiga em sílabas poéticas.

 5 A lista das edições fac-similadas consideradas nesta pesquisa foi apresentada no Capítulo 1.

 6 As edições das cantigas profanas e religiosas consideradas nesta pesquisa também foram 

listadas no Capítulo 1.
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• Focalização das palavras em posição de rima: estabelecimento dos 

padrões acentuais encontrados.

Além disso, como foi dito anteriormente no Capítulo 1, glossários e 

vocabulários da língua nessa época são fonte importante de informação a 

respeito dos limites de possibilidades do léxico (por exemplo, quanto a pa-

drões possíveis de acentuação, mas menos frequentes, que, por esse motivo, 

podem não ter ocorrido no recorte do corpus imposto pela metodologia). 

Foram consultados os glossários de Michaëlis de Vasconcelos (1920) 

e Nunes (1973, v.III, p.575-704), o Índice Onomástico e o Vocabulário de 

Lapa (1970), o Glosario de Mettmann (1972, 1989) e o Lessico in Rima de 

Betti (1997), como fontes secundárias de informação.

3.4 Análise dos dados: tipos de verso

Conforme mostra a Tabela 3.1, a seguir, foram analisadas 1231 cantigas 

profanas e religiosas. Essa soma inclui o total das cantigas contidas no Can-

cioneiro de Ajuda, todas as cantigas de amigo contidas no Cancioneiro da 

Biblioteca Nacional de Lisboa e todas as Cantigas de Santa Maria (segundo 

Parkinson, 1998a, p.189).

Tabela 3.1. Quantidade de cantigas analisadas.

Fonte Total de cantigas analisadas

Cantigas profanas:

Cancioneiro da Ajuda

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa

308 (25%)

503 (40,9%)

Total (cantigas profanas) 811 (65,9%)

Cantigas religiosas: Cantigas de Santa Maria 420 (34,1%)

Total 1231 (100%)

Apesar de ter sido analisado praticamente o dobro de cantigas profa-

nas (811 cantigas, 503 de amigo e 308 de amor) em comparação com as 

religiosas (420 CSM), por terem essas usualmente uma maior extensão, no 

que concerne à quantidade de estrofes, a quantidade de versos analisados 

provenientes de cantigas religiosas é praticamente o dobro da quantidade 

de versos profanos – ver Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2. Quantidade de versos analisados.

Fonte Total de versos analisados

Cantigas profanas:

Cancioneiro da Ajuda

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa

6868 (14,6%)

8905 (18,8%)

Total (cantigas profanas) 15773 (33,4%)

Cantigas religiosas: Cantigas de Santa Maria 31495 (66,6%)

Total 47268 (100%)

Foi escolhida a posição de rima para observação dos padrões acentuais 

em PA por ser esta a única posição do verso em que se pode ter certeza 

absoluta do posicionamento do acento e das relações de proeminência esta-

belecidas entre as sílabas da palavra. 

Observando a pauta acentual da última palavra de cada verso, pôde ser 

constatado que os dois únicos padrões encontrados em posição de rima, no 

recorte da lírica medieval considerado, são as paroxítonas e as oxítonas – 

ver Tabela 3.3. Quando o verso acaba em uma palavra paroxítona, é dito 

“grave” (ou “feminino”); quando termina em uma oxítona, é “agudo” (ou 

“masculino”) – Pena (2000, p.43-4).

Tabela 3.3. Tipo do verso, quanto à sua terminação.

Fonte versos graves versos agudos Total

Cantigas profanas:

Cancioneiro da Ajuda

Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa

652

3185

6216

5720

6868

8905

Total (cantigas profanas) 3837 (24,3%) 11936 (75,7%) 15773 (100%)

Cantigas religiosas: Cantigas de Santa Maria 16539 (52,5%) 14956 (47,5%) 31495 (100%)

Entretanto, como mostra a Tabela 3.3, a distribuição de versos graves 

e agudos não se dá da mesma forma nos corpora de cantigas profanas e 

religiosas. Os percentuais apresentados na Tabela 3.3 revelam um maior 

equilíbrio na distribuição de versos graves e agudos nas cantigas religiosas 

do que nas cantigas profanas. Uma desproporção na distribuição dos dois 

tipos de verso pode ser encontrada sobretudo nas cantigas de amor do Can-

cioneiro de Ajuda, em que 90,5% dos versos são agudos. Porém, mesmo nos 

dados relativos às cantigas de amigo do Cancioneiro da Biblioteca Nacional 

de Lisboa, há uma desproporção, uma vez que 64,2% dos versos são agudos.

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   164Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   164 22/01/2016   16:41:0822/01/2016   16:41:08



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  165

De uma maneira geral, o que a análise da relação entre o padrão de 

verso (grave ou agudo) e o tipo de palavra, quanto à pauta acentual (oxí-

tona, paroxítona ou proparoxítona), que aparece na posição proeminente 

do verso revela é que, em posição de relevo rítmico no verso, os únicos 

padrões possíveis são as paroxítonas e as oxítonas. Em outras palavras, 

não há proparoxítonas em posição de rima. Essa constatação confirma o 

caráter marginal – fora do “espírito” da língua – desse padrão prosódico, 

considerado “estranho”, “estrambótico”, segundo Michaëlis de Vascon-

celos (1912-1913, p.61). Sendo a posição de rima o foco prosódico por 

excelência do verso, e sendo que os versos são construídos a partir (e ja-

mais ao contrário) do ritmo linguístico do idioma que lhes dá suporte, é a 

investigação do aproveitamento estilístico das terminações graves e agudas 

(e nunca esdrúxulas) nessa posição de destaque que revela a tendência 

rítmica do PA.

Uma comparação entre os valores absolutos das ocorrências de cada tipo 

de verso no corpus considerado, como o que foi feito nos gráficos 3.1 e 3.2, 

pode levar à errônea conclusão de que as oxítonas, ou o ritmo iâmbico, seja 

o padrão acentual canônico no PA, dada a sua prevalência. Já Michaëlis de 

Vasconcelos (1912-1913, p.63), em citação já referida, alertava para o fato 

de que “isso não corresponde de maneira alguma ao organismo verdadeiro 

do idioma”. Em Massini-Cagliari (1995, 1999a), tivemos oportunidade de 

investigar aprofundadamente o assunto, chegando à confirmação da intui-

ção da renomada filóloga, a partir da observação da maneira como os poetas 

da época consideravam na metrificação as sílabas átonas finais de verso.

Gráfico 3.1. Versos graves: comparação entre cantigas profanas e religiosas (valores absolutos).
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Gráfico 3.2. Versos agudos: comparação entre cantigas profanas e religiosas (valores absolutos).

Com relação à consideração da terminação grave ou aguda dos versos, 

há três possibilidades básicas de combinação: construir um poema in-

teiramente com versos agudos, construí-lo apenas com versos graves, ou 

alternar versos graves e agudos. Como pudemos comprovar em Massini-

-Cagliari (1995, 1999a), há duas estratégias de metrificação diferentes que 

co-ocorrem na lírica medieval profana galego-portuguesa quanto à consi-

deração das sílabas átonas de final de verso. Na primeira estratégia, todas 

as sílabas, inclusive as átonas do final, fazem parte da estrutura métrica do 

verso – isto é, são consideradas na contagem das sílabas poéticas do verso. 

Nesse caso, um verso agudo de n sílabas corresponde a um verso grave de 

n-1 sílabas. Esse fenômeno ficou conhecido como lei de Mussafia.7 Já na 

segunda estratégia de versificação, as sílabas poéticas são contadas à moda 

atual, desconsiderando as átonas de final de verso. Nesse caso, versos agu-

dos e graves têm a mesma quantidade de sílabas poéticas, mas os versos 

graves têm uma sílaba linguística a mais, depois do acento final. Massini-

-Cagliari (1999a, p.156) mostra que a primeira estratégia predomina sobre 

a segunda (45,5% contra 25,4%).8

A presente pesquisa reviu a análise de Massini-Cagliari (1995, 1999a) 

para as cantigas de amigo, estendendo-a, com base na mesma metodologia 

utilizada nesses trabalhos anteriores, para os corpora de cantigas de amor 

(Cancioneiro da Ajuda) e de cantigas religiosas (Cantigas de Santa Maria). 

 7 Sobre a lei de Mussafia, ver nota 28, Capítulo 2.

 8 Os 29,1% faltantes para inteirar os 100% dizem respeito a casos em que, apesar de haver 

alternância entre versos graves e agudos, é impossível saber se o trovador considera ou não as 

átonas finais na contagem das sílabas poéticas.
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A Tabela 3.4 mostra os resultados obtidos, que revelam a presença das 

mesmas estratégias de metrificação observadas anteriormente nas cantigas 

de amigo também nas cantigas de amor e nas religiosas.

Tabela 3.4. Tipos de cantiga, quanto à estrutura métrica dos versos.

Estratégias de metrificação, quanto à 

consideração das sílabas átonas finais 

de verso

Quantidade de 

cantigas: lírica profana 

(percentagem)

Quantidade de 

cantigas nas CSM 

(percentagem)

Somente versos graves 127 (15,7%) 164 (39%)

Alternância entre versos graves e agudos

A última sílaba átona faz parte da estrutura 

métrica do verso (lei de Mussafia)

91 (11,2%) 21 (5%)

A última sílaba átona não faz parte da 

estrutura métrica do verso

80 (9,9%) 61 (14,5%)

Não é possível determinar se a última sílaba 

átona faz parte ou não da estrutura 

métrica do verso

24 (3%) 22 (5,3%)

Subtotal 195 (24,1%) 104 (24,8%)

Somente versos agudos 489 (60,2%) 152 (36,2%)

TOTAL 811 (100%) 420 (100%)

Exemplos de cada uma das estratégias de metrificação quanto à pauta 

acentual da palavra localizada no final do verso são apresentados em (3.6), 

(3.7), (3.8), (3.9) e (3.10). O exemplo (3.6) traz a CSM23, conforme a ver-

são de Mettmann (1986, p.114-5); nessa cantiga, todos os versos são graves, 

de treze sílabas:

(3.6) ESTA É COMO SANTA MARIA ACRECENTOU O VỸO NO TONEL, POR AMOR DA 

BÕA DONA DE BRETANNA. 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 

ben assi depois sa Madr’ acrecentou o vinno. 

 

Desto direi un miragre que fez en Bretanna 

Santa Maria por hũa dona mui sen sanna, 

en que muito bon costum’ e muita bõa manna 

Deus posera, que quis dela seer seu vezỹo. 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 
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Sobre toda-las bondades que ela avia, 

era que muito fiava en Santa Maria; 

e porende a tirou de vergonna un dia 

del Rei, que a ssa casa veera de camỹo. 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 

 

A dona polo servir foi muit’ afazendada, 

e deu-lle carn’ e pescado e pan e cevada; 

mas de bon vỹo pera el era mui menguada, 

ca non tĩia senon pouco en un tonelcỹo. 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 

 

E dobrava-xe-ll’ a coita, ca pero quisesse 

ave-lo, non era end’ en terra que podesse 

por dĩeiros nen por outr’ aver que por el désse, 

se non fosse pola Madre do Vell’ e Menĩo. 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 

 

E con aquest’ asperança foi aa eigreja 

e diss’ «Ai, Santa Maria, ta mercee seja 

que me saques daquesta vergonna tan sobeja; 

se non, nunca vestirei ja mais lãa nen lỹo.» 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 

 

Mantenent’ a oraçon da dona foi oyda, 

e el Rei e ssa companna toda foi conprida 

de bon vinn’, e a adega non en foi falida 

que non achass’ y avond’ o riqu’ e o mesqỹo. 

Como Deus fez vỹo d’agua ant’ Archetecrỹo, 

Há, porém, cantigas em que todos os versos são agudos. Esse é o pa-

drão preferido nas cantigas de amor. No exemplo (3.7) está reproduzida 

uma dessas cantigas, A34, de autoria de Paio Soares de Taveirós,9 toda 

 9 Neste livro, sempre que necessário, a grafia dos nomes dos trovadores segue Oliveira (1994).
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construída a partir de octossílabos agudos. Em (3.7), apresenta-se a versão 

de Michaëlis de Vasconcelos (1904, p.75). 

(3.7) Meus olhos, quer vus Deus fazer

ora veer tan gran pesar

onde me non poss’ eu quitar

sen mort’, e non poss’ eu saber

por que vus faz agora Deus

tan muito mal, ay olhos meus!

Ca vus faran cedo veer

a, por que eu moiro, casar,

e nunca me d’ela quis dar

ben, e non poss’ or’ entender

por que vus faz agora Deus

tan muito mal, ay olhos meus!

E de quen vus esto mostrar’,

nunca vus mostrará prazer,

ca logu’ eu i cuid’ a morrer,

olhos, e non poss’ eu osmar

por que vus faz agora Deus

tan muito mal, ay olhos meus!

No entanto, como mostra a Tabela 3.4, a alternância entre versos graves 

e agudos é também uma estratégia de versificação disponível aos trovadores 

medievais, presente tanto na lírica profana como na religiosa. A esse respei-

to, em Massini-Cagliari (1995, 1999a), comprovamos quantitativamente, 

para as cantigas de amigo, o que Nunes (1972, p.XLVII-VIII) já havia 

apontado para as cantigas de amor de sua coletânea, que a estratégia de al-

ternar tipos de verso subdivide-se em duas, uma vez que o poeta pode ado-

tar procedimentos de metrificação diferentes quanto à consideração ou não 

da sílaba átona de final de verso, na contagem do total de sílabas poéticas 

do verso. Com a análise de dados aqui desenvolvida, foi possível comprovar 

que essas duas diferentes estratégias quanto à átona final de verso estende-

-se a toda a lírica medieval galego-portuguesa, quer profana, quer religiosa, 

quando há alternância entre versos graves e agudos.
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A Tabela 3.4 mostra também que há uma leve diferença com relação 

às estratégias de metrificação quanto às sílabas átonas finais, quando há 

alternância de versos graves e agudos, se comparados os dados das cantigas 

profanas com os das religiosas. Enquanto, no conjunto de cantigas profa-

nas, há uma preferência pela estratégia conhecida como lei de Mussafia, 

isto é, pela consideração das átonas de final de verso como participantes da 

estrutura métrica do poema, nas cantigas religiosas essa estratégia aparece 

menos do que a outra, em que as átonas finais são desconsideradas na con-

tagem das sílabas poéticas.

No conjunto de cantigas profanas, mas principalmente nas de amigo, 

podem ser encontradas diversas cantigas em que os versos alternantes gra-

ves e agudos têm o mesmo número de sílabas aritméticas, mas não o mesmo 

número de sílabas poéticas (segundo o nosso padrão atual de contagem), 

já que, até a última sílaba tônica lexical do verso, os versos graves teriam 

uma sílaba a menos. Nesse caso, versos agudos de n sílabas equivalem a 

versos graves de n-1 sílabas. Em (3.8), como exemplo dessa estratégia de 

contagem, encontra-se reproduzida a cantiga B704, de Fernan Fernandez 

Cogominho, conforme a versão de Nunes (1973, v.II, p.123-4).10

(3.8) Amiga, muit’ à que non sei, (8)

nen mi ar veestes vós dizer (8)

novas, que querria saber, (8)

dos que ora son con el-rei: (8)

se se veen ou se x’estam (8)

ou a que tempo se verram. (8)

Enquanto falades migo, (7*)

dizede, se vos venha ben, (8)

se vos disse novas alguen (8)

dos que el-rei levou sigo: (7*)

se se veen ou se x’estam (8)

ou a que tempo se verram. (8)

 10 No exemplo (3.8), o algarismo entre parênteses representa a quantidade total de sílabas 

poéticas do verso, segundo o costume atual de contagem (que despreza a átona final). No 

caso dos versos graves, em que (supostamente) há uma sílaba poética a menos, esse algarismo 

aparece marcado com um asterisco.
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Daria mui de coraçon (8)

que quer que aver podesse (7*)

a quen mi novas dissesse (7*)

del-rei e dos que con el son: (8)

se se veen ou se x’estam (8) 

ou a que tempo se verran. (8)

Mais ben sei [eu] o que faran: (8)

por que mi pesa, tardaran. (8)

Já no exemplo (3.9), em que aparece a CSM200, segundo a versão de 

Mettmann (1988, p.242-3), todos os versos possuem a mesma quantida-

de aritmética de sílabas poéticas até a tônica final, desprezadas as sílabas 

átonas de final de verso. Essa é a estratégia mais presente no conjunto das 

cantigas religiosas, quando há alternância entre versos graves e agudos. 

(3.9) ESTA É DE LOOR DE SANTA MARIA. 

 

Santa Maria loei 

e loo e loarei. 

 

Ca, ontr’ os que oge nados 

son d’ omees muit’ onrrados, 

a mi á ela mostrados 

mais bees, que contarei. 

Santa Maria loei 

 

Ca a mi de bõa gente 

fez vĩir dereitamente 

e quis que mui chãamente 

reinass’ e que fosse rei. 

Santa Maria loei 

 

E conas sas piadades 

nas grandes enfermidades 

m’ acorreu; por que sabiades 

que poren a servirey. 

Santa Maria loei 

 

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   171Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   171 22/01/2016   16:41:0822/01/2016   16:41:08



172  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

E dos que me mal querian 

e buscavan e ordian 

deu-lles o que merecian, 

assi como provarei. 

Santa Maria loei 

 

A mi de grandes pobrezas 

sacou e deu-me requezas, 

por que sas grandes nobrezas 

quantas mais poder direi. 

Santa Maria loei 

 

Ca mi fez de bõa terra 

sennor, e en toda guerra 

m’ ajudou a que non erra 

nen errou, u a chamei. 

Santa Maria loei 

 

A mi livrou d’ oqueijões, 

de mortes e de lijões; 

por que sabiades, varões, 

que por ela morrerei. 

Santa Maria loei 

 

Poren todos m’ ajudade 

a rogar de voontade 

que con ssa gran piadade 

mi acorra, que mester ei. 

Santa Maria loei 

 

E quando quiser que seja, 

que me quite de peleja 

daquest mund’ e que veja 

a ela, que sempr’ amei. 

Santa Maria loei
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Na Tabela 3.4 foram separados, dentre os exemplos de poemas em que 

se alternam versos graves e agudos, os casos em que não é possível determi-

nar se a última sílaba átona faz parte ou não da estrutura métrica do verso. 

São duas as principais causas dessa impossibilidade: 1) É impossível saber 

se o trovador considera ou não as átonas finais de verso como parte inte-

grante deste, quando os versos alternantes graves e agudos possuem uma 

quantidade diferente de sílabas poéticas (a não ser os casos de agudos de n 

sílabas e graves de n-1 sílabas). Encaixam-se também nesse caso os poemas 

em que convivem versos graves e agudos com a mesma quantidade n de 

sílabas poéticas e versos agudos com n+1 sílabas (situação em que haveria 

contexto para considerar ambas as estratégias versificatórias, em momen-

tos diferentes do poema). 2) Não é possível determinar com exatidão se o 

trovador considera ou não as átonas finais como integrantes da estrutura 

do verso quando estrofes e refrão possuem uma quantidade diferente de 

sílabas (excluindo os casos de agudos de n sílabas e graves de n-1 sílabas) e 

as estrofes adotam um padrão (grave ou agudo) e o refrão, outro.

A cantiga (3.10), em que se transcreve a CSM30, de acordo com versão 

de Mettmann (1986, p.134-5), exemplifica um desses casos em que é im-

possível saber a estratégia adotada pelo trovador quanto às átonas de final 

de verso, mesmo havendo alternância entre versos graves e agudos, uma vez 

que a cantiga é composta de decassílabos agudos que alternam com versos 

graves de seis sílabas.

(3.10) ESTA É DE LOOR DE SANTA MARIA, DE 

COMO DEUS NON LLE PODE DIZER DE NON 

DO QUE LLE ROGAR, NEN ELA A NOS. 

 

Muito valvera mais, se Deus m’ anpar, 

que non fossemos nados, 

se nos non désse Deus a que rogar 

vai por nossos pecados. 

Mas daquesto nos fez el o mayor 

ben que fazer podia, 

u fillou por Madr’ e deu por Sennor 

a nos Santa Maria, 
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que lle rogue, quando sannudo for 

contra nos todavia, 

que da ssa graça nen do seu amor 

non sejamos deitados. 

Muito valvera mais, se Deus m’ anpar... 

Tal foi el meter entre nos e ssi 

e deu por avogada, 

que madr’, amiga ll’ é, creed’ a mi, 

e filla e criada. 

Poren non lle diz de non, mas de si, 

u a sent’ afficada, 

rogando-lle por nos, ca log’ ali 

somos del perdõados. 

Muito valvera mais, se Deus m’ anpar... 

Nen ela outrossi a nos de non 

pode, se Deus m’ ajude, 

dizer que non rogue de coraçon 

seu Fill’, ond’ á vertude; 

ca por nos lle deu el aqueste don, 

e por nossa saude 

fillou dela carn’ e sofreu paxon 

por fazer-nos onrrados 

Muito valvera mais, se Deus m’ anpar... 

No seu reino que el pera nos ten, 

se o nos non perdermos 

per nossa culpa, non obrando ben, 

e o mal escollermos. 

Mas seu ben non perderemos per ren 

se nos firme creermos 

que Jeso-Crist’ e a que nos manten 

por nos foron juntados. 

Muito valvera mais, se Deus m’ anpar...
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O fato de poder haver alternância entre versos graves e agudos e de coe-

xistirem duas estratégias opostas de versificação quanto às sílabas átonas de 

final de verso é de crucial importância, porque fornece pistas na direção do 

estabelecimento do padrão rítmico básico do PA, ou seja, do pé rítmico que 

serve de base à localização do acento lexical.

Como já foi dito anteriormente, uma análise superficial dos dados po-

deria levar à errônea conclusão de que o padrão canônico do PA é o iambo, 

realizado plenamente, em nível lexical, nas palavras oxítonas, uma vez que, 

nas cantigas de amor, há um predomínio absoluto de versos agudos; mesmo 

nos dados provenientes das cantigas de amigo, embora o predomínio de 

versos agudos não seja tão marcante quanto nos dados provenientes de A, 

é ainda bastante claro. No entanto, nas cantigas religiosas, há um leve pre-

domínio de versos graves, o que, em termos de pé rítmico básico, combina 

mais com o padrão trocaico.

Em relação às estratégias de versificação, quanto à consideração das sí-

labas átonas de final de verso, a tendência observada, quando se comparam 

dados das cantigas profanas com os das religiosas, é inverso: enquanto, nas 

profanas, a maior parte das cantigas em que há alternância entre versos 

graves e agudos adota um esquema métrico em conformidade com o que 

ficou conhecido como lei de Mussafia, considerando as átonas finais como 

parte integrante do verso, nas cantigas religiosas, o padrão mais recorrente, 

no caso de alternância entre tipos de verso, é desconsiderar as átonas finais, 

contando as sílabas poéticas somente até a tônica.

Estariam os dados apontando para duas línguas diferentes? Ou para 

duas variedades diferentes do galego-português, quanto ao ritmo? Seriam duas 

variedades da mesma língua, com diferentes funcionalidades, porém? Não 

podemos nos esquecer de que as CSM não foram compostas na Galiza e em 

Portugal, mas em Castela, caso em que o idioma era utilizado como língua 

de cultura. Entretanto, os poetas coordenados pelo rei Afonso X para a gran-

de empreitada de louvar a Virgem nas CSM eram (ou supostamente foram), 

em grande parte, portugueses ou galegos; seria impossível, para eles, falan-

tes nativos, “esquecerem” o padrão rítmico “natural” da língua, adotando 

um outro, artificial, apenas para compor versos especificamente para fins 

religiosos (já que os profanos seguem outro padrão, em sua maioria).

Por outro lado, não há qualquer indício no léxico (os padrões prosódicos 

marginais encontrados em maior quantidade nas CSM não estão ausentes 
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por completo das cantigas profanas) ou na gramática das cantigas religiosas 

que possa indicar, com absoluta certeza, a configuração de outra língua, 

diferente do galego-português, ou mesmo de outro dialeto – casos em que 

seria justificável considerar a possibilidade de diferentes padrões rítmicos. 

Talvez o único indício que aponte para essa possibilidade é a verificação de 

duas estratégias distintas de versificação, quanto à consideração das sílabas 

átonas finais. Mas seria legítima uma afirmação de tal grandeza a partir de 

tão pequeno indício?

Em Massini-Cagliari (1995, 1999a), deparei-me com o mesmo proble-

ma, mesmo considerando apenas os dados provenientes das cantigas de 

amigo. Nesses estudos anteriores, considerou-se que os indícios na direção 

de dois tipos rítmicos diferentes coexistindo naquela época são muito débeis 

e facilmente falseáveis. O argumento mais contundente a esse respeito é o 

fato de essas estratégias de versificação distintas quanto à consideração das 

átonas finais serem adotadas pelo mesmo trovador, em poemas diferentes, 

mas do mesmo tipo (todas cantigas de amigo). Embora não se possa saber 

com certeza quais os autores das 420 CSM (porque são todas atribuídas 

a Afonso X), foi possível constatar que o mesmo se verifica no corpus das 

cantigas de amor (isto é, o mesmo trovador utilizando as duas estratégias 

opostas de versificação). 

Ora, como um mesmo falante não pode ficar variando a tipologia rít-

mica conforme a situação, conclui-se que se trata de uma única e mesma 

língua, que, por sua vez, dá suporte a versos construídos a partir de mais de 

uma estratégia de versificação. Sendo assim, é preciso verificar qual tipo 

de pé rítmico básico é capaz de estruturar as diferentes estratégias versifi-

catórias adotadas pelos trovadores medievais.

Massini-Cagliari (1999a, p.164) mostra que apenas um ritmo trocaico 

possibilitaria a coexistência de estratégias versificatórias que ora conside-

rassem, ora não, as sílabas átonas finais na contagem de sílabas poéticas. O 

exemplo (3.11) mostra que, embora ambas as estratégias de metrificação 

considerem o mesmo nível prosódico (a sílaba) como nível de segmentação 

e contagem, elas escolhem níveis prosódicos diferentes para delimitação do 

verso. Em outras palavras, ambas as estratégias elegem a sílaba como nível 

prosódico de contagem, mas a estratégia que considera as sílabas átonas 

finais na contagem (lei de Mussafia), em (3.11a), mantém-se nesse mesmo 

nível para a delimitação do verso; já a outra estratégia, a que conta as sílabas 
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poéticas unicamente até a última tônica do verso, sobe para o nível do acen-

to lexical (em outras palavras, o da palavra fonológica), para a delimitação 

do verso – (3.11b):11

(3.11)

a. (x)   (x  .)   (x)  (x)   (x)  (x  .) → σ: nível de segmentação, contagem 

Hũ pa pa gay mui fre mo so e delimitação do verso

b. (x)   (          x)    (x)   (     x     ) → : nível de delimitação do verso

(x)  (x   .)  (x)   (x)   (x)  (x  .) → σ: nível de segmentação e contagem 

Hũ pa pa gay mui fre mo so

Por outro lado, caso se verificasse no PA uma tendência rítmica iâmbica, 

não haveria possibilidade de consideração das sílabas átonas finais como 

integrantes do verso, quer se focalizasse a sílaba, quer a palavra fonológica, 

como nível de delimitação do verso, uma vez que essa sílaba átona final já 

não teria condições de ser segmentada, no primeiro nível prosódico (o da 

sílaba) – como em (3.12):12

(3.12)  (x) (            x )  (x)    (    x     ) nível da palavra prosódica (ω)

 (x) (x) (.    x )  (x)    (.   x) nível da sílaba (σ)

Hũ pa pa gay mui fre mo so

Da argumentação desenvolvida anteriormente, conclui-se que todos os 

versos aqui analisados, quer provenientes do corpus de cantigas profanas, 

quer provenientes do de religiosas, são compostos a partir de um ritmo 

linguístico básico trocaico.

Essa constatação leva às seguintes perguntas: a consideração de um 

ritmo básico trocaico não é incompatível com a predominância de versos 

agudos (isto é, terminados em oxítonas) nas cantigas profanas? Não seria 

de se esperar que um ritmo trocaico básico gerasse apenas versos graves, 

terminados em palavras paroxítonas?

 11 Verso extraído de B534, de autoria de D. Dinis. Em (3.11), os símbolos  e  significam, 

respectivamente, sílaba e palavra fonológica (a respeito dos níveis prosódicos, ver Nespor e 

Vogel, 1986; para uma bibliografia em português, Bisol, 1996). 

 12 Em (3.12), o símbolo (. x) refere-se a um pé iâmbico.
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Em Massini-Cagliari (1995, 1999a), a partir de uma abordagem de-

rivacional não linear, mostramos que não há incompatibilidade entre a 

consideração de um ritmo trocaico e a predominância de versos agudos 

terminados em oxítonas, quando se leva em consideração, também, o peso 

silábico, na atribuição do acento lexical. A esse respeito, mostramos, em 

Massini-Cagliari (1999a, p.169), que, no, PA, qualquer sílaba pesada (ou 

seja, com duas moras), posicionada na penúltima ou na última posição 

silábica da palavra, atrai para si o acento lexical. Em outras palavras, uma 

sílaba pesada nunca pode ser “pulada”, na direção do final para o início da 

palavra, no posicionamento do acento lexical. Os exemplos em (3.13) com-

provam esse fato:13

(3.13) ámo, amoróso vs. amór
∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ —
vírgo vs. virgéu
— ∪   — —
sagrádo vs. sagraçón
 ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ —

O que os exemplos em (3.13) mostram é que, mais do que sílabas, o 

processo de atribuição do acento lexical em PA conta moras, posicionan-

do o acento sobre a sílaba que contenha a segunda mora, da direita para a 

esquerda (sendo as moras contadas a partir da margem final da palavra). 

A partir desse algoritmo, os padrões lexicais canônicos no PA, quanto ao 

acento, são as paroxítonas terminadas em sílaba leve (como amigo, por 

exemplo) e as oxítonas terminadas em sílaba pesada (como amor). Não por 

coincidência, são estas as duas pautas acentuais que estruturam os dois 

padrões de verso (graves e agudos), que recorrem em toda a lírica galego-

-portuguesa, profana e religiosa.14

 13 Os exemplos em (3.13) retomam, de modo mais explícito e aprofundado, os exemplos apre-

sentados em (2.30), no capítulo anterior.

 14 Para a formulação do algoritmo de atribuição do acento em PA e para as análises a serem 

desenvolvidas nas Seções 3.5 e 3.6, considera-se que o PA, no cálculo da quantidade silábica, 

conta todos os elementos presentes na rima (o que inclui a coda), conforme o estabelecido em 

Massini-Cagliari (1995, p.206), e não apenas os elementos do núcleo. Para uma apresentação 

dos problemas envolvidos na contagem moraica dentro da teoria não linear, ver Hayes (1995, 

p.300) e Perlmutter (1995). Cagliari e Massini-Cagliari (1998) analisam as relações entre 
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3.5 Análise dos dados: padrões de acento lexical

Como foi mostrado na seção anterior, os padrões mais recorrentes de 

acento lexical no PA registrado nas cantigas profanas e religiosas, conside-

rados canônicos, são as paroxítonas terminadas em sílaba leve (isto é, sílaba 

aberta, com apenas uma mora) – exemplos em (3.14) – e as oxítonas termina-

das em sílaba pesada (sílaba bimoraica, travada por consoante ou contendo 

um ditongo decrescente no núcleo) – exemplos em (3.15). A explicitação do 

padrão encontra-se em (3.16).

(3.14) amigo religiosa lume

namorado maravilhada buscade

Santiago coitado connoçuda

doo mercee eigreja

folia requeza braço

(3.15) amor virgeu prazer

pastor Portugal sandeu

enton coraçon mortal

solaz tardei falei

cantar defender Dinis

acabou sacou aduz

(3.16) a mi go a mor

μ  μ  μ μ μμ 

     ↑    ↑
acento acento

Enquadram-se, também, ao algoritmo “acento na sílaba que contém a 

segunda mora da direita para a esquerda” as palavras paroxítonas termina-

das em sílaba leve precedida por uma sílaba pesada (padrão que inclui tanto 

as sílabas travadas por consoante como as sílabas contendo um ditongo 

decrescente) – explicitação do padrão em (3.17) e exemplos em (3.18):

as predições dos modelos fonológicos não lineares a respeito da quantidade das sílabas e a 

efetiva realização fonética dessas sílabas, em termos de duração.
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(3.17) por ta ri bei ra

μμ  μ μ μμ μ
   ↑       ↑
acento  acento

(3.18) alto alva semellança

grande mande ando

trobando santa ante

quebranto Patriarcha guarda

carta tallaste verdadeira

mandadeiro fazenda  ende

cousimento festa ouveste

morto forte mouro

No capítulo anterior, averiguou-se o status fonológico das consoantes 

nasais e laterais palatais no PA, com base na hipótese de Wetezels (2000) 

para o PB. Com base nessa hipótese, foram levantadas evidências, em 

ambas as variedades do português, a favor da consideração das consoantes 

/ɲ/ e /ʎ/ como complexas. Dessa forma, as paroxítonas terminadas em 

sílaba leve precedida por consoante nasal ou lateral palatal – exemplos em 

(3.19) – encaixam-se no mesmo padrão já descrito em (3.17), uma vez que 

a penúltima sílaba é travada pela palatal – ver (3.20). 

(3.19) maravilha batalla venna

consello agulla nemigalha

Espanna manha sanha

parella fillo Reinna

vergonna falla fremosinha

(3.20)
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Seguem também o padrão descrito em (3.17) os exemplos citados a se-

guir em (3.21), em que figuram palavras terminadas em hiato formado por 

vogal nasalizada seguida de vogal oral. Como mostra (3.22), sendo a vogal 

nasalizada formada a partir de uma sequência de vogal oral mais vogal nasal, 

a sílaba que a contém deve ser considerada travada e bimoraica.

(3.21) irmãa louçãa mão

pagão romão chea
feo menỹa camỹo

bõa algũa neũu

(3.22)  ir   mã   a

μμ  μμ  μ
          ↑
    acento

As paroxítonas terminadas em ditongo crescente seguem o mesmo pa-

drão, uma vez que o status fonológico das sequências QU- e GU- é de 

consoantes complexas – portanto, /kw/ e /ɡw/. Dessa forma, na verdade, 

não constitui exatamente um ditongo crescente, no nível fonológico, o di-

tongo fonético existente entre as duas últimas vogais da palavra. Portanto, 

no nível fonológico, essas sequências formam sílabas leves do tipo CV, 

com núcleos simples, mas com onsets (também simples) preenchidos por 

consoantes complexas.

(3.23) egua lingua mingua

(3.24) au   gua

μμ    μ
   ↑
acento

É fato notável, entretanto, que, apesar de o PA ser sensível ao peso si-

lábico na atribuição do acento (pelo menos, é isto o que mostram todos os 

dados analisados até o momento), a consoante /S/, quando corresponde à 

realização da desinência de número plural dos nomes, parece ser invisível 

ao processo de contagem de moras (fenômeno conhecido como “extrame-

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   181Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   181 22/01/2016   16:41:0822/01/2016   16:41:08



182  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

tricidade”, nas abordagens derivacionais não lineares do acento). Os exem-

plos em (3.25) comprovam essa “invisibilidade”:

(3.25) Palavra Estrutura morfológica Estrutura moraica

soláz [solaz]
rad

 + 
gen

 + 
num

[μ]σ [μμ]σ

amíga [amig]
rad

 + a
gen

 + 
num

[μ]σ [μ]σ [μ]σ 

amígas [amig]
rad

 + a
gen

 + s
num

[μ]σ [μ]σ [μ(μ)]σ 

No caso da flexão de número de palavras oxítonas terminadas em sílabas 

travadas, a formação do plural não interfere no posicionamento do acen-

to. Mesmo quando é necessária a epêntese de uma vogal para “corrigir” 

a estrutura silábica anômala formada com a pluralização (exemplo 3.26), a 

desinência de plural parece não interferir no peso da sílaba a que adere, cujo 

núcleo é justamente a vogal epentética.

(3.26) amor + s
num

 = [a]σ *[mors]σ flexão

a  mo  res epêntese

[μ]σ [μ]σ [μ(μ)]σ estrutura moraica

A grande maioria das palavras mapeadas nos corpora de cantigas pro-

fanas e religiosas e nos glossários considerados encaixa-se, quanto à pauta 

acentual, no padrão “acento na sílaba que contém a segunda mora da direita 

para a esquerda”. Entretanto, foram mapeados padrões que constituem 

exceção a essa tendência. Passaremos, agora, a identificar cada um desses 

padrões marginais, tanto com relação à estrutura prosódica, quanto com 

relação à quantidade de ocorrências.

As oxítonas terminadas em sílaba leve constituem um desses padrões 

“marginais”. Esse padrão engloba dois subtipos, exemplificados em (3.27):

(3.27) a. aqui b. rubi

ali javali

alá Tomé

assi Jesse

acá Salomé

aló aloé

outrossi Jesu

maravedi
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Em Massini-Cagliari (1999a, p.173-4), considerando um corpus com-

posto somente de cantigas de amigo, foram localizados apenas exemplos 

semelhantes aos que aparecem em (3.27a). A solução encontrada para esses 

casos, naquele momento, foi considerá-los compostos: os primeiros, da 

preposição a com as formas monossilábicas dos advérbios qui, li, lá, ssi, cá 

e ló, e o último, de outro e ssi. Essa hipótese foi formulada com base no fato 

de que, a partir da consideração dos padrões ortográficos do Cancioneiro da 

Biblioteca Nacional de Lisboa (B), não é possível ter certeza absoluta nem 

do status de “palavra” com relação a esses exemplos, uma vez que, nesse 

manuscrito, é muito comum duas ou mais palavras estarem escritas sem 

espaços delimitativos. Dessa forma, pode ser que os exemplos em (3.27a), 

em vez de uma palavra, constituam duas palavras, ou seja, uma locução 

adverbial. Consideradas essas formas compostas, seu padrão acentual não 

seria excepcional, uma vez que, nos compostos, cada uma das bases man-

tém sua integridade no nível do acento lexical, sendo o acento da base final 

dominante, no estabelecimento da relação de proeminência entre as duas 

bases do composto.

No entanto, a localização dos exemplos citados em (3.27b) no corpus não 

permite que a hipótese delineada anteriormente, mesmo que comprovada, 

seja generalizada, já que as palavras em (3.27b) não podem ser consideradas 

compostas em hipótese alguma.

Outro padrão acentual excepcional é o das proparoxítonas. No corpus 

de cantigas profanas e nos glossários que dão conta desse tipo de cantigas, 

a ocorrência de proparoxítonas é bastante marginal. Já no corpus das can-

tigas religiosas e nos glossários das CSM as proparoxítonas são um pouco 

menos raras, embora seja esse padrão ainda bastante excepcional. No 

entanto, como foi visto anteriormente, esse tipo de pauta acentual jamais 

ocorre na posição rítmica mais importante do verso (posição de rima). 

Mesmo nas cantigas religiosas, nas quais as proparoxítonas podem ser lo-

calizadas nas epígrafes das cantigas, esse padrão ocorre apenas em posição 

medial do verso. 

Em (3.28), encontram-se alguns exemplos de nomes proparoxítonos 

mapeados no corpus de cantigas religiosas. Note-se que todas as palavras 

a seguir são proparoxítonas terminadas em duas sílabas leves. Neste caso, 

o acento recai sobre a sílaba que contém a terceira mora, da direita para a 

esquerda.
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(3.28) prologo angeo espirito

dicipolo ydolo letera

filosofo poboo crerigo

paravoa sabado camara

lampada Evora folego

duvida citola perigoo

vespera Pascoa

Theophilo

Entretanto, há também casos (raríssimos) de proparoxítonas em que 

uma das duas últimas sílabas é pesada, porque travada por consoante – 

exemplos em (3.29):

(3.29) Locifer mercores Princeps

omees/omees

Porém, não apenas a pouca ocorrência atesta o caráter marginal desse 

padrão prosódico; processos fonológicos que transformam antigas propa-

roxítonas em paroxítonas são bastante atestados. Mettmann (1972, p.232), 

no Glossário das CSM, dá conta da ocorrência de perigo e periglo, ao lado de 

perigoo. O mesmo tipo de variação ocorre com as formas poboo vs. pobro e 

poblo (Mettmann, 1972, p.235). São atestadas também as formas cimiteiro, 

cossairo e santuairo (Mettmann, 1972, p.62, 79 e 276, respectivamente).

Um tipo bastante recorrente de proparoxítonas no universo das cantigas 

religiosas, mas também atestado em algumas poucas cantigas profanas, é o 

daquelas terminadas por hiato, sempre constituído das sequências ia ou io, 

como em (3.30):

(3.30) Cecilia neicio Perssia 

Basilio Segovia ostia

No entanto, há palavras também terminadas em ia/io, cujo padrão acen-

tual não é proparoxítono, mas paroxítono, nas quais essas sequências cons-

tituem ditongos crescentes no nível fonético – exemplos em (3.31).
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(3.31) nervio novio chuvia

sobervia relíquias juyzio

bestias

É a estrutura métrica do poema, em termos de contagem de sílabas 

poéticas, que corrobora a diferença de padrão prosódico observada nos 

exemplos de (3.30) e (3.31). É o que se mostra através dos versos transcritos 

em (3.32):

(3.32) a. ia = ditongo

on/tre/ bes/tias/ d’a/ra/da. (CSM15)*

  1    2       3       4       5     6

b. ia = hiato

a/ hos/ti/a /a /cos/tu/me/ ro/mã/a. (CSM69)**

1     2    3   4    5    6      7     8      9    10

* Equivalente, em CSM15, a per mort’ outra vegada, é end’ envergonnada, estranna e preçada, e outros, 

todos versos graves de seis sílabas.

** Na CSM69, os versos são todos decassílabos graves.

Além da alternância entre os padrões proparoxítonos e paroxítonos, 

verificam-se, nesse grupo de palavras, os mesmos tipos de processos fo-

nológicos que agem no sentido de transformar em paroxítonas palavras 

originariamente proparoxítonas, fazendo que os hiatos formados pelas 

sequências ia/io sejam foneticamente realizados como ditongos, ou fazen-

do que a vogal i se consonantize, o que acaba por gerar o tipo de variação 

focalizada em (3.33):

(3.33) Basilio (CSM15) vs. Basillo (CSM15 e Mettmann, 1972, p.40)

Cecilia (B1271) vs. Cezilla (CSM89)

Com relação a exemplos dessa mesma natureza, Mettmann (1972, p.38 

e 271) atesta Babilonna e sacrifiço.

O interessante com relação às palavras desse grupo é que, além de pode-

rem ser realizadas como proparoxítonas, como paroxítonas terminadas em 

ditongo crescente e como paroxítonas, a partir da consonantização de i, há 

casos em que elas se realizam indubitavelmente como paroxítonas termina-
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das em hiato. É o que ocorre no exemplo em (3.34), uma cantiga de amigo 

de Martin de Ginzo (B1272), em que Cecilia rima com romaria e queria.15

(3.34) Treides, ai mia madr’, en romaria

orar u chamam Santa Cecilia:

e, louçana irei

ca já i est’o que namorei

e, louçana irei.

E treides migo, madre, de grado,

ca meu amigu’é por mi coitado:

e, louçana irei

ca já i est’o que namorei

e, louçana irei.

Orar u chaman Santa Cecilia

pois m’aduss’o que [eu] ben queria:

e, louçana irei

ca já i est’o que namorei

e, louçana irei.

Ca meu amigu’é por mi coitado,

e, pois, eu non farei seu mandado?

e, louçana irei

ca já i est’o que namorei

e, louçana irei.

Outro padrão excepcional de acentuação, que no entanto é paralelo ao 

padrão proparoxítono (e, por esse motivo, tão marginal quanto esse), é o das 

paroxítonas terminadas em sílaba pesada – exemplos em (3.35). Note-se 

que, na maior parte desses raros exemplos, a sílaba final é travada por nasal; 

mas há também casos de travamento pelas demais consoantes permitidas 

na posição de coda.

 15 B1272 não é o único exemplo em que Cecilia rima com paroxítonas terminadas em hiato. O 

mesmo ocorre em B1273 e 1274, em que rima com dia.
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(3.35) virgen omagen orden marmor/marmol

vermen Ruben omen arvor/arvol

caliz alcaçar

Com relação aos verbos, os padrões mapeados são os mesmos já encon-

trados para os nomes e os demais itens lexicais não verbais. A maior parte 

segue o padrão canônico: paroxítonos terminados em sílaba leve – exem-

plos em (3.36) – ou oxítonos terminados em sílaba pesada (3.37).16 Nesses 

dois exemplos, apresenta-se uma lista das formas que se encaixam no pa-

drão focalizado em termos de tempo, modo e pessoa.

(3.36) canto (Presente Ind. 1ps)

canta (Presente Ind. 3ps)

cantava, devia, partia (Imperfeito Ind. 1ps/3ps)

cantara (Mais-que-perfeito Ind. 1ps/3ps)

cantaria (Futuro do Pretérito Ind. 1ps/3ps)

canta (Imperativo 2ps)

cantade (Imperativo 2pp)

cante (Subjuntivo 1ps/3ps)

cantasse (Imperfeito Subj. 1ps/3ps)

cantado (Particípio)

cantando (Gerúndio)

(3.37) cantei (Perfeito Ind. 1ps)

cantou (Perfeito Ind. 3ps)

cantar (Fut. Subj. 1ps/3ps)

cantar (Infinitivo)

No entanto, uma análise das formas verbais flexionadas mapeadas no 

corpus mostra que as exceções aos padrões prosódicos supracitados são 

muitas. A maior parte dos verbos que fogem a esse padrão corresponde 

 16 Nesses exemplos, privilegia-se a forma da primeira conjugação, quando as diferenças mor-

fológicas entre as conjugações não redundam em diferenças no padrão prosódico; caso con-

trário, são mostradas as formas das três conjugações. Os algarismos após a identificação do 

tempo e do modo correspondem à pessoa do discurso; as abreviaturas ps e pp correspondem 

a “pessoa do singular” e “pessoa do plural”, respectivamente.
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a vocábulos paroxítonos terminados em sílaba travada. Todos os verbos 

paroxítonos que acabam em uma marca de flexão que gera um travamento 

silábico estão listados em (3.38), explicitados em termos de tempo, modo e 

pessoa.

(3.38) cantas (Presente Ind. 2ps)

cantamos (Presente Ind. 1pp)

cantades (Presente Ind. 2pp)

cantan (Presente Ind. 3pp)

cantavas, devias, partias (Imperfeito Ind. 2ps)

cantavan, devian, partian (Imperfeito Ind. 3pp)

cantaste (Perfeito Ind. 2ps)

cantastes (Perfeito Ind. 2pp)

cantamos (Perfeito Ind. 1pp)

cantaron (Perfeito Ind. 3pp)

cantaras (Mais-que-perfeito Ind. 2ps)

cantaron (Mais-que-perfeito Ind. 3pp)

cantes (Pres. Subjuntivo 2ps)

cantemos (Pres. Subjuntivo 1pp)

cantedes (Pres. Subjuntivo 2pp)

canten (Pres. Subjuntivo 3pp)

cantasses (Imperfeito Subj. 2ps)

cantassen (Imperfeito Subj. 3pp)

cantares (Futuro Subj. 2ps)

cantarmos (Futuro Subj. 1pp)

cantardes (Futuro Subj. 2pp)

cantaren (Futuro Subj. 3pp)

Note-se que, nas formas verbais citadas em (3.38), os morfemas fle-

xionais (desinências) nunca recebem acentuação. Obviamente, a vogal te-

mática verbal, parte do tema do verbo, não tem status de desinência; pode, 

portanto, ser suporte do acento. Para dar conta desse fato, bastaria formular 

uma restrição, proibindo a atribuição do acento a desinências verbais.

Na tentativa de expressar restrições dessa natureza, abordagens de-

rivacionais recorrem à noção de extrametricidade, uma estipulação de 

“invisibilidade” de certos elementos para regras de atribuição de acento. 
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Especificamente para este caso, em um trabalho anterior (Massini-Caglia-

ri, 1999a, p.176), formulei a seguinte estipulação:

(3.39) Extrametricidade nos verbos:

Marque como extramétrica a coda final que porte elemento com status 

de flexão, ou seja, {N, S}.

Note-se que a estipulação supracitada não está definida em termos da 

invisibilidade da desinência em si, mas de um segmento específico, que 

carrega status de flexão – de relevância semântica, pois. Nesse sentido, nas 

desinências número-pessoais de 1a e 2a pessoas do plural, -mos e -des/-tes, 

respectivamente, apenas o /S/ final é extramétrico, porque somente esse 

segmento, na desinência como um todo, posiciona-se na coda. Essa solução 

foi formulada, naquele momento, para dar conta não somente da previsão do 

posicionamento do acento nas formas verbais citadas em (3.38), mas tam-

bém das formas da 2a pessoa do singular e da 3a pessoa do plural do Futuro do 

Pretérito do Indicativo, nas quais o acento recai sobre a desinência – (3.40).

(3.40) cantarias (Futuro do Pretérito Ind. 2ps)

cantarian (Futuro do Pretérito Ind. 3pp)

O problema com a solução adotada está em considerar as formas do 

Futuro do Pretérito como sendo simples, flexionando-se segundo o padrão 

canônico do português (desde aquela época até os dias de hoje): radical + 

vogal temática + desinência modo-temporal + desinência número-pessoal. 

Nesse caso, e tradicionalmente, a desinência modo-temporal do Futuro do 

Pretérito do Indicativo é identificada como sendo -ria.

Ora, acontece que as formas do Futuro do Pretérito, em vez de estabe-

lecer um paralelo, em termos de comportamento flexional, com as formas 

“simples” (todas as citadas em 3.36, 3.37 e 3.38), aproximam-se mais das 

formas do Futuro do Presente do Indicativo, considerado, em Massini-

-Cagliari (1999a, p.181), como compostas do infinitivo do verbo principal 

seguido da forma flexionada no verbo aver no Presente do Indicativo – 

(3.41). Como compostas, essas formas possuiriam dois acentos, um para 

cada base; no estabelecimento da relação de proeminência entre esses acen-

tos, o segundo tem precedência, seguindo o padrão do PA.
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(3.41) cantár + éi

cantár + ás

cantár + á

cantár + émos

cantár + édes

cantár + án

Infinitivo Presente do Indicativo, 1ps

Os argumentos a favor de considerar esses dois tempos como compostos 

são a variação entre formas do tipo viverey e ey a viver, viveria e ia a viver 

e a possibilidade de mesóclise apenas nesses dois tempos: ir-m’ei, ir-m’ia. 

Corrobora essa posição a seguinte afirmação de Michaelis de Vasconcelos 

(1904, p.XXII): “No futuro e condicional o acento recaía ora no infinitivo, 

ora no aussiliar, conforme as exijéncias do ritmo e suas pausas”. A esses ar-

gumentos, pode ser somada a observação de Williams (1975[1938], p.211) 

de que, nos “cancioneiros primitivos”, é possível a “coordenação” de dois 

futuros, a partir de uma só “terminação”: direy e non estar.

Dessa maneira, tanto nas formas desses dois tempos “regulares” quanto 

ao acento (as paroxítonas terminadas em sílaba leve: cantaria; e as oxítonas 

terminadas em sílaba pesada: cantarei, cantarás, cantarán) como nas “irre-

gulares” (as paroxítonas terminadas em sílaba travada: cantarias, cantarian, 

cantaremos, cantaredes; as proparoxítonas(?): cantariamos, cantariades; e as 

oxítonas terminadas em sílaba leve: cantará), os morfemas com status de 

desinência verbal nunca recebem acento.17

No entanto, a terceira pessoa do singular do Futuro do Indicativo não é 

a única forma verbal oxítona terminada em sílaba leve. Seguem essa pauta 

prosódica as formas da primeira pessoa do singular do Pretérito Perfeito do 

Indicativo nas 2a e 3a conjugações (defendi, parti) e alguns verbos irregula-

res, conjugados em outros tempos (está, por exemplo).

Na primeira conjugação, o acento, na primeira pessoa do Pretérito Per-

feito do Indicativo, recai sobre a vogal temática:18

 17 Sobre o status morfofonológico e prosódico das formas verbais de Futuro em PA, ver Mas-

sini-Cagliari (2006) e Borges (2008).

 18 Em (3.42), as abreviaturas VT, MT e NP significam, respectivamente, “vogal temática”, 

“desinência modo-temporal” e “desinência número-pessoal”.
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(3.42) am e  i

radical VT MT NP

Ora, a única diferença, em termos de estrutura morfológica, entre a 

forma da primeira pessoa do singular na primeira conjugação com relação à 

segunda e à terceira conjugações é o fato de a VT, nessas duas conjugações, 

ser de natureza igual à da vogal da NP:

(3.43) defend i  i

part i  i

radical VT MT NP

Nesse caso, tanto na primeira como na segunda e na terceira conjuga-

ções, o acento recai sobre a sílaba que contém a segunda mora da direita 

para a esquerda, seguindo o mesmo padrão de acentuação dos itens lexicais 

não verbais, embora isto não seja nítido quando se parte exclusivamente da 

superfície dessas formas verbais – (3.44).

(3.44) cantei defendi parti

      | |                 
     μμ         μ  μ    μ   μ
     ↑         ↑    ↑
 acento     acento acento

Já uma forma irregular como está deve seu padrão acentual ao fato de ser 

a VT a única vogal não epentética, portanto pertencente à forma de base, no 

momento da flexão. Assim sendo, a pauta oxítona é predizível e esperada, 

nesse contexto – conforme explicitado em (3.45):

(3.45) st a  
radical VT MT NP

Porém, a grande questão, com relação aos padrões acentuais possíveis 

nas formas verbais flexionadas em PA, é determinar, com certeza, se exis-

tem formas proparoxítonas. Candidatas a esse padrão prosódico são as 

formas verbais apresentadas em (3.46).
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(3.46) cantavamos, deviamos, partiamos (Imperfeito Ind. 1pp)

cantavades, deviades, partiades (Imperfeito Ind. 2pp)

cantaramos (Mais-que-perfeito Ind. 1pp)

cantarades (Mais-que-perfeito Ind. 2pp)

cantariamos (Futuro do Pretérito Ind. 1pp)

cantariades (Futuro do Pretérito Ind. 2pp)

cantassemos (Imperfeito Subj. 1pp)

cantassedes (Imperfeito Subj. 2pp)

A dificuldade de estabelecer com exatidão o padrão acentual das formas 

verbais listadas em (3.46) consiste no fato de essas formas nunca aparece-

rem em posição de saliência rítmica do verso (ou seja, em posição de rima), 

como acontece na quinta estrofe da CSM143, transcrita em (3.47), e no 

refrão da CSM262, em (3.48).19

(3.47) E disse: « Se quisessedes gracir 

est’ a Deus e a ssa Madre servir 

e de vossos pecados vos partir, 

a chuvia logo verria. 

Quen algũa cousa quiser pedir 

(3.48) Se non loassemos por al ⏐a Sennor mui verdadeira

devemos-la loar porque ⏐ [nos] demostra en carreira.

No entanto, mesmo aparecendo em posição medial, em alguns casos é 

possível levantar pistas, a partir da estrutura métrico-poética da cantiga, 

que nos levam ao estabelecimento das formas específicas dos tempos lis-

tados em (3.46) como proparoxítonas. Por exemplo, no caso da primeira 

estrofe da CSM180, transcrita em (3.49), em que aparece a forma deviamos, 

é possível ter a certeza de que se trata de uma forma proparoxítona, a partir 

da contagem de sílabas poéticas dos versos. Na cantiga em questão, todos 

os versos são decassílabos (com exceção do refrão, com cinco sílabas). Ora, 

para que o sexto verso dessa estrofe seja decassílabo, é necessário que se 

constitua um hiato entre as vogais i e a e que essa forma seja proparoxítona; 

 19 As CSM citadas em (3.47), (3.48) e (3.49) são apresentadas a partir da edição de Mettmann 

(1986, 1988, 1989).
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caso fosse constituído um ditongo crescente entre essas vogais específicas, 

a forma obrigatoriamente seria paroxítona. 

(3.49) Desta guisa deve Santa Maria 

seer loada, ca Deus lle quis dar 

todas estas cousas por melloria, 

porque lle nunca ja achassen par; 

e por aquesto assi a loar 

deviamos senpre, ca por nos vela. 

Vella e Minỹa...

O mesmíssimo fenômeno acontece na cantiga de amor A131, de autoria 

de Rui Queimado, da qual as duas primeiras estrofes são transcritas em 

(3.50).20 Na segunda estrofe dessa cantiga aparece a forma deviades, propa-

roxítona com certeza, a partir da estrutura métrico-poética da cantiga, com-

posta de decassílabos agudos. Ora, se essa forma verbal é proparoxítona, 

por que não o seria a forma soubessedes, que aparece na primeira estrofe?

(3.50) Senhor, que Deus mui melhor parecer

fez de quantas outras donas eu vi,

ora soubessedes quant’eu temi

sempr(e) o que ora quero cometer:

de vus dizer, senhor, o mui gran ben

que vus quero, e quanto mal me ven,

senhor, por vos, que eu por meu mal vi.

E sabe Deus que adur eu vin i

dizer-vus como me vejo morrer

por vos, senhor; mais non poss’al fazer!

E vel por Deus, doede-vus de mi,

ca por vos moir’, esto sabede ben;

e se quiserdes, mia senhor, por én

non me deviades leixar morrer.

 20 Em (3.50), A131 está apresentada a partir da edição de Michaëlis de Vasconcelos 

(1990[1904], p.266).
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Além dessas, foram mapeadas, no corpus de cantigas de amor, as formas 

ouvessedes (A285) e matassedes (A285). Já no corpus de cantigas de amigo, 

foram mapeadas apenas três formas: ouvessedes (B579), queriades (B579) e 

mostrassedes (B648). Com relação a essas três ocorrências, em Massini-Ca-

gliari (1995, p.234), com base na hipótese de Vasconcellos (1959, p.172) de 

que a forma da segunda pessoa do plural no imperfeito do indicativo, no PA, 

era paroxítona (falabádes), esses verbos foram considerados paroxítonos. 

No entanto, as evidências aqui apresentadas, e a própria silabação da 

forma queriades em B579, exigem que essa posição seja revista. Como se 

pode observar em (3.51), em que está transcrita a terceira estrofe da cantiga 

“Por Deus, amigo, quen cuidaria”, de D. Dinis,21 para que o padrão métrico 

da cantiga seja mantido (decassílabos agudos alternando com versos graves 

de nove sílabas, é preciso que a sequência vocálica ia seja silabada como 

hiato, gerando, portanto, um proparoxítono.

(3.51) Jurastes-m’ enton muit’ aficado

que logo, logo, sen outro tardar,

vos queriades pera mi tornar,

e des oi mais, ai meu perjurado,

nunca molher deve, ben vos digo,

muit’ a creer per juras d’amigo.

Comparando a notação musical das CSM com o texto que a acompa-

nha, e fazendo um mapeamento das coincidências e não coincidências 

entre proeminências musicais e linguísticas, Massini-Cagliari (2008a) e 

Costa (2010) mostram que, como as proeminências musicais se combinam 

preferencialmente com proeminências no nível linguístico, muito prova-

velmente essas palavras eram realizadas como proparoxítonas, uma vez que 

a proeminência musical que as acompanha, na maior parte dos casos, recai 

sobre a antepenúltima sílaba. 

Mesmo tendo sido comprovada a existência de formas verbais propa-

roxítonas no PA, o caráter marginal dessa pauta prosódica, em relação às 

paroxítonas terminadas em sílaba leve e oxítonas terminadas em sílaba 

pesada (majoritárias), fica manifesto em duas dimensões: a pouquíssima 

 21 Na edição de Nunes (1973, v.II, p.31).
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ocorrência de formas dessa natureza22 e a impossibilidade de focalização de 

formas desse tipo na posição de saliência rítmica do verso (posição de rima).

3.6 Interpretação a partir da Teoria da Otimalidade23

Segundo Kager (1999, p.142-3), a extensa pesquisa de Hayes (1995) 

sobre a tipologia das línguas quanto ao acento primário tem mostrado que 

os padrões acentuais são um domínio de forças potencialmente conflitantes, 

entre as quais o ritmo (pressão em direção à distribuição regular de sílabas 

fortes e fracas), a sensibilidade ao peso silábico (pressão no sentido de com-

binar sílabas pesadas com proeminências rítmicas) e a marcação de fronteira 

(pressão na direção de marcar as fronteiras de domínios morfológicos por 

sílabas fortes). É à investigação das maneiras pelas quais essas forças con-

trárias atuam na geração dos padrões de acentuação do PA que é dedicada 

esta seção. Mostrar-se-á como as pautas acentuais do PA são o resultado da 

tensão entre duas dessas tendências: a tendência rítmica trocaica e a mar-

cação da fronteira morfológica do radical (raiz)/tema pelo acento. Está em 

foco, também, a maneira como a sensibilidade ao peso silábico se relaciona 

com essas duas tendências majoritárias.

A análise dos dados, desenvolvida na Seção 3.4, mostrou que o PA, em 

posição de foco rítmico (isto é, em posição de rima, no corpus em questão), 

considera apenas dois padrões: versos graves (terminados em paroxítonas) 

e versos agudos (terminados em oxítonas). Com base na possibilidade de 

alternância desses dois padrões em uma mesma cantiga, chegou-se à conclu-

são de que apenas um ritmo de base trocaico seria capaz de dar sustentação 

linguística a versos dessa natureza. Já no item 3.5, mostrou-se que a grande 

maioria das palavras do PA possui, de fato, terminação grave (paroxítona) – 

o que reforça a consideração de um ritmo básico trocaico. Na seção anterior 

foi mostrado, também, que a grande maioria das palavras do PA recebe o 

 22 É importante ressaltar que muitas formas aparentemente proparoxítonas encontradas na 

edição das CSM de Mettmann (1986, 1988, 1989) constituem, na verdade, uma sequên-

cia de formas verbais paroxítonas mais pronome enclítico: levárono (CSM24); trouxérono 

(CSM213); matárono (CSM277); temérona (CSM283) etc.

 23 Versões anteriores da análise apresentada nesta seção aparecem em Massini-Cagliari 

(2001b,c, 2005c,d, 2007b).

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   195Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   195 22/01/2016   16:41:0922/01/2016   16:41:09



196  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

acento na segunda mora, do final para o início da palavra, o que gera dois pa-

drões básicos de acentuação: paroxítonas terminadas em sílaba leve e oxíto-

nas terminadas em sílaba pesada. Outro fator importante a ser ressaltado é a 

“janela de três sílabas” (para usar um termo de Bisol, 1992a) na atribuição do 

acento: apenas as três últimas sílabas da palavra são acentuáveis (e, mesmo 

assim, a antepenúltima, em condições excepcionais). O fato de terminarem 

as palavras do PA em troqueus (e não se iniciarem por pés dessa natureza) 

comprova a enorme importância da direcionalidade na construção dos pés: 

os pés – e portanto, o ritmo, em nível de atribuição de acento lexical – se 

constroem do final para o início da palavra (ou, em uma metáfora espacial, 

da direita para a esquerda). É imprescindível, pois, iniciar esta análise pela 

tensão entre o tipo de pé adotado como base do ritmo da língua e a direcio-

nalidade na construção desses pés. Iniciaremos, pois, por analisar a tensão 

entre duas restrições de mesma natureza, uma vez que tanto a natureza do 

pé (troqueu) como a direcionalidade de construção dos pés são expressas 

ambas por restrições da família de alinhamento (McCarthy; Prince, 1993).

Alguns trabalhos de cunho otimalista têm mostrado (cf. Kager, 1999, 

p.171; Crowhurst; Hewitt, 1995, p.8) que, quando a restrição ALL-FT-X 

(definida em (3.52), a seguir, de acordo com a teoria do alinhamento gene-

ralizado de McCarthy e Prince, 1993)24 não é dominada por outras restri-

ções, isto é, ocupa a posição mais alta na hierarquia, somente um pé pode 

permanecer na margem (direita ou esquerda) da palavra. Isso quer dizer 

que, nesse caso, quando a palavra tiver mais sílabas do que as necessárias 

para formar um pé na margem da palavra, nem todas elas serão segmenta-

das. Em outras palavras, ALL-FT-X domina PARSE-σ – (3.53).25 

(3.52) ALLFT-RIGHT (todos os pés à direita).

Alinhe (Pé, direita, Palavra prosódica, direita).

Todo pé permanece na borda direita da palavra prosódica.

 24 A restrição ALL-FT-R também pode ser definida nos termos de Cohn e McCarthy (1994, 

p.9): “The right edge of every foot coincides with the right edge of some PrWd” [“A margem 

direita de cada pé coincide com a margem direita de alguma palavra fonológica”].

 25 Cf. McCarthy e Prince (1993, p.11), Cohn e McCarthy (1994, p.7), Hammond (1995, p.8), 

Crowhurst e Hewitt (1995, p.3) e Kager (1999, p.162). Em Hammond (1997, p.44), essa 

restrição é definida como: “Two unfooted syllables cannot be adjacent” [“Duas sílabas não 

segmentadas em pés não podem ser adjacentes”].
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(3.53) PARSE-σ (segmente a sílaba): As sílabas são segmentadas em pés.

Como a borda em que o acento incide em PA é a direita, pode-se estabe-

lecer a seguinte relação de dominância:

(3.54) ALL-FT-R >> PARSE-σ

Porém, o ranking estabelecido anteriormente não é suficiente para deter-

minar qual o tipo de pé “construído”. Em termos otimalistas, a tendência 

trocaica do ritmo do PA pode ser alcançada através do posicionamento alto 

da restrição TROCHEE (“troqueu”, ou RHTYPE=T, “tipo rítmico = tro-

queu”)  – cuja definição aparece em (3.55)26 – na hierarquia das restrições.

(3.55) TROCHEE (TROQUEU): os pés têm proeminência inicial.

A interação entre as restrições consideradas anteriormente é responsável 

por gerar o padrão mais recorrente de acentuação em PA, o paroxítono ter-

minado em sílaba leve. É o que está demonstrado no Tableau (3.56), a seguir:

(3.56)

/amig+o/ TROQUEU ALL-FT-R PARSE-σ
a. ☞ a.(mí.go) *

b. a.(mi.gó) * *

c. (á.mi).go * *

d. (a.mí).go * * *

No entanto, como foi visto no item 3.5, as palavras paroxítonas termi-

nadas em sílaba leve não são a única pauta acentual encontrada no PA. As 

oxítonas terminadas em sílaba pesada são também um padrão comum e 

recorrente (evidenciado na enorme repetição de rimas agudas, sobretudo 

nas cantigas profanas, especialmente as de amor). A obtenção desses dois 

padrões concomitantemente é dada, nas abordagens derivacionais, pela 

consideração de um ritmo baseado na construção de troqueus moraicos, 

 26 Cf. Hammond (1997, p.44) e Kager (1999, p.172-3). Em McCarthy e Prince (1993, p.11) e 

Cohn e McCarthy (1994, p.7), esta restrição recebe o rótulo de FOOT-FORMATION (TROCHAIC).
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da direita para a esquerda, em um sistema sensível ao peso silábico (Hayes, 

1995; Massini-Cagliari, 1995, 1999a, especificamente para o PA). 

Nas seções anteriores deste capítulo, sugeri que o acento, nas palavras 

do PA, é atribuído à segunda mora, contada a partir do limite final da pala-

vra. Ora, dessa análise decorre um sistema sensível ao peso silábico.

Wetzels (2003, p.107) mostra que existe polêmica em torno da conside-

ração do português atual, tanto na variedade europeia como na brasileira, 

ser sensível ao peso silábico na atribuição do acento.27 Segundo Wetzels, 

a origem dessa polêmica talvez esteja em uma interpretação errônea de 

uma afirmação de Troubetzkoy (1939), segundo a qual apenas línguas que 

possuem distinção fonêmica entre vogais longas e breves poderiam cons-

tituir sistemas de acentuação sensíveis ao peso da sílaba, isto é, uma regra 

de acento que conta moras. Wetzels (2003, p.131) conclui que há algumas 

línguas que contradizem essa generalização, e que, portanto, a rejeição de 

uma regra de acentuação sensível ao peso para o português, ou qualquer 

língua sem distinções de duração de vogais, não pode ser justificada apenas 

por razões tipológicas, mas deve ser baseada em argumentos internos à 

estrutura da língua.

Ora, sendo o PA uma língua em que também não há distinções fonêmi-

cas de duração entre vogais, o raciocínio desenvolvido por Wetzels para o 

português atual também se aplica. Portanto, não se pode descartar a priori 

a sensibilidade ao peso silábico, quando se consideram os mecanismos de 

atribuição de acento no PA.

Na literatura que se desenvolveu a respeito da análise de sistemas rít-

micos sensíveis à quantidade das sílabas sob a perspectiva da TO, estabe-

leceu-se que, quando as sílabas pesadas recebem obrigatoriamente acento, 

é porque WSP (Hammond, 1997, p.172), conforme definida em (3.57), 

encontra-se em uma posição alta na hierarquia das restrições.

(3.57) WSP – WEIGHT-TO-STRESS PRINCIPLE 

[PRINCÍPIO DO PESO-PARA-ACENTO]

Sílabas pesadas são acentuadas.

 27 Lacy (1997, p.34-45) apresenta diversas abordagens, formais e funcionais, do peso silábico. 

Sua tese rejeita as explicações funcionais do peso silábico, fornecendo uma alternativa dentro 

do arcabouço teórico otimalista.
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Nesse sentido, poder-se-ia argumentar que é a interação entre WSP, 

TROQUEU e PARSE-σ que produz a pauta acentual oxítona, quando a síla-

ba final é pesada. Nesse caso, WSP tem que ser hierarquizada acima de 

TROQUEU. Os efeitos de uma hierarquização desse tipo são mostrados no 

Tableau (3.58):

(3.58)

/amor/ WSP TROQUEU PARSE-σ
a. ☞ a.(mór) *

b. (a.mór) *

c. (á.mor) *

No entanto, pode-se perceber que o PA dá mais prioridade à formação 

de troqueus do que ao peso das sílabas da palavra; na verdade, o que impor-

ta é somente a quantidade da última sílaba da palavra, uma vez que uma 

sílaba pesada na antepenúltima posição da palavra, seguida de duas leves, 

não atrai para si o acento: *cóytado. Dessa forma, pode-se concluir que, em 

PA, a restrição TROQUEU está hierarquizada acima de WSP.

Além disso, a sensibilidade do PA ao peso das sílabas é relativa, em dois 

sentidos. McGarrity (2003, p.206) afirma que, quando WSP domina a 

hierarquia das restrições, o resultado é um sistema sensível ao peso silábico, 

tanto com relação ao acento primário, quanto com relação ao secundário. 

Nesse sentido, a sensibilidade do PA ao peso das sílabas é apenas relativa, 

porque, embora as sílabas pesadas finais atraiam para si o acento, sílabas 

pesadas em posição medial ou inicial de palavra não atraem obrigatoria-

mente o acento secundário. Porém, mesmo se considerando a posição final 

da palavra, a sensibilidade do PA à quantidade é relativa, no sentido de que 

sílabas finais travadas por consoantes que correspondem a marcas desinen-

ciais (de número plural, nos nomes, por exemplo, ou de número e pessoa, 

nos verbos) nunca atraem o acento (ver exemplo 3.25). 

Talvez, então, o fato de o acento ser atraído para a sílaba final de amór 

não esteja ligado à sensibilidade do PA ao peso das sílabas, mas à tendên-

cia de marcação da fronteira morfológica entre radical e desinências. Essa 

tendência já foi afirmada, em relação ao comportamento do acento no PE 

(Mateus, 1983) e no PB (Cagliari, 1999) – o que coloca o português atual 

como uma língua que, na tensão entre as forças conflitantes que geram os 
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padrões acentuais arroladas por Kager (1999), privilegia o reforço, através 

do acento, de constituintes morfologicamente importantes (marcação de 

fronteiras de domínio morfológico).

Pode-se perceber, com relação ao PA, que o alinhamento do acento 

com a última vogal do radical (radical derivacional, no caso de palavras não 

primitivas) é uma tendência relevante. Tanto em amór, como em amíga, ou 

amígas, o acento se posiciona sobre a última vogal do radical, não recaindo 

sobre vogais portadoras de status gramatical, ou seja, desinências. É por 

esse motivo que, em amigas, o acento não retrocede para a última sílaba, 

travada pela consoante que carreia a marca de número, mas cai na última 

sílaba de soláz, uma vez que, nessa palavra, a consoante final não é desinên-

cia de número, integrando o radical. É o que mostra o Tableau (3.59), em 

que o alinhamento entre o acento e a última vogal do radical é expressa pela 

restrição ALINHE (AC, D, Rad., D), definida em (3.60).

(3.59)

/solaz+∅+∅/ ALINHE

AC, D, Rad., D

TROQUEU PARSE-σ WSP

a. ☞ so.(láz) *

b. (só.laz) * *

c. (so.láz) *

/amig+a+∅/ ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU PARSE-σ WSP

d. ☞ a.(mí.ga) *

e. a.(mi.gá) * * *

f. (á.mi).ga * *

g. (a.mí).ga * *

/amig+a+S/ ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU PARSE-σ WSP

h. ☞ a.(mí.gas) * *

i. a.(mi.gás) * * *

j. (á.mi).gas * * *

k. (a.mí).gas * * *

(3.60) ALINHE (AC, D, Rad., D): alinhe o acento com a borda direita do radical.

(A sílaba acentuada é a última do radical)
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À luz do que foi dito anteriormente, ocorrências como amígo, amór, 

coytáda, salvadór, Portugál, coraçón, entre outras, mais do que compro-

var a sensibilidade do PA à quantidade da última sílaba, na atribuição do 

acento, mostram que a binaridade é um fator importante na construção dos 

pés trocaicos, uma vez que se buscam construir pés com dois elementos, 

no nível moraico: o PA forma pés bimoraicos, com duas sílabas leves ou 

com uma pesada. Entretanto, a comparação entre amígo, cóyta e coytáda 

mostra que a binaridade no nível moraico é menos importante do que o 

tipo do pé construído (trocaico, isto é, com proeminência inicial), haja 

vista a acentuação em cóyta. Também o tipo e a binaridade do pé são mais 

importantes do que a consideração da quantidade silábica (WSP), porque, 

como já foi mencionado, em palavras do tipo coytádo, o acento se mantém 

na penúltima leve, não retrocedendo para a antepenúltima, só porque esta 

é pesada – o que comprova, mais uma vez, a dominância de ALL-FT-R. 

Dessas considerações resulta a importância da restrição BINARIDADE, defi-

nida em (3.61), que interage com TROQUEU e ALL-FT-R, gerando o padrão 

conhecido como “troqueu moraico”, na teoria derivacional.

(3.61) BIN (FOOT BINARITY = binaridade do pé)

Os pés são binários em algum nível de análise (μ, σ).

No entanto, a binaridade dos pés não é tão importante no PA quanto o 

tipo de pé a ser construído e a borda em que ele deve ser construído. Pode-

-se comprovar isso a partir da análise dos casos de oxítonas terminadas em 

sílaba leve, como rubi e javali. Nessas palavras, tanto a binaridade dos pés 

como a segmentação das sílabas são sacrificadas para que o acento recaia 

sobre a última vogal do radical – Tableau (3.62):

(3.62)

/rubi+∅+∅/ ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ ru.(bí) * *

b. (ru.bí) *

c. (rú.bi) *
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Como foi mostrado na Seção 3.5, o PA possui monossílabos pesados 

(3.63a), que seguem o padrão gerado pela hierarquia estabelecida no Tableau 

(3.62), e leves (3.63b), que, sozinhos, não podem gerar um pé bimoraico:

(3.63) a. Rey b. fe (= “fé”)

ben la

uez ia (= “já”)

mal

mar

Como até mesmo as palavras listadas em (3.63b) recebem acento em PA, 

a conclusão lógica é que a restrição ROOTING
28 – (3.64) – não pode ser vio-

lada, ocupando uma posição bastante alta na hierarquia. Pode-se dizer que 

essa restrição é até mais alta na hierarquia do que BIN, uma vez que é mais 

importante, no PA, o fato de as palavras possuírem um acento do que este 

ser gerado por um pé binário. No Tableau (3.65) está demonstrado como 

a restrição ROOTING interage com as demais, sobretudo com BINARIDADE, 

para gerar o padrão acentual dos monossílabos leves.

(3.64) ROOTING: As palavras devem ter um acento.

(3.65)

/f+∅+∅/ ROOTING ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ (fɛ) *

b. fɛ *

O problema com relação à abordagem do acento dos nomes e demais 

itens não verbais no PA aqui desenvolvida consiste em explicar e prever o 

padrão das proparoxítonas. Como se pode ver no Tableau (3.66), a hierar-

quia de restrições adotada até o momento – e que explica de forma bastante 

satisfatória as interações entre as pressões exercidas pelas tendências con-

trárias que agem sobre o posicionamento do acento nas palavras do PA – 

não é capaz de prever e explicar a acentuação dos nomes proparoxítonos e 

demais itens lexicais que seguem esse padrão. Nesse tableau, a forma apon-

 28 Cf. Hammond (1995, p.9; 1997, p.44; 1999, p.261).

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   202Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   202 22/01/2016   16:41:0922/01/2016   16:41:09



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  203

tada como ótima é a paroxítona dicipólo, e as duas formas proparoxítonas, 

marcadas com ☺, não são escolhidas no processo de avaliação dos outputs 

possíveis.

(3.66)

/dicipol+o+∅/ ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ di.ci(pó.lo) **

b. ☺ di.(cí.po)lo * * **!

c. ☺ di.(cí.po.lo) * * *

Tradicionalmente, a colocação do acento nas proparoxítonas vem sendo 

um problema clássico da fonologia do português atual, em ambas as varie-

dades, europeia (Mateus, 1975, 1983; Carvalho, 1989; d’Andrade; Laks, 

1991; Mateus; d’Andrade, 2000) e brasileira (Leite, 1974; Duarte, 1977; 

Costa, 1978; Maia, 1981; Bisol, 1992a; Wetzels, 1992; Alvarenga, 1993; 

Lee, 1995). Até o momento, não se tinha enfrentado esse problema com 

relação ao acento do PA, uma vez que no corpus com que então trabalhava 

não estavam presentes nomes proparoxítonos – o que confirma a análise de 

Nunes (1973) de que não há proparoxítonos no conjunto das cantigas 

de amigo galego-portuguesas (Massini-Cagliari, 1995, 1999a). Além disso, 

não era possível decidir, apenas com elementos do próprio corpus, qual a 

pauta acentual dos poucos verbos encontrados, candidatos a proparoxíto-

nos, até aquele momento. Mas, dada a relevante incidência de nomes dessa 

natureza, sobretudo no corpus de cantigas religiosas (exemplos em 3.28, 

3.29 e 3.30), mas também no de amor, isto se faz agora imprescindível.

Várias possíveis soluções têm sido apontadas, ao longo do tempo, para 

a acentuação “esdrúxula” (nos dois sentidos) das proparoxítonas do por-

tuguês. Do meu ponto de vista, tais soluções podem ser agrupadas em três 

tipos, que passo a apresentar, porém não em ordem cronológica de seu 

aparecimento.

O primeiro tipo de solução é adotar um padrão completamente dife-

rente de acentuação para casos marcados e para casos não marcados (as 

proparoxítonas são, obviamente, o caso marcado, no PB e no PA). Lee 

(1995) adota uma solução desse tipo, uma vez que a sua tese propõe que 

o acento em nomes e verbos é gerado por subsistemas diferentes, que, por 
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sua vez, também se subdividem em dois casos, o marcado e o não marcado. 

Explicando melhor, o que Lee (1995) propõe é que o acento dos nomes e 

dos demais itens não verbais é gerado, no caso não marcado (paroxítonas 

e oxítonas), pela atribuição de um pé iâmbico na borda direita do radical 

(derivacional, nas palavras não primitivas); já no caso marcado (proparo-

xítonas), o acento seria dado pela construção de um troqueu, nesse mesmo 

domínio. Para os verbos a situação se inverte, porque, no caso não marcado 

(paroxítonas e proparoxítonas), o pé construído é o troqueu, enquanto, para 

o caso marcado (oxítonas), é o iambo.29 Em resumo, a solução apresentada 

por Lee (1995) propõe que haja dois subsistemas completamente diferentes 

para atribuição de acento nos verbos e nas formas não verbais. Essa solução 

é aceitável, dentro do arcabouço teórico da Fonologia Lexical (Kiparsky, 

1982; Mohanan, 1986). O que é questionável é o fato de o sistema marcado 

dos verbos ser igual ao não marcado dos nomes e o marcado dos não verbos 

ser igual ao não marcado dos verbos. Portanto, na verdade, o que se tem 

não são dois sistemas subdivididos (o que totaliza quatro), mas apenas 

dois, cada um deles atribuindo acento a verbos e não verbos. Além disso, 

essa solução não consegue abrir mão de dois artifícios bastante criticados 

ao longo do desenvolvimento da fonologia de cunho gerativo: 1) pressu-

põe que o direcionamento para o subsistema específico para cada grupo é 

dado pelo léxico. Em outras palavras, os casos marcados têm que, neces-

sariamente, receber uma marca lexical, que os encaminhará para a regra 

de acento “correta”; caso contrário, receberão a acentuação não marcada; 

2) continua a fazer uso de estipulações de extrametricidade (veja a discus-

são do segundo tipo de solução comum às proparoxítonas) para algumas 

desinências verbais.

A segunda solução clássica dada pelos estudos de caráter derivacional 

para a obtenção do padrão acentual das proparoxítonas no português é a 

postulação de uma estipulação de extrametricidade. A extrametricidade 

de um elemento pode ser definida como a sua invisibilidade para as finali-

dades de aplicação de regras rítmicas de atribuição de acento. O exemplo 

clássico de extrametricidade são as sílabas finais das palavras latinas, ina-

centuáveis. Segundo Hayes (1985, p.195) e Halle e Vergnaud (1987, p.31-

 29 Santos (2001) adota a solução apresentada em Lee (1995).
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4), a extrametricidade é regulada por duas condições: a de perifericidade, 

que estipula que o elemento extramétrico tem que ser periférico ao domí-

nio, isto é, tem que estar posicionado no limite desse domínio; e a de não 

exaustividade, que estipula que um domínio fonológico não pode ser por 

inteiro extramétrico. É essa última condição que faz com que monossílabos 

latinos sejam acentuáveis.

Com relação ao PB (Bisol, 1992a), a solução típica dada pelos modelos 

derivacionais ao padrão das proparoxítonas é estipular a extrametricidade 

da última sílaba, que seria marcada no léxico enquanto tal. Dessa forma, 

excluída a sílaba final, o acento das proparoxítonas é dado pela construção 

de um pé trocaico, no limite do domínio da palavra fonológica, excluída a 

sílaba final extramétrica – exemplo (3.67).

(3.67)      (x  .) (x .)

fo nɛ ti <ka> ju pi <ter>

A adoção de estipulações de extrametricidade para dar conta da pauta 

proparoxítona do português tem sido muito criticada, principalmente por 

dois motivos: seu caráter ad hoc (esse tipo de estipulação só tem função para 

a atribuição de acento); e o fato de estipulações desse tipo resultarem na 

concepção de um léxico muito carregado de marcas, uma vez que todas as 

palavras proparoxítonas teriam de ser marcadas, uma a uma.

Mas há variações quanto ao uso da estipulação de extrametricidade no 

interior dos trabalhos derivacionais. Com relação às proparoxítonas do PE 

e do PB, respectivamente, d’Andrade e Laks (1991) e Alvarenga (1993) 

aludem a sufixos acento-repelentes, entre os quais -voro, -gero, -fero.30 Por 

sua vez, Duarte (1977) e Maia (1981) fazem referência a sequências inacen-

tuáveis, entre as quais -ic- (do sufixo -ica, -ico) e -im- (do sufixo -íssimo). A 

inovação dessas propostas consiste em considerar inacentuáveis as vogais 

da penúltima e não da última sílaba das proparoxítonas. Com relação ao 

PB, o argumento favorável à adoção da extrametricidade da penúltima 

sílaba provém da observação de que, com relação aos processos fonoló-

 30 Note-se que são estes os mesmos sufixos apontados por Wetzels (1992, p.38) como indutores 

de ritmo datílico, na aplicação da regra de abaixamento datílico.
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gicos de redução (deleção, levantamento de vogais átonas etc.), as vogais 

da sílaba átona não final das proparoxítonas são muito mais débeis do que 

as da sílaba final. No entanto, esse tipo de procedimento fere a condição 

de perifericidade, quando o domínio do acento é tomado como sendo o 

da palavra fonológica. A vantagem de soluções como essas é que elas não 

mais consideram sílabas como extramétricas, mas sufixos ou sequências 

inacentuáveis – o que aliviaria o léxico, já que apenas alguns poucos sufixos 

ou sequências deveriam ser marcadas. Por outro lado, esse tipo de solução 

só explica o padrão acentual das proparoxítonas derivadas (como fonética e 

belíssima, por exemplo), mas não explica o padrão de lâmpada e sábado, não 

derivadas. Além disso, no caso da marcação de sequências específicas como 

inacentuáveis (para dar conta também das proparoxítonas não derivadas), 

o problema que aparece é o fato de haver sequências, ao mesmo tempo, 

acentuáveis (nas paroxítonas) e inacentuáveis (nas proparoxítonas) – por 

exemplo: sequência -ad-, em lâmpada e empada.

Uma terceira alternativa de explicação para a pauta acentual das propa-

roxítonas do PB é dada por Wetzels (1992). De certa forma, esse terceiro tipo 

de solução reúne características das duas anteriores. Consiste em considerar 

um pé excepcional para dar conta dos padrões marginais das proparoxítonas 

e paroxítonas terminadas em sílaba pesada, como a solução apresentada 

por Lee (1995), mas, ao contrário deste, Wetzels propõe pés excepcionais 

apenas quanto à quantidade de sílabas (ou de moras, já que considera um 

sistema sensível ao peso silábico), mas não quanto à posição da cabeça do pé. 

Em outros termos, ao contrário de Lee, Wetzels nunca cogita a alternância 

de troqueus e iambos, mas apenas a alternância entre pés de proeminência 

inicial, com duas ou três moras. Assim, Wetzels propõe pés datílicos (três 

sílabas leves) e espondaicos (uma sílaba – leve ou pesada – seguida de uma 

sílaba pesada). Da mesma forma que as soluções que se baseiam na pos-

tulação de algum tipo de extrametricidade, a proposta de Wetzels acaba 

por gerar a inacentuabilidade das duas últimas sílabas das proparoxítonas, 

embora, na sua proposta, nenhuma das duas sílabas átonas finais fique 

não segmentada. Em comum com os dois tipos de solução anteriores, a de 

Wetzels também recorre à marcação dos casos excepcionais no léxico, já que 

os pés datílicos e espondaicos são formados em um nível mais profundo do 

léxico, na perspectiva da Fonologia Lexical, em que são gerados os padrões 
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excepcionais de ritmo; os demais padrões, não excepcionais, são formados 

em um nível mais superficial.

Em Massini-Cagliari (1999a), das três soluções para as proparoxítonas 

do PB, considerei a solução de Wetzels (1992) como a mais adequada, por 

preservar a tendência trocaica da língua, por expressar bem o caráter mar-

ginal e excepcional das proparoxítonas, por não deixar qualquer sílaba não 

segmentada, escapando da postulação de estipulações de extrametricidade, 

e por preservar o princípio de que o acento primário (no PB, no caso) nunca 

pode ultrapassar a barreira de três moras, contadas do final para o início 

da palavra.

No âmbito da TO, tanto a estipulação da extrametricidade da sílaba 

final das proparoxítonas como a formação de um pé datílico excepcional 

podem ser geradas a partir da ação da restrição de NON-FINALITY (=NÃO 

FINALIDADE), uma vez que, de acordo com Prince e Smolensky (1993, p.42), 

essa restrição focaliza a boa formação do pico acentual, e não a segmentação 

da sílaba final. McGarrity (2003) analisa em profundidade a atuação de 

NON-FINALITY no segundo capítulo de sua tese e sua relação com a ideia de 

extrametricidade. A autora (McGarrity, 2003, p.53) mostra que, nas teo-

rias não lineares derivacionais, a noção de extrametricidade era usada para 

dar conta dos seguintes fenômenos: 1) línguas com sílabas CVC pesadas 

em posição não final, mas leves em posição final; 2) colocação de acento na 

antepenúltima sílaba em línguas cuja acentuação é baseada na atribuição de 

pés binários; 3) explicação de sistemas em que o acento nunca cai na sílaba 

final das palavras; 4) colocação de acento primário em um pé não periféri-

co. McGarrity (2003, p.53) explicita que a restrição de NÃO FINALIDADE 

não corresponde exatamente à ideia de extrametricidade porque demanda 

que nenhuma cabeça de palavra prosódica seja final. Esta é, portanto, uma 

restrição relativa à posição do acento primário, não à inacentuabilidade 

de sílabas. 

Nesse sentido, embora dê conta bem de expressar a extrametricida-

de das sílabas finais do latim, de acordo com McGarrity (2003), a alta 

hierarquização de NÃO FINALIDADE talvez não seja a melhor solução para 

expressar a acentuação proparoxítona no PA, já que, nessa língua, nem 

todas as sílabas finais são inacentuáveis. De fato, ao contrário do latim, em 

que os padrões mais recorrentes são as paroxítonas e as proparoxítonas, 
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no PA, o padrão oxítono é o segundo mais recorrente, atrás apenas das 

paroxítonas. No caso do PA, então, a solução seria hierarquizar NÃO FI-

NALIDADE acima de TROQUEU e ALINHE (AC, D, Rad., D) apenas para as 

proparoxítonas – o que não é uma solução satisfatória, dado o seu caráter 

ad hoc, ou “paroquial” (isto é, criado para resolver um problema específico 

de uma única língua ou variedade), no jargão da TO. Além disso, a adoção 

de NÃO FINALIDADE exclusivamente para as proparoxítonas não exime a 

presente solução de um recurso a marcas lexicais, uma vez que elas são 

necessárias para que a acentuação padrão paroxítona seja evitada. Note-

-se que a ação de NÃO FINALIDADE, tal como definida em (3.68), exclusiva 

para as proparoxítonas, acaba por fazer com que seja escolhida como forma 

ótima aquela em que é construído um pé de proeminência inicial (trocaico), 

mas com três sílabas – Tableau (3.69) –, muito semelhante aos pés datílicos 

propostos por Wetzels (2002).

(3.68) NÃO FINALIDADE(rad): Nas palavras marcadas (proparoxítonas), a proe-

minência é não final, com relação ao domínio Radical.

(3.69)

/dicipol+o+∅/ *FIN(rad) ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. di.ci(pó.lo) * **

b. di.(cí.po)lo * * **!

c. ☞ di.(cí.po.lo) * * *

Como foi mostrado em 3.5, no PA, assim como no PB, o comportamen-

to das paroxítonas terminadas em sílaba pesada é análogo ao das proparoxí-

tonas, quanto ao acento. Como se pode ver nos exemplos em (3.35), nessas 

palavras, o acento recai sobre a penúltima vogal do radical – exatamente 

como ocorre nas proparoxítonas –, devido à ausência de desinências de gê-

nero e número. Dessa forma, (3.68) deve ser reformulada como em (3.68’), 

para que a restrição NÃO FINALIDADE dê conta de explicar e prever o padrão 

acentual também das proparoxítonas terminadas em sílaba pesada. Nesse 

sentido, ao invés de considerar que a marca lexical recai sobre a classe das 

proparoxítonas, propomos que a marca é dada a radicais especiais, que 

podem ser seguidos ou não de desinências de gênero. Assim, em (3.68’), 
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a palavra “especiais”, que aparece entre parênteses, refere-se a essa classe 

de radicais.

(3.68’) NÃO FINALIDADE(rad): Nas palavras marcadas (radicais especiais), a 

proeminência é não final, com relação ao domínio Radical.

O Tableau (3.70) mostra como a ação de *FIN(rad) faz com que seja 

escolhida a forma desejada como ótima, no caso das proparoxítonas termi-

nadas em sílaba pesada: 

(3.70)

/virgen+∅/ *FIN(rad) ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ (vír.gen) * *

b. (vír).gen * * * * *

c. vir.(gén) * * * *

Com relação às formas verbais do PA, foi mostrado anteriormente que 

os padrões mapeados no corpus são os mesmos encontrados para os nomes 

e demais itens lexicais não verbais. Isso quer dizer que foram encontrados 

os mesmos tipos de pauta acentual manifestos nos nomes, e na mesma 

proporção, quanto à recorrência: predominância de paroxítonos, mas com 

incidência significativa de oxítonos e raros proparoxítonos. Nada faz crer, 

portanto, que verbos e não verbos tenham um comportamento diferencia-

do, quanto à colocação do acento, no PA.

De fato, a hierarquia de restrições estabelecida até o momento para dar 

conta do padrão de acentuação dos itens não verbais explica e prevê perfei-

tamente bem o padrão dos verbos paroxítonos terminados em sílaba leve. 

Encaixam-se nessa categoria: a 1a e a 3a pessoas do singular do Pretérito 

Imperfeito do Indicativo, 1a conjugação (ex. cantava); a 2a pessoa do singu-

lar do Pretérito Perfeito do Indicativo (ex. cantaste); a 1a e a 3a pessoas do 

singular do Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo (ex. cantara); a 1a e 

a 3a pessoas do singular do Pretérito Imperfeito do Subjuntivo (ex. cantas-

se); a 2a pessoa do plural do Imperativo (ex. cantade); e as formas nominais 

do gerúndio (cantando) e do particípio (cantado). Em todas essas formas, 

percebe-se o mesmo jogo das forças conflitantes que agem sobre a locali-

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   209Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   209 22/01/2016   16:41:1022/01/2016   16:41:10



210  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

zação do acento que pôde ser deduzida da análise dos nomes e outros itens 

lexicais não verbais: tendências concomitantes em direção à produção de 

um ritmo trocaico e à marcação com a proeminência acentual da fronteira 

morfológica do radical. É preciso ressaltar, no entanto, que, no caso dos 

verbos, o domínio morfológico a ser ressaltado não é exatamente o radical, 

mas o tema verbal, que consiste na soma do radical com a vogal temática. 

É o que mostra o Tableau (3.71), em que são analisadas as formas cantava 

(1a/3a pessoa do singular do Pretérito Imperfeito do Indicativo) e cantaste 

(2a pessoa do singular do Pretérito Perfeito do Indicativo).

(3.71)

/cant+a+va+∅/ ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(tá.va) * *

b. (can.tá).va * * * *

c. can.(tá).va * * ** *

d. (cán.ta.va) * **

/cant+a+∅+ste/ ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

e. ☞ can.(tás.te) * *

f. (can.tás).te * * * *

g. can.(tás).te * * ** *

h. (cán.tas.te) * ** *

A hierarquia de restrições adotada até o momento também explica e 

prevê muito bem o padrão dos verbos paroxítonos terminados em sílaba 

travada – o que vem reforçar a ideia de que não há diferenças de comporta-

mento entre verbos e não verbos no PA, quanto à acentuação. Encaixam-se 

nesse padrão as seguintes formas verbais: a 1a e a 2a pessoas do plural do 

Presente do Indicativo (cantamos e cantades, respectivamente); a 2a pessoa 

do singular e a 3a pessoa do plural do Pretérito Imperfeito do Indicativo, 

1a conjugação (ex. cantavas e cantavan); as três pessoas do plural do Preté-

rito Perfeito do Indicativo (cantamos, cantastes, cantaron) e a 3a pessoa do 

plural do Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo, que coincide com a 

3a pessoa do plural do Pretérito Perfeito (cantaron); a 2a pessoa do singular 

do Pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo (cantaras); as formas da 2a 
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pessoa do singular (cantasses) e da 3a do plural (cantassen) do Pretérito 

Imperfeito do Subjuntivo; a 2a pessoa do singular e as três pessoas do plu-

ral do Futuro do Subjuntivo (ex. cantares, cantarmos, cantardes, cantaren, 

respectivamente). No Tableau (3.72), estão analisadas as formas da 1a pes-

soa do plural do Presente do Indicativo (cantamos) e da 3a pessoa do plural 

do Pretérito Imperfeito do Indicativo (cantavan).

(3.72)

/cant+a+∅+mos/ ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE- σ WSP

a. ☞ can.(tá.mos) * **

b. (can.tá).mos * * * **

c. can.(tá).mos * * ** **

d. (cán.ta.mos) * ** *

/cant+a+va+N/ ALINHE

AC, D, RAD., D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

e. ☞ can.(tá.van) * **

f. (can.tá).van * * * **

g. can.(tá).van * * ** **

h. (cán.ta.van) * ** *

Também fica automaticamente previsto e explicado pela hierarquia 

aqui considerada o padrão das formas verbais oxítonas terminadas em síla-

ba travada, como é o caso da 1a e da 3a pessoas do Futuro do Subjuntivo e do 

infinitivo pessoal (cantar – Tableau 3.73) e do infinitivo impessoal.

(3.73)

/cant+a+r+∅/ ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(tár) * * *

b. (can.tár) * *

c. (cán.tar) * *

O mesmo vale para as formas da 1a pessoa do singular do Pretérito Per-

feito do Indicativo na 1a conjugação (ex. cantei) e para a 3a pessoa do singu-

lar do mesmo tempo/modo, em todas as conjugações (ex. cantou, defendeu, 

partiu), que formam oxítonas terminadas em ditongos – Tableau (3.74).
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(3.74)

/part+i+∅+u/ ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ par. (tíu) * * *

b. (par.tíu) * *

c. (pár.tiu) * *

Já com relação à 1a pessoa do singular do Pretérito Perfeito do Indica-

tivo na 2a e na 3a conjugações (defendi, parti), a situação é um pouco mais 

complicada. É preciso lembrar que, a exemplo do que acontece em todas 

as formas verbais do PA, a vogal temática verbal está sempre presente na 

forma no input. Como já foi mostrado anteriormente no exemplo (3.43), 

nessas formas verbais específicas, a vogal temática e a vogal da desinência 

número-pessoal são de natureza idêntica. Faz-se necessário, então, explicar 

por que não há o apagamento da vogal temática, como acontece nas formas 

do presente (veja adiante), nem a formação de um hiato, como seria o pa-

drão do PA, para sequências de vogais desse tipo, nos nomes (ver Capítulo 

2). Para tal, faz sentido recorrer à mesma restrição formulada no Capítulo 2 

para dar conta desse mesmo fenômeno – *HIATO, cuja definição está repe-

tida a seguir em (3.75) –, que proíbe a formação de um hiato entre a vogal 

temática e a vogal da desinência. Essa restrição atua em conjunto com 

MAX(VT,des.)-Pret., definida em (3.76), que impede o apagamento da 

vogal temática nos tempos do “pretérito”, como ocorre nas formas do pre-

sente, através da maximização das vogais da VT e da desinência. A partir 

da ação conjunta dessas duas restrições, hierarquizadas acima de todas as 

outras, é possível verificar, no Tableau (3.77), que a forma ótima escolhida 

corresponde àquela que preserva as moras provenientes de ambas as vo-

gais. Esse fato comprova que, embora de menos importância quando com-

parada às tendências à produção de ritmo trocaico e à marcação de fronteira 

morfológica, a tendência à preservação das moras e à consideração do peso 

silábico na localização do acento em PA não deve ser menosprezada.

(3.75) (=2.48) *HIATO: Hiatos entre VT e V(desinência), nas formas “do pre-

térito”, são proibidos.

(3.76) MAX(VT,des.)-Pret.: Maximize VT e V(desinência) nos verbos 

do “pretérito”. (= Não apague VT e V(desinência) nos verbos do 

“pretérito”.)
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(3.77)

/part+i
1
++i

2
/ *HIATO MAX(VT,DES)-Pret. ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ par. (ti:) * * *

b. (par.tí:) * *

c. (pár.ti:) * *

d. par.(ti<i>) * * * *

e. par.(t<i>i) * * * *

f. par.(tí.i) * * *

A operação conjunta das restrições *HIATO e MAX(VT,des.)-Pret. 

explica também a pauta acentual das formas do Pretérito Imperfeito do 

Indicativo, na 2a e na 3a conjugações, em que a vogal temática i se funde com 

a vogal inicial da desinência modo-temporal –ia. É importante ressaltar 

que, mesmo nesses casos, mantém-se o alinhamento da proeminência do 

acento com a última vogal do tema – que, no caso, encontra-se fundida com 

a vogal da desinência de modo/tempo – Tableau (3.78).

(3.78)

/part+i
1
+i

2
a+/ *HIATO MAX

(VT,des)

ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ par. (ti:.a) * *

b. (par.tí:.a) * ** *

c. (pár.ti:.a) * ** *

d. par.(tí<i>.a) * * *

e. par.(t<i>í.a) * * *

f. par.(ti.i.a) * ** * *

g. par.ti.(í.a) * * ** *

Ao contrário do que ocorre com os nomes proparoxítonos, nos verbos 

dessa pauta acentual, o acento recai invariavelmente sobre a VT. Ora, como 

mostra o Tableau (3.79), isto é resultado da atuação de ALINHE (AC, D, Ra-

dical/Tema, D), que pressiona no sentido a marcar a fronteira morfológica 

da base invariável, à qual se adjungem as flexões, tanto nos verbos como nos 

não verbos. Têm padrão semelhante ao da 1a pessoa do plural do Pretérito 

Imperfeito do Indicativo, cujo processo de avaliação dos candidatos está 

retratado no Tableau (3.79), a 2a pessoa do plural do Pretérito Imperfeito 

do Indicativo (cantávades, devíades, partíades), a 1a e a 2a pessoas do plural 
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do Pretérito Mais-que-Perfeito do Indicativo (cantáramos, cantárades) e 1a 

e a 2a pessoas do plural do Pretérito Imperfeito do Subjuntivo (cantássemos, 

cantássedes).

(3.79)

/cant+a+va+mos/ ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(tá.va.mos) * * **

b. can.(tá.va).mos * ** **

c. (cán.ta).va.mos * ** ** *

d. (can.tá).va.mos * ** ** **

e. can.ta.(vá.mos) * ** **

Para os tempos do Futuro, já há algum tempo estudiosos vêm apontan-

do para o português atual (Mateus, 1983, e Mateus; Andrade, 2000, para 

o Português Europeu, e Bisol, 1992a, e Massini-Cagliari, 1995 e 1999a, 

para o Brasileiro) essas formas do Futuro como compostas: do infinitivo do 

verbo principal e, no caso do Futuro do Presente, as formas do verbo haver, 

no Presente do Indicativo, ou do Pretérito Imperfeito do verbo ir, no caso 

do Futuro do Pretérito.31 Em trabalhos anteriores (Massini-Cagliari, 1995, 

1999a, 2006), as formas do Futuro do Presente e do Futuro do Pretérito 

do PA foram consideradas como compostas – posição reafirmada aqui na 

Seção 3.5. Em uma abordagem otimalista, ao considerar como compostos 

esses tempos verbais, muda o input dessas formas, uma vez que são cons-

tituídas por duas bases, cada qual com a sua estrutura morfológica interna. 

Uma análise desse tipo dá conta do padrão acentual dessas formas verbais 

a partir da hierarquia que aqui vem sendo adotada – como se mostra no Ta-

bleau (3.80),32 uma vez que a restrição ALINHE(AC, D, Rad./Tema, D) não 

é violada fatalmente, já que o acento recai sobre a última vogal do tema nas 

duas bases componentes das formas do Futuro, tanto as do Futuro do Pre-

sente como as do Futuro do Pretérito (ou Condicional). A ação de ROOT ING 

garante que ambas as bases recebam acento, no nível primário.

 31 Diferentemente de Bisol (1992a) e Mateus e Andrade (2000), que consideram o condicional 

como composto do infinitivo do verbo principal seguido do verbo haver, no imperfeito do 

indicativo.

 32 No Tableau (3.80), o limite entre as bases é representado por “#”.
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(3.80)

/cant+a+r/#

/e+∅+∅+i/

ROOTING ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(tár)#(éi) * *

b. can.ta.(réi) *! * ** *

/cant+a+r/#

/i+∅+ia+∅/

ROOTING ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(tár)#(í.a) * *

b. can.ta.(ri.a) *! * ** *

/cant+a+r/#

/i+∅+ia+∅/

ROOTING ALINHE

AC, D, TEMA, D

TROQUEU ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(tár)#(í.a.mos) * * **

b. can.ta.(ri.a).mos *! * ** **

c. can.(tár)#(í.a).mos * * ** **

Os únicos tempos verbais que trazem problemas para a proposta de 

análise que ora se apresenta são os do Presente, cujas formas não podem ser 

geradas apenas através da hierarquia até agora considerada. Para resolver 

o problema, adota-se, aqui, a restrição NÃO FINALIDADE(Presente), defi-

nida em (3.81), hierarquizada acima de TROQUEU e ALINHE (AC, D, Rad./

Tema, D), ou seja, dominando todas as outras. Como fica demonstrado no 

Tableau (3.82), o efeito da ação dessa restrição é fazer com que o acento não 

se posicione na sílaba final da palavra nas formas do presente, ou seja, nas 

formas do Presente do Indicativo e do Subjuntivo. Estabelece-se, portanto, 

uma clara tensão entre *FIN(Pres.) e ALINHE(AC, D,  Rad./Tema, D), uma 

vez que a ação desta vai no sentido de posicionar o acento na última sílaba, 

nas formas da 2a pessoa do singular (cantas) e da 3a pessoa do plural (cantan) 

do Presente do Indicativo e da 2a pessoa do singular do Imperativo (canta), 

à qual pertence a vogal temática verbal.

(3.81) NÃO FINALIDADE(Presente): as formas do Presente (Indicativo e Sub-

juntivo) não têm acento final, no domínio da palavra fonológica.

(3.82)

/cant+a+∅+s/ *FIN(Pres.) TROQUEU ALINHE

AC, D, RAD., D

ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ (cán.tas) * *

b. (cán).tas * * * * *

c. can.(tás) * * * * *
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No entanto, a ação isolada de *FIN(Pres.) não é capaz de explicar e 

prever a queda da vogal temática, sempre presente no input, nas formas 

da 1a pessoa do singular do Presente do Indicativo (canto) e das 1a, 2a e 

3a pessoas do singular e da 3a pessoa do plural do Presente do Subjunti-

vo (respectivamente, cante, cantes, cante, canten). Para tal, formulou-se 

PCO(VT)-Pres. (=Princípio do Contorno Obrigatório com relação à vogal 

temática nas formas do Presente), tal como apresentada em (3.83). No 

momento da avaliação dos candidatos (Tableau 3.84), sua ação faz com 

que sejam descartados os outputs que contenham a vogal temática expressa 

nas formas do presente, ou seja, faz que não sejam escolhidos os outpus em 

que se forma uma sequência de duas vogais, a VT e uma V(desinência) 

(tanto número-pessoal, como no Indicativo, como modo-temporal, como 

no Subjuntivo).

(3.83) PCO(VT)-Pres.: Sequências de VT + V(desinência) são proibidas nas 

formas do presente. (= Apague VT quando seguida de V(desinência) 

nas formas do presente.)

(3.84)

/cant+a+e+s/ PCO(VT)-

-Pres.

*FIN(Pres.) TROQUEU ALINHE

AC, D, RAD., D

ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ (cán.tes) *

b. (cán).tes * * * *

c. can.(tés) * * * * *

d. can.(tá.es) * * *

e. (cán.ta.es) * **

A partir da ação conjunta de PCO(VT)-Pres. e de *FIN(Pres.), ficam 

previstos os padrões acentuais das formas da 1a e da 2a pessoas do plural do 

Presente do Subjuntivo (ex. cantemos, cantedes). Como mostra o Tableau 

(3.85), no caso dessas pessoas específicas do Presente do Subjuntivo, a ten-

são entre as forças que, por um lado, vão no sentido do apagamento da vogal 

temática e da não atribuição do acento à última sílaba da palavra e, contra-

riamente, à delimitação do tema como constituinte morfológico importante 

acaba por fazer que, nesse caso, o acento recaia, excepcionalmente, sobre 

uma vogal que carreia status de desinência verbal. Apesar de excepcional, 

por receberem essas formas acento sobre a desinência, a pauta acentual da 
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1a e da 2a pessoas do plural do Presente do Subjuntivo, num outro sentido, 

reforça a tendência rítmica trocaica do PA, garantida a partir desse padrão 

excepcional.

(3.85)

/cant+a+e+mos/ PCO(VT)-

-Pres.

*FIN

(Pres.)

TROQUEU ALINHE

AC, D, RAD., D

ALL-FT-R BIN PARSE-σ WSP

a. ☞ can.(té.mos) * * **

b. (can.té)mos * * * * **

c. can.(té)mos * * * ** **

d. can.ta.(é.mos) * * ** **

e. can.(tá.e.mos) * ** * **

A hierarquia de restrições que propomos explica de forma bastante 

satisfatória as interações entre as pressões exercidas pelas tendências a um 

ritmo trocaico e à marcação da fronteira morfológica entre o radical e as 

desinências, ao mesmo tempo que evidencia o papel (menos importante do 

que essas duas tendências, mas também relevante) da consideração do peso 

silábico, no processo de posicionamento da proeminência acentual, no nível 

da palavra. Não se trata, pois, de negar a importância do peso silábico na 

atribuição do acento do PA, mas de relativizar a sua relevância.

Nesse sentido, esta proposta preserva a intuição, expressa na Seção 3.5, de 

que o acento do PA nunca pode ultrapassar a barreira de três moras, contadas 

do final para o início da palavra, caindo prioritariamente na segunda mora.
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