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4 
PROCESSOS RÍTMICOS: SÂNDI

Fechando a análise de alguns aspectos da prosódia do Português Medie-

val proposta neste livro, os dois últimos capítulos são dedicados ao estudo 

de dois processos: sândi e paragoge. Nesse sentido, pretende-se exemplifi-

car a importância do posicionamento do acento lexical e da pauta prosódica 

das sílabas envolvidas para a ocorrência de processos rítmicos, bem como a 

sua interação com fatores linguísticos de outra natureza (de fonotática, por 

exemplo, ou seja, da boa formação da estrutura das sílabas). 

No entanto, há uma razão para o enfoque dado aqui a esses dois proces-

sos: eles foram escolhidos dada uma característica importante que os opõe. 

Enquanto o sândi é fortemente condicionado por fatores linguísticos, sendo 

a ocorrência de elisões, hiatos e ditongações determinada muito mais pela 

própria estrutura da língua dos trovadores do que pela sua “vontade”, a 

paragoge rítmica é um fenômeno estilístico por natureza, já que atua sobre 

a estrutura superficial “normal” da palavra, “transformando-a”, para que 

ela melhor possa se adequar à estrutura poética do verso.

4.1 Sândi

Sândi é uma “modificação de pronúncia numa fronteira gramatical” 

(Trask, 2004, p.260), um “fenômeno da fonética sintáctica em que um 

segmento inicial ou final de palavra é afectado pelo contexto em que ocorre, 

podendo apresentar diferentes realizações que dependem das característi-

cas do som que antecede ou segue uma fronteira de palavra” (Xavier; Ma-
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220  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

teus, 1990, p.327-8). Em outras palavras, o fenômeno de sândi compreende 

as “mudanças resultantes de assimilações ou dissimilações de um vocábulo 

em contacto com outro” (Câmara Jr., 1973, p.341). Esse tipo de mudança 

que “acontece na divisa entre duas palavras consecutivas” é chamado de 

sândi externo (Trask, 2004, p.260).

Na vasta literatura que foi produzida sobre o PA, incluindo os estudos 

linguísticos e literários a respeito das cantigas medievais portuguesas, pro-

fanas e religiosas, três processos de sândi vocálico externo – que promovem, 

segundo Cunha (1961, p.27), a “solução dos encontros vocálicos inter-

verbais” – têm recebido destaque: elisão, hiato e ditongação.1 Dois desses 

fenômenos, o hiato e a ditongação, já foram tratados no Capítulo 2, quando 

foram abordadas as soluções dadas pela língua medieval a sequências for-

madas por duas (ou mais) vogais, internamente às palavras. Dessa forma, 

pudemos verificar que a ocorrência de hiatos e de ditongos, no nível lexical, 

é, na maior parte dos dados, predizível, a partir do contexto (ou seja, da 

qualidade das vogais em contato e da estrutura da sílaba em que se encon-

tram – presença de travamento, de onsets etc.).

No contexto intervocabular, as definições de hiato e de ditongo são 

semelhantes às utilizadas no estudo desses fenômenos no nível lexical. 

Assim, uma “sequência de duas vogais que pertencem a sílabas diferentes” 

(Xavier; Mateus, 1990, p.201) é um hiato, ao passo que uma “sequência 

vocálica no interior de uma única sílaba” (Xavier; Mateus, 1990, p.132) 

constitui um ditongo. A diferença com relação aos processos tratados no 

Capítulo 2 está no contexto de sua aplicação: enquanto, lá, as sequências 

vocálicas em foco pertenciam a uma mesma palavra, aqui serão analisadas 

apenas as sequências formadas em juntura de palavras, em que cada vogal 

pertence a palavras diferentes (a primeira, à última sílaba da primeira pa-

lavra, e a segunda, à primeira sílaba da segunda palavra – que tem que ser 

iniciada por vogal).2 Do ponto de vista da sua realização, nos processos de 

sândi, o encontro de vogais pode nem mesmo constituir uma “sequência” 

no nível fonético (como no caso da elisão, em que uma das vogais é apagada; 

a realização fonética da sequência corresponde, pois, a apenas uma vogal).

 1 Note-se que já em trabalhos de Michaëlis de Vasconcelos (1904, 1912-1913) há referências a 

esses dois processos de solução de encontros vocálicos interlexicais.

 2 Obviamente, palavras iniciadas por consoante bloqueiam a ocorrência de sândi.
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Já a elisão, segundo Xavier e Mateus (1990, p.140), pode ser definida 

como um “fenómeno de fonética sintáctica que consiste na supressão de 

uma vogal átona final quando a palavra seguinte começa por vogal”.3 Como 

exemplos da aplicação do processo de elisão, podem ser citados casos de 

supressão da vogal da preposição DE, seguida de palavras iniciadas por 

vogal: linha d’água, galinha d’angola, frescor d’orvalho, cantigas d’amigo, 

cantigas d’amor. Pode ocorrer, também, entre duas palavras lexicais, in-

dependentemente de sua classe gramatical: blusa usada → blususada; leite 

em pó → leit[ĩ]pó; conta histórias → contistórias. Exemplos de elisão, re-

tirados de cantigas medievais profanas, são: e nõ me sei consel lachar (“e 

non me sei conselh’ achar” – A16-v.7, na versão de Michaëlis de Vascon-

celos, 1990[1904], p.37); de todo ben sempr o mellor (“de todo ben sempr’o 

melhor” – A42-v.11, Michaëlis de Vasconcelos, 1990[1904], p.91); Que 

tristoie meu amigo (“que trist’oj’é meu amigo” – B555-v.1, Nunes, 1973, 

p.7). No hiato, ao contrário, a qualidade e a posição das vogais das palavras 

é mantida, como nos exemplos: Ay amiga eu ando tã coytada (B573-v.15, 

Nunes, 1973, p.26); quando a non posso per ren ueer (A 129-23, Michaëlis 

de Vasconcelos, 1990[1904], p.263).

No capítulo “Hiato, sinalefa e elisão na poesia trovadoresca”, Cunha 

(1961, p.91-2),4 depois de uma exaustiva análise desses processos na poesia 

de dois trovadores (Pai Gomes Charinho e João Zorro), chega a quatro 

conclusões de ordem geral e dez de ordem particular, a respeito do seu 

funcionamento, no PA:

De ordem geral:

a) aos trovadores não repugnavam os hiatos, embora revelassem acen-

tuada inclinação para elidir a vogal do encontro, quando átona;

b) o regime da elisão estava ligado ao ritmo do verso e era contrarregrado 

por impedimentos fonéticos, fonêmicos e morfológicos;

 3 A definição colhida em Xavier e Mateus (1990) coincide com definições anteriores desse 

processo, encontradas em dicionários de Linguística. A este respeito, ver Câmara Jr. (1973, 

p.157), que chama a atenção para o fato de a elisão também ser denominada, na literatura 

especializada, de “sinalefa”. Como se pode ver adiante, é exatamente este o termo utilizado 

por Cunha (1961). Já Trask (2004, p.91) define elisão apenas de modo geral, como “omissão 

de sons”.

 4 O artigo de 1961 corresponde a Cunha (1950), com poucas alterações.
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222  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

c) a vogal final átona dos polissílabos perdia-se com mais frequência que 

a dos monossílabos;

d) a sinalefa era aparentemente rara.

De ordem particular:

a) a vogal da preposição de só não se elidia antes de vogal quando esta era 

o corpo do pronome átono o, a, os, as;

b) a vogal dos pronomes átonos me, lhe (ou lhi), se (ou si), xe (ou xi) sem-

pre se elidia antes de outros fonemas vocálicos;

c) a vogal do pronome mi elidia-se antes de palavras iniciadas por e, i e u, 

mas ditongava-se com as vogais a e o, quando as precedia;

d) o pronome pessoal oblíquo o (a) combinava-se com as formas prono-

minais me, te, xe, e lhe, mas, em outros casos, mantinha a sua autonomia 

silábica;

e) o pronome lo (la) conservava sua vogal quando precedia formas do 

auxiliar aver, mas podia perdê-la ou não antes de outras palavras de 

início vocálico;

f) não se elidia nem se yodizava a vogal do pronome e da conjunção que, 

bem como a das conjunções ca e se;

g) a copulativa e não se ditongava com uma vogal subsequente;

h) a preposição a contraía-se com o artigo el, mas hiatizava-se com outras 

palavras iniciadas por vogal;

i) a vogal átona final de verbo não sofria elisão nem sinalefa quando 

seguida do pronome o(s), a(s);

j) em caráter exceptivo, admitia-se a fusão silábica de vogal nasal + oral 

(oral + nasal).

Já o processo de ditongação – ou “sinalefa”, no dizer de Cunha (1961) – 

consiste na união, em uma só sílaba, de duas vogais, uma, átona, locali-

zada no final da primeira palavra, e outra, no início da palavra seguinte, 

formando uma combinação de semivogal e vogal (não necessariamente 

nesta ordem): que mia uerra per bõa fe (“que mi-averrá per bõa fé” – A224-

-v.4, Michaëlis de Vasconcelos, 1904, p.433); E nunca mho farã creer (“E 

nunca mi-o farán creer” – B1040-v.16, Nunes, 1973, p.290). Comparando 

esse processo com o da elisão, Cunha (1961, p.42) ressalta a aproximação 

quanto à sua natureza: “Elisão e sinalefa não se opõem [...]. São, na verdade, 
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dois aspectos de um mesmo fenômeno, a perda total ou parcial da natureza 

silábica de uma vogal em contacto com outra”.

Como bem resume Cunha, a questão é, então, com relação aos processos 

de sândi, estabelecer se há ou não contexto para a “perda” – total (elisão) 

ou parcial (ditongação) – da “natureza silábica” da vogal átona da primeira 

palavra. Dessa forma, elisão e ditongação não se opõem, mas formam um 

bloco que se opõe ao hiato, ou seja, à não aplicação do sândi, à preservação 

total da “natureza silábica” da primeira vogal. Por esse motivo, este capítu-

lo se estrutura a partir de duas seções, dedicadas, a primeira, à oposição da 

elisão à sua não aplicação (hiato) e, a segunda, à comparação entre a diton-

gação e a sua não ocorrência (hiato, novamente).

Como nem todas as vogais que se encontram em posição átona final 

de palavra são suprimidas ou transformadas em semivogal (isto é, perdem 

sua “natureza vocálica”) diante de uma vogal inicial de outra palavra, uma 

questão se faz pertinente: seriam os fenômenos de sândi vocálico externo (e, 

especialmente, a elisão e a ditongação) apenas processos de estilo, a respeito 

dos quais podiam os trovadores da época optar por aplicá-los ou não, fazen-

do uso deles para chegar à métrica desejada em cada verso?

Sobre este assunto, Cunha (1961, p.43) é taxativo, com base nas cantigas 

de Pai Gomes Charinho e João Zorro, que analisou a fundo, considerando 

muito estreita a “margem de arbítrio” dos trovadores:

Em relação ao hiato, 80% dos exemplos que aparecem nos textos exami-

nados são decorrentes de impedimentos fonéticos, fonêmicos e morfológicos. 

E, dos 20% restantes, mais de 10% ainda se explicariam por fenômenos peculia-

res ao enunciado versificado. A margem de arbítrio – talvez artifício ou qual-

quer razão não apurada de métrica ou de língua – fica relegada a menos de 10%, 

ou seja, a uma fração insignificante dos exemplos estudados.

Diante dessas duas possibilidades, é necessário verificar se a elisão e a 

ditongação, enquanto fenômenos de sândi vocálico externo, são processos 

obrigatórios – e, portanto, da língua (da fonologia, da gramática da língua), 

dos quais o trovador não pode fugir sem caracterizar uma “transgressão” 

poética – ou opcionais, de estilo – dos quais o trovador pode abrir mão sem-

pre que necessário para produzir a métrica desejada para o verso.
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224  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

Para tal, é preciso comparar os casos de elisão e ditongação com os casos 

de hiato, para identificar se há algum impedimento linguístico para a ocor-

rência da elisão e da ditongação, ou se se trata de opção do poeta.

Como corpus desta pesquisa, foi considerada a seleção de cem cantigas 

profanas e cinquenta cantigas religiosas apresentada no Capítulo 1 e no 

Apêndice. 

Para a escansão dos versos e consequente mapeamento dos ditongos, 

hiatos e elisões em contexto de juntura vocabular, foi utilizada a mesma 

metodologia empregada para a análise dos encontros de vogais em nível 

lexical (Capítulo 2). Como já visto anteriormente, essa metodologia busca 

abstrair da escansão dos versos em sílabas poéticas os limites entre as sílabas 

fonéticas. Dessa forma, especificamente no caso de encontros vocálicos e da 

categorização desses encontros como ditongos ou hiatos, é particularmente 

relevante a observação das fronteiras de palavras no meio dos versos. Em 

outras palavras, a escansão e a contagem das sílabas poéticas dos versos 

podem elucidar dúvidas acerca da consideração de uma sequência de vogais 

pertencente a duas palavras em uma única ou em sílabas diferentes. Ao lado 

disso, a escrita dos manuscritos medievais aqui considerados como fonte é 

particularmente reveladora do fenômeno da elisão, já que não costumavam 

ser grafadas as vogais apagadas nesse processo. A escansão dos poemas 

em sílabas poéticas é também uma aliada no estudo da elisão, já que a não 

realização fonética da vogal não grafada pode ser confirmada a partir da 

contagem das sílabas poéticas do verso.

A aplicação da metodologia anteriormente descrita à análise dos dados 

das cantigas medievais profanas e religiosas, com vistas ao mapeamento 

dos processos de sândi, está exemplificada em (4.1), em que aparecem a 

vigésima segunda e a vigésima terceira estrofes da CSM411 (Figura 4.1), na 

versão de Mettmann (1989, p.331). Nessa cantiga, os versos contém treze 

sílabas graves; cada um deles pode ser subdividido em dois hemistíquios 

de seis sílabas graves. Dessa forma, é possível estabelecer, com certeza, o 

caráter de ditongo da sequência I-O, no quarto verso da 23a estrofe. Tam-

bém é possível perceber as elisões presentes no segundo verso da 22a estrofe 

(id’a = ide + a) e no primeiro verso da 23a (ll’esto = lle + esto). Além disso, 

devem ser consideradas indubitavelmente como hiatos as sequências A-E 

(primeiro verso, 22a estrofe); E-I (segundo verso, 22a estrofe); E-O (tercei-

ro verso, 22a estrofe); A-Ó (primeiro verso, refrão); E-A (segundo verso, 
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refrão). Ocorre também hiato na cesura dos hemistíquios do primeiro 

verso do refrão.

Figura 4.1. 22a e 23a estrofes da CSM411, primeira festa de Santa Maria em To.

Cantigas de Santa María. Edición facsímile do Códice de Toledo (To). Biblioteca Nacional de 

Madrid (Ms. 10.069). 

Vigo: Consello da Cultura Galega, Galaxia, 2003. fólios 136r-v.

(4.1) Cousa, e non passedes | de Deus seu mandamento,

e id’ a vossa casa | logo sen tardamento;

ca se o non fezerdes, | quiçay por escarmento

vos dará Deus tal morte | que será mui sõada.”

Beeyto foi o dia | e benaventurada 

a ora que a Virgen | Madre de Deus, foi nada.
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Tanto ll’ esto mostraron | e per tantas razões,

que lles respos chorando: | “Pois que vos praz, varões,

farei vosso consello; | mais, por Deus, compannões,

guardade-mi os gãados | en aquesta mallada.”

Beeyto foi o dia | e benaventurada 

a ora que a Virgen | Madre de Deus, foi nada.

4.2  Sândi vocálico externo nas cantigas profanas 
e religiosas

A partir da metodologia estabelecida, foram mapeados todos os casos 

de encontros vocálicos intervocabulares, classificando cada caso de acordo 

com o fenômeno de sândi verificado. Foram encontrados, nos corpora de 

cantigas profanas e religiosas considerados, 3956 casos de encontros entre 

vogais em juntura de palavras, 1317 no corpus de cantigas profanas e 2639 

no de cantigas religiosas. Esses números mostram que, apesar de o corpus 

total compreender o dobro de cantigas profanas (cem contra cinquenta 

CSM), a extensão das cantigas religiosas foi o fator preponderante para que 

pudessem ser encontrados muitos mais casos de contato entre vogais no 

corpus das CSM do que no das cantigas profanas. 

Como mostra a Tabela 4.1, 52,8% dos casos foram resolvidos em eli-

sões, 45,7% em hiatos e apenas 1,5% em ditongos. A elisão é, pois, de 

modo geral, o processo de sândi mais recorrente nas cantigas medievais 

galego-portuguesas.

Tabela 4.1. Soluções para os encontros vocálicos nas cantigas profanas e religiosas.

Processos de sândi cantigas 

profanas

CSM Quantidade 

(percentual)

Elisões 848 (21,4%) 1241 (31,4%) 2089 (52,8%)

Hiatos 418 (10,6%) 1388 (35,1%) 1806 (45,7%)

Ditongos 51 (1,3%) 10 (0,2%) 61 (1,5%)

Total 1317 (33,3%) 2639 (66,7%) 3956 (100%)
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No entanto, como mostram a Tabela 4.1 e os Gráficos 4.1. e 4.2, a pre-

ponderância da elisão se dá principalmente no corpus de cantigas profanas, 

em que a elisão ocorre em 848 de 1317 casos (64,4% do total contra 31,7% 

de hiatos). 

Gráfico 4.1. Soluções para os encontros vocálicos: cantigas profanas.

Já no corpus de cantigas religiosas, como mostra o Gráfico 4.2, o hiato é 

a solução mais recorrente para o encontro de vogais em situação de juntura 

de palavras. Entretanto, a diferença entre os casos de hiatos e de elisões não 

é tão acentuada quanto no corpus de cantigas profanas. O hiato é a solução 

encontrada em 52,6% dos casos (1388 em 2639), enquanto a elisão aparece 

em 47% (1241 casos).

Gráfico 4.2. Soluções para os encontros vocálicos: cantigas religiosas.
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Os dois corpora mostram também concordâncias e discrepâncias com 

relação à consideração da ditongação como processo de sândi vocálico ex-

terno. Em ambos os corpora, o processo de ditongação é minoritário, apesar 

de se constituir em um processo mais relevante no corpus de profanas do 

que no de religiosas. Como se verá adiante, a pouca ocorrência de casos 

de ditongação como processo de resolução de juntura vocabular dá-se em 

decorrência do contexto extremamente restrito de sua aplicação: a sinalefa 

só pode acontecer com os pronomes mi e ti – e apenas quando seguidos das 

vogais [a, o, ɔ].

4.3 Elisão, hiato e crase

A Tabela 4.2 traz as vogais envolvidas em todos os processos de sândi 

mapeados no corpus. Ela mostra que, enquanto praticamente todas as se-

quências vocálicas podem formar hiatos, há sérias restrições quanto à ocor-

rência dos demais processos de sândi. Como se vê, para que ocorra a elisão, 

é necessário que a vogal átona da primeira palavra seja /a/, /e/5 ou /o/;6 já 

para a ditongação (enquanto processo de sândi), necessariamente a vogal 

átona da primeira palavra tem que ser /i/ (e, como se verá adiante, não um 

/i/ qualquer, mas a vogal dos monossílabos mi ou ti – especialmente mi).

 5 Segundo Maia (1997[1986], p.521), os grafemas <a>, <e> e <o> podem aparecer tanto em 

posição átona como em posição tônica. Em relação ao grafema <e>, Maia considera que ele 

pode representar, na posição átona, tanto o fonema /e/ como o fonema /i/. Além disso, há 

variação entre as letras <e> e <i>, nesse contexto. Para essa autora, “o fonema /i/ surge 

apenas nalgumas formas pronominais, nalgumas formas verbais e em algumas palavras 

invariáveis (advérbios ou numerais)”. Portanto, na Tabela 4.2, a abreviatura “e +” refere-se à 

representação da vogal no nível fonêmico (/e/) e à grafia usual da letra ausente, uma vez que 

não é possível determinar com absoluta certeza qual a verdadeira atualização fonética dessa 

vogal nesse contexto.

 6 Também a abreviatura “o +”, na Tabela 4.2, se refere à representação fonológica da vogal 

átona e à sua grafia usual. Segundo Maia (1997[1986], p.526), “desde o início da fixação 

escrita do galego-português, a vogal final, tanto quando representa /ŭ/ como /ō / do latim 

clássico, aparece de modo quase uniforme representada pelo grafema –o. No período mais 

antigo e, mesmo assim, de modo muito pouco frequente, aparece o grafema u em formas em 

que a vogal final tinha uma ou outra procedência”.
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Tabela 4.2. Contextos dos processos de sândi nas cantigas profanas e religiosas.

vogal átona final da 

primeira palavra

vogal inicial da 

segunda palavra

Elisão Hiato Ditongo Subtotal

a +

a (a, ã/an) 69 119 --- 188

e (e, e / en) 21 188 --- 209

é (/ε/) 3 34 --- 37

i 1 42 --- 43

o 4 108 --- 112

ó (/ɔ/) 1 9 --- 10

u (ũ / un) --- 36 --- 36

Subtotal: a + V 99 536 --- 635

e +

a (a, ã/an) 431 336 --- 767

e (e, e / en) 430 184 --- 614

é (/ε/) 64 74 --- 138

i 29 24 --- 53

o 146 185 --- 331

ó (/ɔ/) 46 6 --- 52

u (ũ / un) 32 26 --- 58

Subtotal: e + V 1178 835 --- 2013

é (/ε/) +

a (a, ã/an) --- 1 --- 1

e (e, e / en) --- 7 --- 7

é (/ε/) --- --- --- ---

i --- --- --- ---

o --- 6 --- 6

ó (/ɔ/) --- --- --- ---

u (ũ  / un) --- 1 --- 1

Subtotal: é (/ε/) + V --- 15 --- 15

i +

a (a, ã/an) --- 34 40 74

e (e, e / en) --- 34 --- 34

é (/ε/) --- 6 --- 6

i --- 3 --- 3

o --- 18 19 37

ó (/ɔ/) --- --- 2 2

u (ũ  / un) --- 11 --- 11

Subtotal: i + V --- 106 61 167

o +

a (a, ã / an) 236 123 --- 359

e (e, e / en) 377 73 --- 450

é (/ε/) 51 8 --- 59

i 27 13 --- 40

o 70 44 --- 114

ó (/ɔ/) 27 5 --- 32

u (ũ  / un) 24 6 --- 30

Subtotal: o + V 812 272 --- 1084
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vogal átona final da 

primeira palavra

vogal inicial da 

segunda palavra

Elisão Hiato Ditongo Subtotal

u +

a (a, ã / an) --- 13 --- 13

e (e, e / en) --- 17 --- 17

é (/ε/) --- 7 --- 7

i --- --- --- ---

o --- 4 --- 4

ó (/ɔ/) --- 1 --- 1

u (ũ / un) --- --- --- ---

Subtotal: u + V --- 42 --- 42

TOTAL 2089 1806 61 3956

Como mostra a Tabela 4.2, foram mapeados 2089 casos de sândi vocáli-

co externo em que ocorre elisão, ou seja, casos em que, como nos exemplos 

em (4.2),7 a vogal átona final da primeira palavra é apagada, e uma nova 

sílaba é formada, a partir da adjunção do onset da sílaba átona final da pri-

meira palavra com a vogal inicial da segunda palavra. 

(4.2) a. confiand’ en Deus, ond’ o saber ven; (CSM B-12)

confiand’en = confiando + en

b. vyu a pedr’ entornada (CSM1-46)

pedr’ entornada = pedra + entornada 

c. Do meu amor e douossy enmetauã (B641-11)

do uoss’y = uosso + y

d. Cuydades muyta miga la morar (B936-9)

muit’amig’alá: muito + amiga + alá

e. tanto me ueie mui gran coitãdar (A 158-18)

vej’en = vejo + en; coit’andar = coita + andar

Como mostram os dados quantitativos da Tabela 4.2, os casos mais tí-

picos de elisão ocorrem quando a vogal átona da primeira palavra é /e/ ou 

/o/ – exemplos em (4.3).

 7 Entre parênteses, aparece o número que a cantiga da qual foi retirado o exemplo, juntamente 

com a indicação da fonte (A – Cancioneiro da Ajuda; B – Cancioneiro da Biblioteca Nacional 

e CSM – Cantigas de Santa Maria). O(s) algarismo(s) depois do hífen refere(m)-se ao verso 

da cantiga em que aparece o exemplo. No caso das cantigas profanas, os exemplos são apre-

sentados na ortografia original dos manuscritos A ou B; já as CSM são apresentadas segundo 

a edição de Mettmannn (1986, 1988, 1989).

Tabela 4.2. Continuação
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(4.3) a. do sepulcr’ e o demo destroyr (CSM143-26)

sepulcr’e = sepulcro + e

b. Madre quero geuyr ueer (B932-1)

quer’oj’eu = quero + oge + eu

c. se me matassedes ia prazer mia (A285-24)

m’ia = me + ia

d. a guisa d’ om’ esforçado, quer en guerra, quer en paz. (CSM183-8)

d’om’esforçado = de + ome + esforçado

e. Muito foi noss’ amigo | u diss’: “Ave Maria” (CSM210-5)

noss’amigo = nosso + amigo; diss’Ave = disse + Ave

f. [G]rand’ alegria ouv’ ali (CSM425-35)

grand’alegria = grande + alegria; ouv’ali = ouve + ali

Analisando mais detidamente a Tabela 4.2 e os dados referentes aos 

casos de elisão mapeados no corpus, nota-se que há algo a mais do que ape-

nas a restrição quanto à qualidade da vogal átona final da primeira palavra 

(que tem que necessariamente ser /a/, /e/ ou /o/). Pode-se perceber uma 

diferença no comportamento de alguns dos exemplos, quando se compa-

ram os casos de elisão, se a vogal átona final da primeira palavra é /a/, com 

aqueles em que a vogal apagada é /e/ ou /o/.

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar uma diferença na ocorrência de 

casos com vogal elidida /a/, por um lado, e /e, o/, por outro. Os casos de 

apagamento de /a/ correspondem a apenas 4,7% dos casos (99 em 2089), 

enquanto os de /e/ equivalem a 56,4%, e os de /o/, a 38,9%. Como se pode 

notar, a ocorrência de elisão com palavras cuja vogal átona final é /a/ é muito 

mais restrita do que com /e, o/. A própria Tabela 4.2 já mostra isso, se for 

considerada a proporção de hiatos e elisões, com relação à qualidade da pri-

meira vogal. No caso de /a/, a solução preferida para os encontros vocálicos 

é o hiato (536 casos, 84,4%, contra apenas 99 elisões, 15,6%). Com relação 

a /e/ e /o/ essa proporção se inverte. Dos 2013 casos de sândi com vogal 

átona /e/, 1178 (58,5%) resolvem-se em elisão e 835 (41,4%), em hiato. Se 

descontarmos desses casos os relativos a monossílabos bloqueadores de eli-

são (bastante recorrentes) terminados em /e/ (vejam-se as Tabelas 4.6 e 4.7, 

adiante), como que, e, se (conjunção), a desproporção entre os casos de elisão 

e hiato acentua-se ainda mais: dos 835 casos de hiato, 705 devem-se à pre-

sença desses monossílabos. Já com relação a /o/, dos 1084 casos mapeados, 

812 (74,9%) correspondem a fenômenos de elisão e 272 (25,1%), de hiato.
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Além disso, enquanto o processo de elisão de /e, o/ se dá diante de todas 

as vogais, a elisão de /a/ acontece preferencialmente diante de /a/ mesmo 

ou /e/. Inclusive, como mostra a Tabela 4.2, há pouquíssimos casos de eli-

são de /a/ diante de vogais diferentes dessas e não foi localizado no corpus 

qualquer caso de elisão de /a/ diante de /u/. 

Uma comparação entre as Tabelas 4.2 e 4.3 mostra que os casos de elisão 

de /a/ diante de vogais diferentes de /a/ mesmo concentram-se no corpus 

das Cantigas de Santa Maria. Como mostra a Tabela 4.3, no Cancioneiro da 

Ajuda (A), há apenas seis casos de elisão de /a/ diante de vogal diferente de 

/a/ (quatro diante de /e/, um diante de /o/ e um diante de /ɔ/); no Can-

cioneiro da Biblioteca Nacional (B), não há qualquer caso.

Tabela 4.3. Elisão nos corpora de cantigas profanas.

a +

A B SUBTOTAL

a (N) 22 (2,59%) 5 (0,59%) 27 (3,28%)

e (N) 4 (0,47%) – 4 (0,47%)

ɛ – – –

i (N) – – –

ɔ 1 (0,12%) – 1 (0,12%)

o (N) 1 (0,12%) – 1 (0,12%)

u (N) – – –

Subtotal 28 (3,3%) 5 (0,59%) 33 (3,89%)

e +

a (N) 82 (9,67%) 67 (7,9%) 149 (17,57%)

e (N) 124 (14,62%) 102 (12,03%) 226 (26,65%)

ɛ 23 (2,71%) 15 (1,77%) 38 (4,48%)

i (N) 7 (0,83%) 4 (0,47%) 11 (1,3%)

ɔ 4 (0,47%) 32 (3,77%) 36 (4,24%)

o (N) 25 (2,95%) 3 (0,36%) 28 (3,31%)

u (N) 2 (0,24%) 4 (0,47%) 6 (0,71%)

Subtotal 267 (31,49%) 227 (26,77%) 494 (58,26%)

o +

a (N) 44 (5,19%) 35 (4,13%) 79 (9,32%)

e (N) 108 (12,73%) 67 (7,9%) 175 (20,63%)

ɛ 8 (0,94%) 8 (0,94%) 16 (1,88%)

i (N) 4 (0,47%) 10 (1,18%) 14 (1,65%)

ɔ 11 (1,3%) 8 (0,94%) 19 (2,24%)

o (N) 11 (1,3%) 4 (0,47%) 15 (1,77%)

u (N) 1 (0,12%) 2 (0,24%) 3 (0,36%)

Subtotal 187 (22,05%) 134 (15,8%) 321 (37,85%)

TOTAL 482 (56,84%) 366 (43,16%) 848 (100%)
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Com base na discrepância no número de casos observados e na diferen-

ça de comportamento da queda da vogal átona quando esta é ou não /a/, 

em estudos anteriores (Massini-Cagliari, 1999b, 2000a), elaborados a par-

tir de dados coletados nas cantigas de amigo do CBN, ou a partir do corpus 

de cem cantigas de amigo e de amor aqui considerado (Massini-Cagliari, 

2001b e 2003a), concluí estar diante de dois processos diferentes de sândi, 

quando a vogal átona da primeira palavra é /a/ e a inicial da palavra se-

guinte também é /a/ e quando a vogal átona final da primeira palavra é /e/ 

ou /o/, independentemente da qualidade da vogal seguinte. No segundo 

caso, trata-se do processo clássico de elisão; já no primeiro caso, o processo 

observado é a crase entre vogais de mesma qualidade. De fato, a considera-

ção de que ocorreria somente a crase (e não a elisão) quando a vogal átona 

final da primeira palavra é /a/ explicaria o fato de o hiato ser a solução pre-

ferida para encontros vocálicos formados pela vogal /a/ seguida de outras 

vogais – exemplos em (4.4).

(4.4) foy ferida e mal treita (B798-8)

que uus agora e pesar (A14-12)

Ala igreia de uigo (B1280-2)

per que faça o meu peor (A230-7)

cada u uou por me uos asconder (A185-22)

veron sa offerta dar / estranna e preçada. (CSM1-41,42)

Essa ora logo sen tardada (CSM15-131)

E por dar a cada ũu segundo o que merece, (CSM335-10)

No corpus das cantigas religiosas, foram encontrados 24 casos em que 

os encontros vocálicos intervocabulares entre /a/ e outras vogais foram 

resolvidos pela elisão. Os únicos seis casos mapeados no corpus das cantigas 

profanas encontram-se listados em (4.5):

(4.5) a. p bõa fe de nullen ueia auer (A2-11)

nulh’enveja = nulha + enveja

b. e sela foi mesquinne eu fiquei (A227-3)

mesquinh’a = mesquinha + e
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c. nena gran coyt en que me faz uiuer (A293-6)

coit’en = coita + en

d. da muy gran coyt en que uiuo sofrer (A293-20)

coit’en = coita + en

e. de qual mior oystes dizer (A41-18)

or’oístes = ora + oístes

f. se nõ quantora me oystes diz(er) (A2-16)

quant’ora = quanta + ora

Apesar da existência de exemplos dessa natureza, considerei, em estu-

dos anteriores (Massini-Cagliari, 2000a,b, 2001a), que realmente há pro-

cessos diferentes de sândi vocálico externo que se aplicam no PA de acordo 

com a qualidade da vogal átona da primeira palavra – se /a/, o processo 

de sândi que se aplica é a crase, e apenas diante de outro /a/; se /e/ ou 

/o/, aplica-se a elisão. Como será visto a seguir, além das desproporções 

já apontadas, há outros argumentos que sustentam a hipótese de o proces-

so de sândi ocorrente entre duas vogais /a/ não ser a elisão – entre eles, o 

fato de nem todos os casos de aparente elisão da vogal /a/ respeitarem as 

restrições rítmicas e fonotáticas a que estão submetidos os casos de elisão 

de /e/ ou de /o/. Seriam, então, exceções ditadas por razões estilísticas os 

exemplos de elisão arrolados em (4.5) – e não os casos de hiato entre /a/ e 

vogais de outra natureza em juntura de palavras.

Estudando os processos de sândi vocálico externo no Português Bra-

sileiro contemporâneo (PB), Bisol (1992b, 2002) também estabelece uma 

diferenciação entre as palavras terminadas em /a/ átono final, por um lado 

(em que ocorre, na sua opinião, degeminação), e, por outro, as palavras ter-

minadas por outras vogais átonas (em que ocorre elisão, propriamente dita, 

ou outro processo de sândi). Na opinião de Bisol (1992b, p.91-2), exem-

plos do tipo casa amarela → casamarela e casa albergue → casalbergue, são 

explicados considerando-se, primeiramente, a perda da fronteira silábica, 

seguida da fusão entre as vogais (4.6a), seguida de uma ressilabificação 

(4.6b) e da incorporação (reassociação do “onset” silábico) – (4.6c). Esses 

processos formariam uma vogal “geminada” – daí a necessidade de uma 

degeminação (encurtamento) da vogal – (4.6d).

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   234Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   234 22/01/2016   16:41:1122/01/2016   16:41:11



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  235

(4.6) a.

b.

c.

d.

Nos trabalhos anteriores em que tratei do assunto, preferi denominar o 

processo de sândi ocorrente entre dois as como crase – e não como degemi-

nação –, já que é, por sua natureza, um pouco diverso do processo descrito 

por Bisol, uma vez que não pressupõe a simplificação da sílaba, conside-

rando que as duas moras, correspondentes a cada uma das vogais /a/ que 

se fundem, se mantêm. Isso porque se considera que, diferentemente do 

que acontece com as palavras terminadas em /e, o/ átonos finais, a vogal 

/a/ átona final não pode cair (do contrário, o processo da elisão poderia ser 

aplicado). Sendo assim, considera-se que há restrições quanto à redução 
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dessa vogal, com consequências para os processos de sândi – o que faz do 

processo de crase, presente no PA, diferente do processo de degeminação, 

considerado por Bisol (1992b, 2002) e Tenani (2002) para o PB.

Dessa forma, em estudos anteriores, descrevi o processo de crase no 

PA como o desligamento do núcleo da sílaba inicial da segunda palavra, 

seguido da sua reassociação ao núcleo da sílaba precedente – (4.7b) –, repre-

sentando uma ressilabificação da estrutura inicial, apresentada em (4.7a).

(4.7) a.

b.

Por restrições impostas pelo Princípio do Contorno Obrigatório (PCO), 

as duas vogais acabam se fundindo, embora as moras às quais estavam 

inicialmente associadas se mantenham:

(4.8)
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Nesse sentido, pode-se dizer que, em uma perspectiva derivacional não 

linear, a diferenciação do processo de elisão, representado em (4.9), com re-

lação à crase, está, principalmente, nos níveis de desassociação da primeira 

vogal e de associação da vogal inicial da palavra seguinte, que ocorrem logo 

abaixo da rima, para que a mora correspondente à vogal final da primeira 

palavra seja eliminada (na crase, esta mora se mantém) e apenas a mora da 

vogal inicial da segunda palavra se mantenha. 

(4.9)

Há outros argumentos que sustentam que a crase é a solução dada para o 

fenômeno de sândi ocorrente entre dois as, que não foram apresentados em 

meus trabalhos anteriores, mas que passo aqui a apresentar. 

Em primeiro lugar, foi possível observar, principalmente a partir da 

consideração do corpus das CSM, mas também na seleção de cantigas de 

amor do Cancioneiro da Ajuda, que apenas quando a primeira vogal é /a/ (e 

nunca, quando é /e/ ou /o/), é possível ocorrer sândi, mesmo quando a sí-

laba átona final da primeira palavra não tem o onset preenchido. Isso prova 

que, quando há sândi entre /a/ e /a/, não precisa ser respeitada a restrição 

fonotática que dita que a elisão só pode acontecer quando o onset da sílaba 

final da primeira palavra for preenchido (ver Seção 4.4). Os exemplos ar-

rolados em (4.10) provam esse fato. Já os exemplos em (4.11) comprovam 

que, quando a vogal átona final da primeira palavra é /e/ ou /o/ e está em 

uma sílaba átona de onset vazio, o hiato é a única solução disponível.

(4.10) Santa Mari’, ay amigos meus, (CSM15-73)

perdia por ela, non llo queri’ ascoitar. (CSM16-23)

ca sei que Santa Mari’, en que todo ben jaz, (CSM64-93)

loar, lo’ a que par non á, (CSM160-3)

sol non acharon y hũ’ almocela? (CSM180-46)
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que o reino do Algarve tĩi’ aquela sazon (CSM183-7)

e Santa Mari’ a vila de Faaron nomear (CSM183-17)

a Osti’, ar quis o sangui consomir do glorioso (CSM225-19)

Se podi’ aver ontr’ eles algũa tal deoessa (CSM335-80)

que me non poderiamor (A28-2)

E mia senor des aquel dia y (dia+ai) (A38-9)

de dur uerri aqui mentir (A115-18)

(4.11) trões que ll’ ouve merçee a Sennor conprida (CSM77-26)

e santidade, u mercee achar (CSM180-58)

e o que non cree esto muito per faz gran sandece (CSM335-12)

mercee e por ssa Madre, ca ben de certo sabian (CSM213-98)

comprida, certãa / lee, e non vãa, (CSM192-146,147)

de Juyão, e disse: “Por Deus (CSM15-71)

Este Juyão avia guerra (CSM15-23)

Onde ll’ aveo assi (CSM18-35)

Onde ll’aveo un dia que de ssa casa saydo (CSM213-21)

Uma outra evidência do comportamento diferenciado dos processos de 

sândi que ocorrem quando a primeira vogal é /a/ – e ao contrário de /e, o/ – 

provém de exemplos como os citados em (4.12). Nesses exemplos (todos 

retirados do corpus de cantigas religiosas), existe a possibilidade de ocorrên-

cia de um processo de sândi um pouco diferenciado da elisão, já que a vogal 

apagada é a segunda (ou seja, a vogal inicial da segunda palavra). 

(4.12) que a terra toda ’sclareceu, (CSM15-91)

eno mes d’ agosto, no dia ’scolleito, (CSM77-27)

que era ’ng[an]osa / muit’ e mentirosa (CSM192-50, 51)

E tan toste começaron d’ andar per essa ’ncontrara, (CSM277-32)

Note-se, porém, que, em todos os exemplos em (4.12), a vogal apagada é 

sempre /e/ – a vogal epentética por natureza no PA – e encontra-se no con-

texto inicial de palavra, seguida por uma consoante em coda e uma oclusiva, 

no onset da sílaba seguinte. Ora, é justamente este um dos contextos em 

que, necessariamente, há epêntese de uma vogal para “corrigir” a estrutura 

silábica, em nível lexical. Nos exemplos em (4.12), há a possibilidade de a 

vogal da palavra anterior preencher o núcleo dessa sílaba irregular, se não 
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houver a epêntese. Se essa explicação é a correta, então o processo de juntu-

ra que ocorre não é a elisão.

Isso fica bastante claro no exemplo a seguir, (4.13), já que a epêntese 

inicial da palavra “estrela” claramente não ocorre. A coda inicial “desgarra-

da” /S/, então, adjunge-se ao núcleo da sílaba anterior.

(4.13) aos tres Reis en Ultramar / ouv’ a strela mostrada, (CSM1-38, 39)

Mais clara ainda é a ocorrência desse processo no exemplo em (4.14), en-

contrado no corpus das cantigas profanas, no Cancioneiro da Ajuda. Nesse 

exemplo, apaga-se a vogal epentética da preposição em (que normalmente 

já não aparece nas contrações no(s), na(s), mas se mantém nas formas arcai-

cas eno(s), ena(s)), porque está precedida de uma palavra acabada por uma 

vogal átona. Esse processo, bastante marginal, foi encontrado apenas uma 

vez, em um verso que se repete duas vezes (refrão).

(4.14) delo dian que uos non ui (A172-5 e 11)

Os exemplos citados em (4.10), opostos aos de (4.11), sugerem que o 

processo de sândi entre duas vogais /a/ é diferente da elisão – conclusão 

reforçada pelos exemplos de (4.12), (4.13) e (4.14), em que processos de 

sândi ocorrem apenas quando a primeira vogal envolvida é /a/. É claro que 

esses são processos marginais, cuja função é prioritariamente estilística, nos 

quais o poeta encontra apoio para obter a quantidade de sílabas poéticas 

desejada para o verso. Mas não se pode negar que, mesmo com função 

estilística, seu aparecimento está condicionado ao fato de a qualidade da 

primeira vogal ser /a/.

Mas o argumento crucial a favor da consideração do sândi entre dois as 

como um processo diferenciado da elisão é o fato de esse fenômeno poder 

ocorrer quando a vogal final da primeira palavra é tônica. O único exemplo 

localizado no corpus aparece em (4.15). Como se verá adiante, esse verso 

de A10 não se submete à restrição rítmica que controla o aparecimento da 

elisão, que estabelece que a primeira vogal não pode ser tônica.

(4.15) ca, pois eu morrer’, logo dirá ‘lguen (A10-19)*

* Na interpretação de Michaëlis de Vasconcelos (1990[1904], p.23).
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No corpus considerado, há também dois casos, apresentados em (4.16), 

de sândi entre o /a/ de um monossílabo tônico (ca) e outro /a/ inicial pretô-

nico e um caso de sândi entre o monossílabo ca e o artigo a – o que consiste 

em mais um argumento a favor de considerar este um fenômeno de crase, e 

não de elisão.

(4.16) casi me en forçad amor (A16-10) (c’assi = ca + assi) 

cassi estarei dela mellor (A28-10) (c’assi = ca + assi)

c’a azcũa chantou toda per hũa grand’ azỹeira. (CSM213-79) (c’a = 

ca +a)

Se a hipótese aqui esboçada (a de que o processo de sândi que ocorre no 

contexto A+A é a crase, e não a elisão) é correta, então os casos de elisão, 

quando a primeira vogal é /a/, ficam reduzidos a apenas trinta (apenas 

1,4% do total das elisões, ou seja, 2089, ou 30% do total das elisões/crases 

de /a/), já que, dos 99 casos de elisão de vogal /a/ mapeados no corpus, 69 

ocorrem entre dois as.

Resumindo o que foi apresentado nesta seção, pode-se dizer que uma 

forte restrição com relação à qualidade da vogal átona final da primeira pa-

lavra rege o aparecimento da elisão. Para que esse processo de sândi ocorra, 

é preciso que a vogal átona da primeira palavra seja /e/ ou /o/; somente 

no caso de aproveitamento da elisão como processo estilístico a favor da 

metrificação do poema, essa vogal pode ser /a/. Caso essas condições não 

sejam atendidas, a solução a ser dada para os encontros vocálicos será um 

outro processo de sândi disponível na língua. Se a primeira vogal for /a/ e 

a vogal inicial da segunda palavra também for /a/, o processo de sândi que 

ocorre é a crase. Por outro lado, se a primeira vogal for o núcleo dos prono-

mes átonos mi ou ti, o processo de sândi a ser escolhido é a ditongação. Em 

todos os outros casos, incluindo aqueles em que a primeira vogal é /i/, mas 

não corresponde ao núcleo dos pronomes mi/ti, a única solução possível é o 

hiato, ou seja, a não aplicação de processos de sândi.

Além dessas condições, a ocorrência do processo de elisão é regida tam-

bém por restrições rítmicas, fonotáticas e prosódicas.

A Tabela 4.4 mostra o contexto prosódico de aplicação da elisão, do 

hiato e da ditongação. Nessa tabela, os casos de crase encontram-se soma-

dos aos de elisão.
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A partir da Tabela 4.4, é possível ver que existe uma forte restrição de 

ordem rítmica, que regula a ocorrência da elisão. Como é possível observar, 

não há um único caso de elisão, quando a primeira vogal envolvida no pro-

cesso, ou seja, a vogal da primeira palavra, é tônica; os quatro casos contados 

de elisão/crase entre (C)V tônica e vogal pré-tônica referem-se aos exem-

plos apresentados anteriormente em (4.15) e (4.16) – casos de crase, por-

tanto. Essa restrição de natureza rítmica já havia sido anotada por Cunha 

(1961, p.42), que observou que “contra-regrando o fenômeno essencial do 

regime da elisão, verificamos ser o hiato o efeito obrigatório do encontro em 

que a prepositiva é tônica ou semitônica”. 

Tabela 4.4. Contexto prosódico de aplicação dos processos de sândi – cantigas profanas e religiosas.

Contexto de aplicação Elisão/

crase

Hiato Ditongo Subtotal

final da primeira 

palavra

início da segunda palavra

... (C)V tônica +

V tônica --- 62 --- 62

V pré-tônica 3 70 --- 73

monossílabo

V (leve) 1 64 --- 65

VV (ditongo) --- 15 --- 15

VC --- 17 --- 17

Subtotal 4 228 --- 232

... (C)V (átona) +

V tônica 299 93 --- 392

V pré-tônica 419 93 --- 512

monossílabo

V (leve) 450 270 --- 720

VV (ditongo) 161 14 --- 175

VC 150 79 --- 230

Subtotal 1479 549 --- 2028

monossílabo +

V tônica 187 292 10 489

V pré-tônica 226 300 14 540

monossílabo

V (leve) 67 270 32 369

VV (ditongo) 61 63 --- 124

VC 65 104 5 174

Subtotal 606 1029 61 1696

Subtotal 2089 1806 61 3956

Os exemplos a seguir, em (4.17), mostram que o hiato é a única solução 

possível para encontros de uma vogal tônica com outra vogal, independen-

temente da qualidade dessas vogais.
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(4.17) Sã saluador sabe que assy e (B1245-13)

per bõa fe o mellor que eu sei (A158-23)

Q̃ se foy daqui ay madre nõ ue (B1204-6)

e diss’ assi: «Aquel que non erra, (CSM15-29)

e ali u jazia / a prezes, foi-lle nenbrar (CSM18-40,41)

E disse-ll’ assi: «Ide falar con mia sennor (CSM64-56)

querrá a Virgen que Deus foi parir, (CSM143-36)

a mi á ela mostrados / mais bees, que contarei. (CSM200-6,7)

pero o tent’ o diabo, | nunca o fará errar (CSM206-refrão)

ca sempre dos que a chaman é amparanç’ e escudo (CSM213-8)

E quando pararon mentes, virono en pe estar (CSM282-27)

E u esto dizer queria (CSM283-42)

se á ontre vos omagen que non an estes pagãos (CSM335-87)

Um fato que comprova que as restrições rítmicas para a ocorrência da eli-

são levam em consideração apenas a tonicidade da primeira vogal envolvida 

no processo e não a da segunda é a possibilidade de haver elisão quando a 

primeira vogal da segunda palavra é tônica. Nesse sentido, basta que a últi-

ma vogal da primeira palavra seja átona e que a segunda palavra seja iniciada 

por vogal (tônica ou pré-tônica, ou monossílabo), para que a elisão ocorra – 

como comprovam os exemplos em (4.18). Além disso, a aplicação da elisão 

não é bloqueada nem mesmo quando, depois da queda da vogal átona final 

da primeira palavra, um choque acentual é produzido – exemplos em (4.19).8

(4.18) Meu amigo de tristandar (B555-5)

E moyragora  rendolhi ben (B658-3)

falou uoscay ben talhada (B676-16)

ora vehesso meu amigo (B676-19)

Possend auerdade saber (B1390-4)

E quãdel ujr os olhos meus (B714-13)

pois de seiades mia mort auer (A111-2)

 8 Bisol (1992b, p.96) mostra que, no PB atual, ao contrário do que acontece em PA, a formação 

de um choque acentual bloqueia a aplicação da elisão. Também o processo de degeminação, 

para Bisol (1992b, p.87), é bloqueado quando forma sequências de duas ou mais vogais 

acentuadas.
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(4.19) Antel candeas de paris (B1202-18) – ánt’él

Que Tristoie meu amigo (B555-1) – tríst’ój’é

Amiga estadora calada (B573-8) – estád’óra

eu a tod ome que ueio morrer (A2-2) – tód’óme

Pelos meus ollos ouueu muito mal (A163-1) – óuv’éu

Cuidand’ ela seu dereyto (CSM132-138) – cuidánd’éla

que ante do mundo foi todavia / criada, e que nunc’ á de minguar 

(CSM180-15, 16) – núnc’á

Aqueste mour’ era / daquel om’ e seu / cativo, e fera- / ment’ era 

encreu (CSM192-34 a 37) – móur’éra; feramént’éra

Cunha (1961, p.91) afirma que “a vogal final átona dos polissílabos per-

dia-se com mais frequência que a dos monossílabos”. Embora, em termos 

de quantidades absolutas, a afirmação de Cunha seja correta, a possibilida-

de de a vogal de um monossílabo se elidir ou não com a vogal seguinte (do 

início da palavra seguinte) está relacionada mais diretamente com o grau de 

tonicidade desse monossílabo (e com restrições fonotáticas, que serão expli-

citadas adiante) do que com a quantidade de sílabas das palavras envolvidas.

Os monossílabos tônicos incluem-se entre as palavras que bloqueiam a 

ocorrência da elisão. Entre esses, Cunha (1961, p.43) cita as conjunções e,9 

que,10 ca11 e se, que, segundo esse autor, mantinham sua “integridade” por 

 9 Embora Cunha considere a conjunção e como “semiforte” (+ tônica), não há como se ter cer-

teza a respeito do seu grau de tonicidade, analisando unicamente o processo da elisão, uma 

vez que, como será visto adiante, essa conjunção não pode se elidir com a vogal da palavra 

seguinte por restrições fonotáticas.

 10 Cunha (1961, p.59) afirma que “a integridade do monossílabo que mantinha-se na ver-

sificação trovadoresca de forma absoluta”. Mais tarde, a respeito da mudança no grau de 

tonicidade da conjunção que, na história da Língua Portuguesa, tira quatro conclusões:

“a) na fase primitiva das línguas românicas o que deveria apresentar tonicidade apreciável, 

pois, de outra forma, não lhe seria possível desempenhar as funções de vocábulo de apoio 

nem manter sua individualidade antes de palavras de início vocálico;

b) em sua evolução românica êsse monossílabo perdeu, progressivamente, a intensidade 

originária, passando a mera partícula proclítica;

c) em consequência dessa atonificação, não pôde conservar sua integridade antes de fonemas 

vocálicos, com os quais passou a formar sílaba;

d) em português, no entanto, a sinalefa e a elisão do que são fenômenos tardios, datáveis, 

quando muito, de fins do séc. XIV ou princípios do séc. XV.”

Arbor Aldea (2008, p.22) reafirma o caráter tônico atribuído por Cunha (1961) ao monossí-

labo que no Cancioneiro da Ajuda.

 11 “Na linguagem dos trovadores [...], o ca teria tonicidade apreciável, suficiente para servir 

de palavra de apoio e para conservar-lhe a integridade antes de fonemas vocálicos.” (Cunha, 

1961, p.76-7).
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serem “semifortes”, na época. De fato, seu comportamento com relação a 

processos de sândi (como a elisão) confirma o caráter tônico, atribuído por 

Cunha a essas palavras, uma vez que elas jamais se elidem com a palavra 

seguinte iniciada por vogal. Dessa forma, com exceção de e, em relação à 

qual restam dúvidas quanto à sua tonicidade (por não poder se elidir com 

a palavra seguinte, mais devido a restrições fonotáticas, de estrutura silá-

bica, do que rítmicas, de tonicidade), essas conjunções, em PA, não devem 

ser consideradas clíticos fonológicos, uma vez que mantêm sua autonomia. 

Em Massini-Cagliari (2001a), acrescentamos à lista de Cunha (1961) a 

preposição so. Como se pode ver, através da Tabela 4.5, esses monossíla-

bos realmente selecionam preferencialmente ou exclusivamente o hiato 

como solução aos encontros formados entre eles e uma palavra iniciada por 

vogal.

Tabela 4.5. Solução dada aos encontros vocálicos formados por monossílabos seguidos de vogal – 

cantigas profanas e religiosas.

Monossílabo Elisão Hiato Ditongo Subtotal

artigos definidos --- 97 (100%) --- 97 (100%)

pronomes oblíquos --- 51 (100%) --- 51 (100%)

A (preposição) --- 63 (100%) --- 63 (100%)

CA 3 (5,9%) 48 (94,1%) --- 51 (100%)

CHE 4 (100%) --- --- 4 (100%)

DE 217 (93,5%) 15 (6,5%) --- 232 (100%)

E --- 288 (100%) --- 288 (100%)

LHE 159 (99,4%) 1 (lhi) (0,6%) --- 160 (100%)

ME* 142 (94,7%) 8 (5,3%) --- 150 (100%)

MI --- 12 (16,7%) 60 (83,3%) 72 (100%)

QUE 1 (0,3%) 357 (99,7%) --- 358 (100%)

SE (pronome) 77 (98,8%) 1 (1,2%) --- 78 (100%)

SE (conjunção) --- 45 (100%) --- 45 (100%)

SO --- 6 (100%) --- 6 (100%)

TE 4 (100%) --- --- 4 (100%)

Além disso, por terminar em vogal a, o monossílabo ca não estaria, de acordo com a hipó-

tese veiculada neste livro, sujeito ao processo de elisão e sim ao de crase; no entanto, o que 

os dados mostram é que, pelo seu grau de tonicidade, tampouco se sujeita à crase, antes de 

palavras iniciadas pela vogal a.

Continua
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Monossílabo Elisão Hiato Ditongo Subtotal

TI --- 6 (85,7%) 1 (14,3%) 7 (100%)

XE 8 (100%) --- --- 8 (100%)

Total 615 (36,8%) 998 (59,6%) 61 (3,6%) 1674 (100%)

* Como a vogal elidida não aparece grafada, não é possível determinar se se trata de ME ou MI. Portanto, usa-se, 

aqui, a representação com E, por ser a mais usual, mas é necessário dizer que não é possível determinar com 

precisão a qualidade da vogal, nesse contexto. O mesmo serve para os monossílabos aqui representados como 

DE, LHE, SE e XE.

Como mostram os exemplos em (4.20), o comportamento dos monos-

sílabos ca e so é análogo ao dos monossílabos tônicos ia (=já), é e u, com 

relação à impossibilidade de a vogal de seu núcleo se elidir. Dessa forma, 

podem ser considerados tônicos, a exemplo do que fez Cunha (1961, p.43), 

para ca.

(4.20) a. Ca o amor desta Sen[n]or é tal, (CSM-B-27)

ca o fogo no pe lle começou (CSM259-43)

Ca os que y jajũavan foron sãos e guaridos (CSM277-350)

ca espell’ é de Santa Eigreja. (CSM280-refrão)

b. lle sayu per so a unlla aquel poçon tan lixoso. (CSM225-49)

So aqstas aulaneyras granadas (B1158-8)

c. En Roma foi, ja ouve tal sazon, (CSM17-10)

que ja oya o galo e a rãa. (CSM69-63)

d. Elisabeth, que foi dultar, / é end’ envergonnada”. (CSM1-21, 22)

esta claridade non é humãa.” (CSM69-33)

e. log’ aquel mõesteiro, u al non averia. (CSM285-40)

hu e meu amigue se o poder ueer (B1158-8)

A Tabela 4.5 mostra que, com relação a que (conjunção ou pronome 

relativo), em 99,7% dos casos, ocorre hiato entre a vogal do monossílabo e a 

vogal inicial da palavra que o segue – exemplos em (4.21). Essa é uma forte 

indicação do seu caráter tônico. 

Tabela 4.5. Continuação
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(4.21) Ca os que y jajũavan foron sãos e guaridos (CSM277-350)

per bõa fe o mellor que eu sei (A158-23)

oque apastor dizia (B676-7)

e fiz mal por queo nõ fiz (B723-6)

q aqstasera feyta (B798-10)

que ouv’ ela, u vyu alçar (CSM1-55)

que a Deus rogasse que lla fezesse gãar. (CSM16-33)

que era tafur e ladron (CSM24-10)

poren m’ enviou que entr[e] ontr’ os teus (CSM76-38)

Que u quis descomungaçon (CSM283-53)

Em todo o corpus, aparece um único caso de elisão de que com a vogal 

da preposição en, reproduzido em (4.22). Anteriormente, em (4.14), já foi 

mostrado como, no PA, era possível que a vogal da preposição en, que é 

epentética, não fosse inserida, sendo que a nasal, flutuante, seria adjungida 

como coda à sílaba final da palavra anterior. Ora, em (4.22) não se pode ter 

certeza de que a vogal apagada é mesmo a primeira (ou seja, a vogal final 

do monossílabo que), conforme o sugerido pela interpretação da edição de 

Mettmann (1986, p.184), no que diz respeito ao posicionamento do após-

trofo, uma vez que, em qualidade, ela coincide com a vogal epentética da 

preposição en. Assim, é bem provável que não esteja, de fato, ocorrendo 

um processo de elisão, mas um outro processo de ressilabação, que apaga a 

segunda vogal, aquela que é epentética, em nível lexical. Por esse motivo, 

pode-se afirmar que os dados aqui coletados comprovam o caráter tôni-

co do monossílabo que no período medieval do português, apontado por 

Cunha (1961).

(4.22) Ant’ a eigreja qu’ en un vale jaz (CSM52-20)

Com relação ao monossílabo se, Cunha (1961, p.83) afirma que:

Como os monossílabos e, que e ca – tudo faz crer –, a conjunção se era inele-

dível na métrica dos trovadores, e, nisso, contrastava com o seu equivalente grá-

fico, o pronome se. Dizemos gráfico, porque os dois monossílabos se opunham, 
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na língua antiga, quanto à acentuação. A forma pronominal era átona, mas a 

conjuncional deveria possuir relativa tonicidade, a suficiente, pelo menos, para 

garantir-lhe a autonomia antes de palavras iniciadas por vogal e o emprêgo 

como vocábulo de apoio frásico.

De fato, a partir da Tabela 4.5, é possível constatar que, em todo o corpus 

não foi localizado qualquer caso de elisão com a conjunção se. Dos 45 casos 

de sequências vocálicas formadas pela vogal da conjunção se e outra vogal 

qualquer, todos se resolvem em hiato – fato que representa uma evidência 

do caráter tônico dessa conjunção. Os exemplos listados em (4.23), a seguir, 

ilustram esse fato.

(4.23) hu e meu amigue se o poder ueer (B1158-8)

Esseas eu mays oysse (B1262-19)

sena ueer se ante non morrera (A227-6)

se era ja que ferido ou [se] sse ssentia mal. (CSM282-29)

e se en algũa cousa ll’ erraran per neçidade (CSM384-67) 

que se alguen queria / a hũa delas levar (CSM18-76,77)

oyde-mio, se ouçades prazer (CSM52-8)

Por outro lado, a Tabela 4.5 mostra que, em 98,8% dos casos em que o 

pronome se é seguido por vogal, ocorre elisão. É o que mostram os exem-

plos em (4.24).

(4.24) poys sso meu foy e non faloumigo (B676-10)

Foissora daquj sanhuda (B785-1)

E pauor eu dessalongar (B723-7)

poys sso meu foy e non falou migo (B676-10)

Quãdossel demj partia (B696-7)

deuia sa nembrar do seu (A42-13)

con aquela dona; mais pois s’ ir dali cuidou (CSM64-17)

ant’ o preste e que ss’ ageollasse (CSM69-51)

e foi-ss’ a casa do monje privado (CSM69-61)

meteu-ss’ en orden pola mellor servir. (CSM76-44)
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Como mostra a Tabela 4.5, o monossílabo de, em geral, submete-se à eli-

são (em 93,5% dos casos), o que comprova seu caráter átono. Os exemplos 

citados em (4.25) comprovam esse fato. 

(4.25) Doutro mal del ca deʃquandeunacy (B573-26)

Semeu auos dassanhar nõ ouuer (B636-13)

de fala domou de moller (A16-24)

de nõ poder dela partir (A28-17)

sennor e lume destes ollos meus (A158-30)

d’ a touca da seda dar / senpre ll’ escaecia. (CSM18-32, 33)

Seend’ y o Emperador d’ Espanna (CSM69-10)

per que na fogueira / d’ inferno que cheira (CSM192-94, 95)

son d’ omees muit’ onrrados (CSM200-5)

A mi livrou d’ oqueijões (CSM200-34)

No entanto, a preposição de pode não se elidir em alguns contextos es-

pecíficos. A Tabela 4.5 mostra que isso ocorre em quinze casos mapeados 

no corpus (6,5% de 232 casos). Para Cunha (1961, p.92), “a vogal da pre-

posição de só não se elidia antes de vogal quando esta era o corpo do pro-

nome átono o, a, os, as”. Em (4.26) são apresentados exemplos em que a 

preposição de não se elide com a palavra iniciada por vogal. Em todos eles, 

a segunda palavra representa o corpo do pronome acusativo, o que confir-

ma a conclusão de Cunha, consistindo de um monossílabo leve, constituído 

de uma única vogal. Qualquer outra palavra iniciada por vogal (inclusive o 

artigo definido), em posição imediatamente posterior à preposição de, não 

consegue bloquear a ocorrência da elisão. Dessa forma, deve-se considerar 

uma restrição, de natureza morfossintática, que bloqueia a aplicação da eli-

são nos exemplos em (4.26), com a finalidade de diferenciar as sequências 

de + artigo definido de de + pronome acusativo.12

 12 Até hoje, as Gramáticas Normativas do Português preceituam, como regra de “bom uso” 

na escrita, a não elisão de de + artigo, quando este for o primeiro elemento de um sintagma 

nominal com função de sujeito (ex: A ideia de a revolução industrial ter acelerado a pobreza...), 

com a finalidade de diferenciar essas construção de outras, em que o artigo faz parte de um 

sintagma nominal com função genitiva (ex: casa da Maria). Essa restrição não é do mesmo 

tipo da retratada nos exemplos em (4.26) para o PA; no entanto, mostra que a língua pode 

fazer uso de critérios sintáticos e/ou morfológicos como restrições à aplicação da elisão.
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(4.26) Ca tal sabor ei de o ueer (B1040-4)

De a pr mi boã fazer (B1173-14)

Poys eu emha uoontade / Deo nõ veer sõ be fiz (B1202-17)

dea ssfrd͂s faredes rrazõ (B795-10)

de a ueer ca se a uir (A41-97)

ca le pesa de a amar (A144-6)

e que sempr eu punnei de a seruir (A199-3)

A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar, / poder à nas deste 

mundo | de as abrir e serrar. (CSM246-refrão)

de a servir, seu enguento | aduss’ a bõa Sennor (CSM206-41)

mas o demo provou de os partir. (CSM259-9)

que non poderei en seu ben falir / de o aver, ca nunca y faliu (CSM-B-

35, 36)

De acordo com a Tabela 4.5, além de ca (monossílabo tônico que se 

submete à elisão, em circunstâncias especiais e com finalidades estilísticas) 

e dos monossílabos átonos de e se (pronome), apenas os monossílabos me, 

lhe, te, che e xe podem ser elididos com a vogal inicial da palavra seguinte – 

exemplos em (4.27). Dessa forma, conclui-se que esses são monossílabos 

essencialmente átonos, na medida em que não seria possível a aplicação da 

elisão, caso fossem acentuados, por causa da restrição rítmica que bloqueia 

a ocorrência desse processo quando a primeira palavra acaba em vogal 

tônica. Assim sendo, devem ser considerados clíticos, que se adjungem à 

palavra imediatamente posterior.

(4.27) a. Qysomoiun caualeyro dizer (B719-1)

que massanharey por el tardar (B714-2)

Tã sanhudo nõ me semeu q’ser (B1118-7) (me = m’é)

humeueia tãto mã de guardar (1226-15) (mã = m’an)

Assanhey meu muyta meu amigo (B630-1) (meu = m’eu)

quen me quiser uennam aqui buscar (A64-7)

a uos non miria partir (A115-19)

muitouue gran sabor de menganar (A199-4)

Poren todos m’ ajudade (CSM200-39)

o que vi vos direy todo, se m’ en fordes oydores. (CSM384-58)

M’ ide polo que fez a meezinna (CSM69-71)
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b. edixilheu qnõ lhera mest~ (B719-15)

tornou muj triʃte eu ben lhentendi (B719-5)

edefendilho eu e hunha ren (B719-3)

o al non lle coita de pran (A155-14) (lle = ll’é)

Ca llo nego pola ueer (A87-15)

e tanto ll’ andou o dem’ en derredor (CSM76-13)

Pero aveo-ll’ atal que ali u sãava (CSM77-35)

atravessou-xe-ll’un osso na garganta, e sarrada (CSM322-23)

Respondeu-ll’ o ome bõo: Esto faria de grado (CSM335-36)

c. por quanto me feziste | de ben, e t’ amará (CSM401-101)

e se t’ aqueste pan non refeiro (CSM15-56)

t’ ás a departir (CSM192-101)

d. Meu Fillo esto ch’ envia. (CSM2-45)

Virgen, dos teus miragres, | peço-ch’ ora por don (CSM401-4)

e. Mays comoxe muy trobador (B1173-4) (xe = x’é)

poys lhentendem ca posto xeia (B1226-11) (xeia = x’é já)

Pero quem quer xentendera (A229-7)

Non soube que xera pe sar (A155-1)

ca x’ é noss’ avogada. (CSM1-82)

Enfim, com relação aos monossílabos, pode-se concluir que eles estão 

submetidos à restrição rítmica que regula o aparecimento da elisão. Dessa 

forma, monossílabos tônicos não podem se elidir com as vogais que os se-

guem. Já os monossílabos átonos de vogal /e/ podem se elidir com as vogais 

seguintes. Como será visto a seguir, em relação aos demais monossílabos 

citados na Tabela 4.5, os terminados em /i/ e os constituídos de apenas 

uma vogal, há outras restrições, que não de ordem rítmica, que impedem a 

sua submissão ao processo de elisão.

Existem também condições de natureza fonotática, ou seja, concernen-

tes à estrutura da sílaba, que devem ser seguidas, para que o processo de 

elisão possa se aplicar: do contrário, o hiato é a solução obrigatória.

A primeira restrição diz respeito ao preenchimento da rima da sílaba 

final da primeira palavra envolvida no processo da elisão: esta tem que ter 
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apenas uma posição preenchida. É por esse motivo que a elisão fica blo-

queada se a primeira palavra terminar em ditongo, uma vez que o núcleo da 

sílaba, nesse caso, tem duas posições preenchidas – exemplos em (4.28).13

(4.28) Ay amiga eu ando Tã coytada (B573-15)

e mia senor direi eu en (A131-27)

E macar eu estas duas non ey (CSM-B-9)

vyu a pedr’ entornada (CSM1-46)

Da restrição supracitada decorre que a sílaba da primeira palavra tem 

que ser aberta, ou seja, não pode ter coda preenchida. Isso explica por que 

uma palavra terminada em sílaba travada por consoante obviamente ja-

mais irá se elidir com a palavra seguinte (nesse caso, a possibilidade é haver 

uma ressilabificação da consoante da coda da última sílaba da primeira 

palavra como “onset” da primeira sílaba da palavra seguinte) – exemplo 

em (4.29).

(4.29) E pauor ey dessalongar (B723-7)

Por esse motivo, uma vogal nasal (considerada como uma sequência de 

vogal + consoante nasal), mesmo que átona, não pode se elidir com a que 

a segue:

(4.30) nunca de uos ouuene ey (A38-15)

Mha filha nõ ey eu prazer (B840-1)

querendo leixar ben e fazer mal (CSM-B-30)

A terceira e mais importante restrição de natureza fonotática diz res-

peito ao preenchimento do onset da sílaba final da primeira palavra. Como 

mostra a Tabela 4.6, na maior parte dos casos, sequências de sílaba átona 

de onset vazio e vogal são preferencialmente resolvidas em hiato (82,4% 

dos casos).

 13 Os casos de ditongos seguidos de vogal não foram considerados no levantamento quantita-

tivo aqui considerado. Não aparecem, portanto, na contagem dos hiatos. O mesmo procedi-

mento foi adotado com relação às sequências de vogal nasalizada + vogal.
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Tabela 4.6. Processos de sândi – primeira sílaba com onset 

vazio (com exceção de monossílabos).

Processo Quantidade

Elisão 18 (17,6%)

Hiato 84 (82,4%)

Total 102 (100%)

É preciso dizer, no entanto, que todos os dezoito casos em que aparen-

temente acontece elisão dizem respeito a sequências de duas vogais /a/ 

(exemplos foram apresentados anteriormente em 4.10); como já foi visto, o 

processo de sândi que ocorre entre sequências dessa natureza tem diversas 

características que o opõe à elisão, aproximando-o muito mais da crase. 

Porém, quando a sílaba átona de onset vazio é preenchida por uma vogal 

diferente de /a/ (/e/ ou /o/ – exemplos anteriormente apresentados em 

4.11), a única solução possível é o hiato. A partir desse fato, é possível afir-

mar que é preciso que a vogal a ser elidida pertença a uma sílaba com onset 

preenchido – caso contrário, o hiato torna-se obrigatório. 

É também por esse motivo que monossílabos constituídos de apenas 

uma vogal não estão sujeitos à elisão: a sílaba em que se situam tem o onset 

não preenchido. Estão nesse caso os artigos definidos, os pronomes acu-

sativos, a preposição a e a conjunção e – exemplos em (4.31). Conforme 

mostra a Tabela 4.5, eles nunca podem ser apagados. Nesses casos, a elisão 

não pode se aplicar também por questões de preservação de estrutura, uma 

vez que, caindo a vogal, nada sobraria da sílaba original – o que acarretaria 

problemas de ordem semântica, com consequências para a interpretação do 

enunciado.

(4.31) a. artigos definidos:

des que leixara a ost’ alçando (CSM15-164)

servos que tu amas, e quer’ a outra leixar. (CSM16-73) 

Ll’ aveo que foi perant’ a ygreja (CSM69-30)

lle ficou end’ a espinna. (CSM132-120)

e se ss’ ao sol parava, log’ a aranna viya (CSM225-33)

Ca o amor desta Sen[n]or é tal (CSM-B-27)

O emperador lles pos praz’ atal (CSM17-50)

e por aquesto a foi o infançon prender (CSM64-13)
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b. pronomes acusativos:

comeu uos dixe ia o e mayor (A2-26)

e o eu nõ q’sr catar (B714-15)

Porque o a Groriosa / achou muy fort’ e sen medo (CSM2-37, 38)

e que a ajades quant’ eu poder punnarei (CSM64-62)

e porende os cativos a yan sempr’ aorar (CSM183-16)

de o aver, ca nunca y faliu (CSM-B-36)

un lyvro, e ele o abryu (CSM15-116)

e assi o en trouxeron (CSM102-79) 

muitas que o outorgasse (CSM132-50)

c. preposição A:

que deu a un seu prelado (CSM2-8)

sayu a el por xe ll’ omillar (CSM15-28)

mas tal amor ouv’ a hũa dona, que de pran (CSM16-12)

sejan perdõados, se vos a outri vou dar (CSM64-39)

Senon a esta, que é Sennor Espirital (CSM64-41)

e quando chegou a Elvas, foi logo desafiado (CSM213-32)

d. conjunção E:

e o q mende guardar nõ poder (A2-23)

e eu nõ posso end al fazer (A14-14)

pola negar e a mentir (A28-23)

e essa me tem en poder (A41-4)

E o uir eu be talhada (B1290-16)

E el morto sera seme nõ vyr (B1198-5)

e enuyoumj dizer e roguar (B868-2)

E ilo ey ueer por en (B932-17)

Madre; e eles fugiron (CSM102-67)

Os outros, quando chegaron a el e o jazer viron (CSM213-86) 

E aveo dessa vez (CSM28-77)

e en un algar deitaron (CSM102-39)

E quando foi aas portas | da vila e entrar quis (CSM246-36) 

e d’ome que mal serve | e é mui pedidor. (CSM401-51)

de vossas eigrejas e ir (CSM283-30)

e u quer que ya (CSM285-19)

e as armas todas essa vez / acharon, e a lança jazendo (CSM15-

150, 151)
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Uma restrição de natureza prosódica para a ocorrência da elisão diz 

respeito à divisão do enunciado em sintagmas entoacionais e à posição das 

palavras nesses sintagmas: é necessário que as duas palavras envolvidas 

no processo da elisão pertençam a um mesmo grupo entoacional (I) e sejam 

pronunciadas sem pausa entre elas. É por esse motivo que a elisão não pode 

ser aplicada entre versos nem no meio do verso quando ocorre cesura – 

exemplos em (4.32):14

(4.32) Que Triʃtoie meu amigo / Amiga no seu corazõ (B555-1/2)

Nõ vou eu a sã clemeto | orar e faço grã razõ (B1202-1)

Ca se el madussesse | o por q eu moiro damor (B1202-13)

eu mia soffro | e ia que est assi (A260-3)

e grand’ e muit’ arrizado, | e a maravilla fera (CSM312-16)

per que a aver podesse, | e ar catou mandadeiras (CSM312-51)

e achar sol nona pode, | e cuidou que se mudara (CSM335-5)

en ti quen souber esto | e mais te servirá (CSM401-100)

4.4 Ditongos e hiatos

Como foi mostrado anteriormente a partir da Tabela 4.1, a ditongação é 

o processo escolhido para resolver os encontros vocálicos intervocabulares 

em apenas 1,5% dos casos. No conjunto dos dois corpora analisados, foram 

encontrados apenas 61 exemplos de ditongos formados entre vogais de 

duas palavras diferentes, sendo que 51 casos foram encontrados no corpus 

de cantigas profanas (37 em A, e 14, em B) e apenas dez, no conjunto das 

cinquenta Cantigas de Santa Maria escolhidas. Esses números já dão ideia 

de quão marginal era esse fenômeno na lírica trovadoresca. Como veremos 

a seguir, esse fato se dá por uma razão linguística: o contexto de ocorrência 

da ditongação como processo de sândi é extremamente restrito.

A marginalidade do fenômeno da ditongação no contexto da lírica me-

dieval galego-portuguesa enquanto processo de sândi é tal, que Arbor 

 14 Nos exemplos em (4.32), a cesura é indicada pela barra vertical ( | ).
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Aldea (2008, p.21), analisando o Cancioneiro da Ajuda (justamente o can-

cioneiro no qual mais dados foram mapeados nesta pesquisa), chega a se 

questionar se a ditongação (que ela denomina “sinalefa”, a exemplo de 

Cunha, 1961) seria mesmo realizada: “Os casos de sinalefa documentados 

em A e as correcións que neste cancioneiro se introducen para marcar unha 

elisión parecen sinalar que, em moitos casos, nos encontramos ante um 

fenómeno puramente gráfico”.

Consideraram-se, aqui, apenas os casos de ditongação como processo 

de sândi (a ditongação nos limites da palavra já foi estudada no Capítulo 

2), devidamente comprovados pela estrutura métrica do verso, isto é, casos 

em que as duas vogais envolvidas no processo ocupam, de fato, a mesma 

sílaba poética, para que a estrutura métrica do poema perfeita (ou seja, para 

que todos os versos sejam isossilábicos). É o que ocorre no exemplo (4.33), 

a seguir:15

(4.33) 

Se lh’eu fiz tor to la ze rar- mi-o- ei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

con gran de rei to, ca lhi non fa lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No caso do manuscrito B (Cancioneiro da Biblioteca Nacional), um outro 

fator, de ordem gráfica, pode diferenciar a realização das sequências I-V 

como ditongos ou hiatos. No exemplo supracitado, o fato de a sequência 

IO estar representada na escrita como HO, em lazerarmho ei, comprova a 

sua realização como ditongo. Caso devesse ser realizada como hiato, estaria 

grafada como IO, YO ou JO. Não se pode esquecer que, na escrita de B, 

a letra H podia ser utilizada para representar o som da semivogal /i/, em 

ditongos crescentes e também em outros casos, como em soberuha, dormho, 

seruho etc.16

 15 Versos 6 e 7 da cantiga B658, de Airas Carpancho, na versão de Nunes (1973, v.II, p.84). A 

cantiga é composta de decassílabos agudos.

 16 A respeito do uso do grafema <h> em B, ver Massini-Cagliari (1998a).
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Figura 4.2. Notação de ditongo resultante de sândi em B.

Trecho da cantiga B696, de João Lopes de Ulhoa.

No segundo verso deste trecho, “eqmhauya iurado”, a presença da letra h representa a vogal 

i, formando um ditongo crescente.

Dentro do universo das 150 cantigas profanas e religiosas escolhidas 

para comporem o corpus do presente estudo, a ditongação, enquanto pro-

cesso de sândi (isto é, como resolução de encontros vocálicos intervocabu-

lares), só aparece em um único contexto: para ligar os pronomes mi ou ti a 

uma palavra iniciada pelas vogais representadas pelos grafemas <a> e <o> 

(como mostra a Tabela 4.2, na maior parte dos casos, este último grafema 

representa o som de /o/; em apenas dois casos, representa o som de /ɔ/).

A grande maioria dos casos de ditongação acontece entre o pronome mi 

e a vogal seguinte, inicial de palavra – exemplos em (4.34):

(4.34) Leda mhandeu (B641-3)

pr q mhã dades irado (B1147bis-19)

eqmhauya iurado (B696-16)

Nen mha duz o meu amigo (B1202-3)

pero mho eu cuydado uj (B723-3)

E nunca mho farã creer (B1040-16)

Semho non feze ren ueer (B1040-17)

Dizen mhora muit que uen (B1040-2)

Se nõ assi como mio ei (A16-20)

de qual mior oystes dizer (A41-97)

e se mia el dar non quiser (A70-17)

e pesar mia en si deus mi perdon (A242-4)

e est’ orgullo que mi ás mostrado (CSM15-63)

que rogas[s]’ ao seu Fillo que cedo mi a morte désse (CSM225-38)

que os que mio fillaren | mio sábian gradeçer.(CSM401-41)

mi acorra en mias coitas | por ti, e averá (CSM401-98)

Ca à porta do templo | disseron-mi os porteiros (CSM411-70)

guardade-mi os gãados | en aquesta mallada. (CSM411-118)
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Apenas um caso de ditongação envolvendo o pronome ti pôde ser ma-

peado no corpus. Esse dado encontra-se reproduzido em (4.35):

(4.35) Deus tio demande, que pod’ e val (CSM15-64)

O contexto definido anteriormente (pronomes mi/ti seguidos de vogal 

grafada como <a> ou <o>) é o único contexto favorável à ocorrência da di-

tongação. Nos demais contextos, aplicam-se outros processos de sândi (eli-

são ou crase, havendo contexto para tais processos) ou o encontro vocálico se 

mantém, formando um hiato. Nos casos de uma vogal /i/ (final de qualquer 

palavra que não mi/ti) seguida de outra vogal, o hiato é a solução para o en-

contro vocálico formado, como no verso: Pois naçi nunca ui amor (A 80-117).

No entanto, há várias ocorrências de hiatos formados pelos pronomes 

mi/ti mais vogal – exemplos em (4.36). Como mostra a Tabela 4.5, no caso 

do pronome mi, a solução mais frequente para os encontros vocálicos é a 

ditongação (83,3%); há apenas doze casos de hiato, que correspondem a 

16,7% do total. Já com relação ao pronome ti ocorre o inverso: dos sete casos 

encontrados, seis (85,7%) são resolvidos em hiato; apenas um (reproduzido 

em (4.35)), se resolve em ditongo.

(4.36) a. Tan coytado pmi anda (B1036-15)

Ay ds q doo q eu de mi ey (B1128-1)

pr mi aly quandoa fez (B1173-8)

de mi e da outra dona, a que te mais praz (CSM16-67)

ir migo e mi algo derdes (CSM102-23)

a mi á ela mostrados (CSM200-6)

e desdennares a mi e a meu Fill’, o santo Rey (CSM285-107)

b. Tantas son as merçees, | Sennor, que en ti á (CSM401-92)

que mui mais sei eu ca ti assaz (CSM15-35)

Madre de Deus, non pod’ errar | quen en ti á fiança. (CSM24-refrão)

ca Deus a ti a / outorgaria (CSM100-19, 20)

Tal fato levanta a hipótese da existência de duas formas para cada um 

desses pronomes: uma tônica (que bloqueia a ditongação) e outra átona 

(sujeita à ditongação). Nesse sentido, no caso de ti, pode-se dizer que o 
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pronome é prioritariamente tônico, já que bloqueia, na grande maioria dos 

casos, a ditongação. Esta, quando ocorre, pode, inclusive, ser interpretada 

como um aproveitamento estilístico desse processo – marginal, portanto. 

No entanto, no caso de mi, embora haja exemplos que comprovem o 

caráter tônico desse pronome – (4.37), em que o pronome mi é, inclusive, 

o ponto mais proeminente do verso –, há outros, como (4.38), que compro-

vam sua atonicidade e sua capacidade de realizar-se como clítico. Mesmo 

nesse caso, pode ocorrer um hiato. Para esse pronome, no entanto, seria 

o hiato o processo de sândi não esperado, cujo uso poderia ter conotações 

estilísticas, portanto.

(4.37) Cao nõ ui ne uyo el mi (B555-14)

(4.38) amade-mi e vos muit’, e al non (CSM259-28)

Enfim, pode-se concluir que, enquanto para os monossílabos átonos 

terminados em /e/ a possibilidade mais frequente de sândi é a elisão, para 

os terminados em /i/, o hiato é a solução adotada, com exceção de mi se-

guido de /a, o, ɔ/, quando o processo de sândi selecionado é a ditongação. 

Portanto, de todos os processos de sândi possíveis no PA, é a ditongação o 

que tem o contexto desencadeador mais restrito: apenas ocorre depois do 

pronome átono mi (com o pronome ti, não é o processo preferencial).

4.5 Sândi: fenômeno estilístico? 

Sendo o sândi um processo essencialmente prosódico, quando as condi-

ções morfossintáticas, rítmicas, fonotáticas e fonológicas (relativas à qualida-

de das vogais envolvidas) para a ocorrência da ditongação, da crase e da elisão 

não são atingidas, o hiato é a solução obrigatória para os encontros vocálicos. 

Além dos hiatos obrigatórios, há, no corpus considerado, outros casos 

em que são anotados hiatos que, provavelmente, não deveriam ocorrer real-

mente nas cantigas: é o caso dos versos irregulares quanto à métrica, quando 

comparados aos demais versos da cantiga: invariavelmente, nesses casos, 

com uma sílaba a mais do que deveriam ter. A Tabela 4.7 mostra que há 

quarenta exemplos dessa natureza, concentrados sobretudo no manuscrito 
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A, em que há 31 casos; B apresenta oito casos e, nas CSM, foi encontrado 

apenas um caso de verso irregular, que poderia ser “corrigido” através de 

uma elisão não realizada (apresentado em 4.39). Além disso, trata-se, como 

se pode ver nos exemplos em (4.40), de casos em que há contexto para a 

aplicação da elisão, ou seja, casos que atendem todas as condições rítmicas e 

fonotáticas para a ocorrência desse fenômeno. Dessa forma, pode ser levan-

tada a hipótese de constituírem esses versos apenas “erros” de cópia, em que 

o copista deixou de anotar a elisão que, efetivamente, deveria ser realizada.

(4.39) Este mui bon clerigo era e mui de grado liia (CSM384-10)

(4.40) que o soubesse que nõ fosse ende (A210-16)

se nõ quantora me oystes diz(er) (A2-16)

que uus eu faço en uus querer (A14-5)

e quãtos me entõ ueeran (A28-19)

morrer se coidasse auer (A82-27)

quãdo el ueer com eu serey (B714-9)

Quãdo mel vyr e st͂a marta estar (B1118-19)

Q ̃rra falar migo e nõ qrrey eu (B1118-21)

Na Tabela 4.7, a seguir, é apresentado um levantamento quantitativo 

de todos os casos de hiato intervocabular encontrados no corpus. Como se 

pode observar, 19,7% dos casos constituem casos de hiato não obrigatórios; 

os outros 80,3% são hiatos obrigatórios, explicados por razões linguísticas 

e não de estilo.

Tabela 4.7. Fatores bloqueadores de elisão, crase e ditongação e favorecedores do hiato.

Razão do aparecimento do hiato Quantidade

Cesura, pausas, mudança de contorno entoacional 39 (2,2%)

Primeira vogal em sílaba com onset vazio 84 (4,7%)

Monossílabos bloqueadores de elisão na primeira sílaba 954 (52,8%)

Sílaba tônica na primeira posição 227 (12,6%)

Qualidade da primeira vogal (i/u) 92 (5,1%)

DE + pronome acusativo 13 (0,7%)

versos irregulares – com sílaba(s) a mais 40 (2,2%)

Razões estilísticas (hiatos opcionais) 357 (19,7%)

Total 1806 (100%)
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Em um trabalho anterior (Massini-Cagliari, 2003b, p.530), em que 

opus os casos de hiatos obrigatórios aos casos de hiatos opcionais, anali-

sando apenas as cantigas profanas (de amigo e de amor) aqui também con-

sideradas, mas levando em estudo na contagem também os casos de hiatos 

formados por ditongo + vogal, obtive uma proporção de 97,96% de casos de 

sândi ou de manutenção de hiatos regrados por restrições linguísticas muito 

específicas contra apenas 2,04% de hiatos excepcionais, ou seja, hiatos 

formados por vogais em relação às quais havia contexto para a aplicação de 

algum dos processos de sândi aqui analisados (ditongação, crase ou elisão), 

mas que, por alguma razão desconhecida, não se aplicam. Naquela época, 

esses resultados me levaram a concluir que, se há “margem de arbítrio” 

(como a chama Celso Cunha) para a aplicação dos fenômenos de sândi, ela 

é ainda menor do que estabeleceu o ilustre filólogo (“menos de 10%”). Ou-

samos dizer até que, dada a pouca relevância estatística das exceções, talvez 

estas ainda possam ser explicadas e previstas, como afirma Cunha (1961, 

p.43), por algum “artifício ou qualquer razão não apurada de métrica ou 

de língua”. Nesse caso, não haveria qualquer opção por parte dos trovado-

res quanto à aplicação ou não dos fenômenos de sândi, constituindo esses 

processos da língua (da fonologia, da gramática) por trás dos versos e não 

unicamente de estilo. Dessa forma, acabei por afirmar o caráter obrigatório 

da elisão e da crase, quando há contexto para a sua aplicação, na língua dos 

trovadores, o PA, dos quais não é possível fugir sem criar uma transgressão, 

uma licença poética.

De fato, a análise agora empreendida comprova que, para o corpus de 

cantigas profanas (e sobretudo para B), o condicionamento dos fenômenos 

de elisão, crase e ditongação é principalmente linguístico. Descontando-se 

da conta feita em 2003 os casos de hiatos formados por ditongos seguidos de 

vogal (que, agora, não foram considerados), os casos de hiatos não explica-

dos por razões linguísticas, no corpus das cantigas profanas, chega a 13,9% – 

uma margem de arbítrio maior do que a encontrada em 2003, mas muito 

próxima dos 10% estimados por Cunha (1961, p.43). Já com relação às 

cantigas religiosas, a possibilidade de serem formados hiatos não previstos 

pelo contexto é maior: chega a 21,6% de todos os hiatos mapeados no corpus 

de cantigas religiosas.
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Um dos contextos em que foi detectada maior variação entre elisão/

crase e hiato ocorre quando a primeira palavra ou um monossílabo é seguido 

por um monossílabo formado por uma única vogal (que pode corresponder 

a um artigo definido, a um pronome acusativo, ao corpo da conjunção e 

ou da preposição a, ou a monossílabos tônicos formados unicamente por 

vogal). Nesse contexto, o comportamento dos corpora de cantigas profanas 

e religiosas é inverso, embora a variação exista em ambos os conjuntos de 

cantigas. Nas cantigas profanas, a solução preferencial dada ao encontro de 

vogais nesse contexto é a elisão, sendo que há raríssimos casos de hiato – 

exemplos em (4.41). Há 211 casos de elisão contra 120 hiatos, nesse contexto 

(não descontados os hiatos em que a primeira vogal é /i, , ɔ/ ou /a/ não 

seguido de /a/, obrigatórios).

(4.41) a. elisão:

meu cor dest euolen cobri (A14-25)

des que meu part e nulla ren (A16-5)

de todo ben sempr o mellor (A42-11)

omen cuitad e a doer (A42-14)

ds ora uehesso meu amigo (B676-19)

e disse quãde qual dia (B696-9)

tornou muj triste eu ben lhentendi (B719-5)

edeffendilho eu e el entõ (B719-10)

b. hiato:

de mi por esto e non per outra ren (A157-16)

sen consello e del desasperado (A10-7)

a ome o que nõ quer dizer (A87-30)

Nullome aqueo non diga (B1036-6)

Que sse behesse logo asseu grado (B936-5)

Ca el nõ mi tolhe acoita q trago no meu coraçõ (B1202-2)

Já nas cantigas religiosas, a solução mais recorrente para encontro de 

vogais no contexto V átona ou monossílabo seguido de V é o hiato: são 420 

hiatos (também não descontados os hiatos obrigatórios originados pelas 

restrições relativas à qualidade da primeira vogal) contra 341 elisões.
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(4.42) a. elisão:

o que entend’ e de dizer lle praz (CSM-B-7)

confiand’ en Deus, ond’ o saber ven (CSM-B-12)

ca per esto o perd’ e per al non (CSM-B-32)

Jesu-Crist’, e foy-o deytar (CSM1-28)

en a loar noyt’ e dia. (CSM2-15)

foi logo mort’ e perdudo (CSM2-64)

com’ a Virgen dit’ avia. (CSM2-65)

E poren lle disse: “Amigo, creed’ a mi (CSM16-40)

pareceu-lle log’ a Reinna esperital (CSM16-62)

b. hiato:

ca per esto o perd’ e per al non. (CSM-B-32)

no seu reyno e nos erdar (CSM1-8)

nen como a contrada (CSM1-37)

a un sant’ abade e disse-ll’ en confisson (CSM16-32)

pareceu-lle log’ a Reinna esperital (CSM16-62)

E enton lle disse a Sennor do mui bon prez (CSM16-75)

En aquel tenpo o demo mayor (CSM17-25)

e por aquesto a foi o infançon prender (CSM64-13)

sempre acaron vestia. (CSM132-27)

Como se pode ver, em (4.41) e (4.42) estão apresentados exemplos de 

mesma natureza. A diferença entre os corpora de cantigas profanas e re-

ligiosas está, apenas, na proporção entre os casos de a e b. Nas cantigas 

profanas, os casos de a – elisão – são mais frequentes; nas religiosas, o hiato 

é mais recorrente.

Enfim, diante desse quadro, pode-se concluir que os processos de sândi 

no PA são altamente condicionados por fatores linguísticos. No entanto, há 

uma pequena margem de manobra, que pode ser explorada pelos trovado-

res com finalidades estilísticas, que podem optar por aplicar os processos 

de ditongação, crase e elisão, ou manter o hiato entre as vogais que se en-

contram, de modo a obter a quantidade de sílabas poéticas necessária à boa 

estruturação do verso.
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4.6  O sândi nas cantigas medievais galego-portuguesas, 
interpretado a partir da Teoria da Otimalidade

Em termos fonológicos, tradicionalmente os processos de sândi vocálico 

externo vêm sendo descritos como casos de ressilabificação; no entanto, 

como mostra Face (1998, p.2), ao reexaminar o processo de ressilabificação 

em espanhol no quadro da TO, a adoção da ideia de que todas as restrições 

operam simultaneamente torna essa noção de ressilabificação impossível 

(como não há derivação, não se pode silabificar e, depois, ressilabificar). 

Dessa forma, a partir de Prince e Somlensky (1993), os processos intervo-

cabulares de elisão e ditongação passaram a ser vistos como estratégias de 

reparação de estruturas silábicas menos perfeitas, em direção da obtenção 

da sílaba universal CV. Nesse contexto, a elisão é uma estratégia para resol-

ver uma sequência VV, criada quando uma palavra terminada em (C)V é 

seguida por outra iniciada por V, gerando CV
1
#V

2
. 

Em termos otimalistas, a opção das línguas pela elisão pode ser expressa 

pela hierarquização de apenas duas restrições: ONSET e MAX. ONSET, da fa-

mília das restrições responsáveis pelos princípios de silabação das línguas, 

definida anteriormente em (2.11) (Capítulo 2), estabelece que sílabas que 

possuem onset são melhores do que as que têm esse constituinte vazio. Já 

MAX é uma restrição de fidelidade (também definida em 2.11), que opera 

no sentido de verificar se os elementos presentes no input também estão 

igualmente presentes no output; do ponto de vista da avaliação efetuada 

por MAX, são melhores palavras as que não apagarem qualquer elemento 

do input. Em termos resumidos, pode-se dizer que a opção das línguas pela 

elisão ou pelo hiato reside no estabelecimento de uma hierarquia entre os 

princípios de silabação e de fidelidade. Se a silabação for mais importante, 

ONSET será hierarquizada acima de MAX, e o resultado é a elisão – Tableau 

(4.43); se, ao contrário, a língua optar por resolver os casos de V#V a partir 

da manutenção do hiato, isto significa que a fidelidade ao input é o que mais 

conta, e que MAX se sobrepõe a ONSET – Tableau (4.44).

(4.43)

/triste+oje/ ONSET MAX

a. ☞ a. tris.to.je *

b. a. tris.te.o.je *
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(4.44)

/triste+oje/ MAX ONSET

a. a. tris.to.je *

b. ☞ a. tris.te.o.je *

O exemplo de elisão representado no Tableau (4.43) é a reprodução de 

um dado do PA (B555-1). Como vimos anteriormente (Tabela 4.1), a elisão 

é o processo de sândi mais recorrente no Português Medieval. É um pro-

cesso tão recorrente que, em trabalhos anteriores (Massini-Cagliari, 2001a, 

2003b), sugeri, inclusive, sua obrigatoriedade. 

Depois da análise dos dados desenvolvida no item 4.1.2, foi compro-

vado que, embora a maior parte dos hiatos apareça devido a restrições rít-

micas, prosódicas e fonotáticas impostas pela língua à ocorrência da elisão, 

há diversos casos em que seria possível a aplicação da elisão, mas em que o 

trovador opta pelo hiato, por motivos estéticos (para obter a quantidade de 

sílabas poéticas que deseja). De qualquer forma, mesmo não sendo um pro-

cesso obrigatório e categórico, a elisão é um fenômeno possível e recorrente 

em PA. Ora, então, das duas hierarquias possíveis entre ONSET e MAX, o 

PA deve ter optado pela retratada em (4.43), ou seja, ONSET >> MAX.

Essa relação hierárquica é, no entanto, contrária à que foi proposta ante-

riormente no Capítulo 2, quando estávamos em busca de gerar os padrões 

de silabação do PA. Na análise desenvolvida naquele capítulo, ONSET locali-

zava-se em uma posição bem baixa na hierarquia das restrições, porque, em 

nível lexical (ou seja, no momento da formação das palavras), o Português 

Medieval tolera bem sílabas sem onset. Além disso, o PA prefere que a síla-

ba se mantenha com o onset vazio, do que apagar a sílaba isolada – Tableau 

(4.45). Assim, em nível lexical, ONSET se subordina a MAX – e não vice-versa.

(4.45)

/amig+o/ MAX ONSET

a. ☞ a. a.mi.go *

b. a. <a>mi.go *

Como foi visto no Capítulo 2, quando há encontros vocálicos internos 

à palavra, o apagamento de uma das vogais nunca é a solução adotada pelo 

PA. Além disso, a inserção de uma consoante epentética em onset, para 

desfazer a sequência vocálica, não é uma solução disponível. Como o PA 
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sempre mantém as duas vogais, no nível lexical, isso significa que a relação 

entre input e output é extremamente importante, e a restrição que a traduz 

(MAX) se localiza bem alta na hierarquia. A partir da manutenção dessas 

duas vogais, a língua tem duas possibilidades de resolução dos encontros 

vocálicos internamente à palavra: a ditongação e o hiato.

Se a segunda vogal de uma sequência é [alta] e a coda está vazia, então é 

possível a formação de um ditongo – Tableau (4.46).

(4.46)

/lei/ MAX DEP ONSET *CODA

a. ☞ .lei. *

b. le.i *

c. le. �i *!

d. le<i> *!

No entanto, se a ocorrência de um ditongo não é possível, pela falta das 

condições necessárias para tal (ausência de vogal alta em V
2
), então a única 

solução possível é o hiato – Tableau (4.47).

(4.47)

/cande+a/ MAX DEP ONSET

a. ☞ can.de.a *

b. can.de.�a *

c. can.de<a> *!

d. can.d<e>a *!

Além disso, no nível lexical, o hiato é a solução preferencial quando não 

há contexto para a formação de um ditongo decrescente, mesmo no caso de 

identidade entre as duas vogais que se encontram – Tableau (4.48). 

(4.48)

/seer/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ se.er * (*)

b. se:r *! (*)

c. s<e>er *! (*)

d. se<e>r *! (*)

e. se.�er *! (*)
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Há, então, evidentemente, um problema de compatibilização entre os 

padrões silábicos do PA e a hierarquia que os gera em nível lexical e a pos-

sível ocorrência de elisão entre palavras. O problema existe porque, no pri-

meiro caso, quando MAX se sobrepõe a ONSET, a fidelidade ao input é mais 

importante do que o atingimento do modelo silábico ótimo universal CV. 

Por outro lado, a elisão atua no sentido de “consertar” a sílaba sem onset, 

fornecendo a ela o constituinte faltante, à custa de uma infração à fidelidade 

input-output.

O problema surge porque a TO não é uma teoria derivacional, em que 

um dado, já previamente silabado de acordo com os princípios da lín-

gua, pode ser “transformado” em outro, para “consertar” uma estrutura 

deficiente.

Além disso, a TO não é um modelo de gramática estruturada em com-

ponentes. Isso quer dizer que todas as restrições atuam na avaliação dos 

outputs de um determinado input ao mesmo tempo. Portanto, não há hie-

rarquias diferentes (sobretudo, não há hierarquias concorrentes, contrárias), 

agindo em diferentes níveis gramaticais.

Desse ponto de vista, então, como compatibilizar, em uma descrição oti-

malista de uma língua, um mesmo fenômeno que, em diferentes níveis (na 

formação da palavra, lexical, ou em juntura, pós-lexicalmente), comporta-

-se de forma oposta? Assim, como explicar, em uma abordagem otimalista, 

o fato de, no nível lexical, o PA estabelecer que a restrição de fidelidade tem 

um maior peso do que a de marcação, quanto ao preenchimento do onset, 

e, em juntura, estabelecer que a relação entre essas restrições é o inverso?

Trata-se, portanto, da importante questão de como a gramática é con-

cebida na teoria. A possibilidade de existência de hierarquias concorrentes 

e co-ocorrentes ou de inversão de relações hierárquicas destrói o princípio 

básico da teoria, que é representacional – e não derivacional.17 De fato, esse 

era um problema que não existia nas abordagens fonológicas derivacionais, 

 17 Lee (2005), que já tratou do sândi em PB do ponto de vista otimalista, parece não ter se dado 

conta do problema, já que, ao tratar dos fenômenos de elisão e ditongação nos níveis lexical 

e como resultado de sândi no PB, inverte a hierarquia entre MAX e ONSET por ele mesmo 

proposta em Lee (1999), sem uma palavra sequer sobre essa atitude – A hierarquia adotada 

em 2004 “corrige” a primeira? Ou são hierarquias concorrentes? A avaliação dos fenômenos 

se dá em paralelo ou não? Enfim, muitas perguntas ficaram sem resposta.
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como, por exemplo, nos modelos de Fonologia e Morfologia Lexical de 

Kiparsky (1982), Mohanan (1986) e Pulleyblank (1986). Na concepção 

desses autores da gramática fonológica como estratificada e componen-

cial, os componentes lexical e pós-lexical, por serem domínios diferentes, 

podiam conter regras que geravam resultados opostos. Como esses níveis 

tinham apenas uma direção de alimentação (o nível lexical, cíclico, era input 

para o pós-lexical, não cíclico), em cada domínio as regras se aplicavam 

independentemente, não sendo, pois, contraditórias, no contexto geral da 

gramática. Além disso, as regras pós-lexicais eram cegas, com relação à 

estrutura interna da palavra – o que fazia que, pós-lexicalmente, estivessem 

acessíveis apenas os resultados da aplicação das regras lexicais, mas não as 

regras em si.

Tentando resolver esse problema dentro da TO, Kiparsky (1998, 2000) 

propõe a divisão dos processos em lexicais e pós-lexicais, mesmo dentro 

do domínio de uma teoria representacional. Ao mostrar as falhas das abor-

dagens otimalistas que tentaram resolver esse problema a partir da noção 

de simpatia (Kager, 1999, p.387-92) e das relações output-output (Kager, 

1999, p.257-95), Kiparsky (1998, 2000) propõe uma espécie de retorno à 

derivação, a partir da formulação da teoria da LPM-OT (Lexical Phonology 

and Morphology-OT). Seu modelo propõe o abandono do total paralelismo 

de processamento em favor de sistemas estratificados de restrições. Kipar-

sky (2000, p.361) propõe que restrições do sistema STEM LEVEL (nível do 

radical ou raiz) podem diferir crucialmente das dos níveis da palavra e pós-

-lexical. Para Kiparsky (2000, p.362):

Unlike ordering theories and sympathy theory, LPM-OT relates morpho-

logy to phonology in such a way that level differences motivated by phono-

logical opacity predict morphological consequences (e.g. affix ordering) and 

vice-versa. Thus LPM-OT allows the morphology to tell the learner what 

phonological behavior to expect.18

 18 “Ao contrário de teorias de ordenamento e da teoria da simpatia, LPM-OT relaciona mor-

fologia e fonologia de modo que diferenças de nível motivadas por opacidade fonológica 

predizem consequências morfológicas (por exemplo, ordenamento de afixos) e vice-versa. 

Desta maneira LPM-OT permite que a morfologia diga ao aprendiz qual comportamento 

fonológico esperar.”
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Na opinião de Kiparsky (2000, p.364-5), a integração entre fonologia e 

morfologia traz uma solução para os problemas derivados de questões de 

fidelidade que ocasionam opacidade, sobretudo em estruturas derivadas. 

Dessa forma, considero que, apesar de ter sido criticada por representar um 

retorno à derivação, a teoria LPM-OT de Kiparsky (1998, 2000) traz luz 

ao problema de compatibilização de relações hierárquicas entre restrição 

enfrentado quando se quer tratar da questão da silabação do PA, em todos 

os níveis. Mais do que evidência de processamentos paralelos de verificação 

de diferentes fenômenos, as hierarquias de restrições aqui propostas, que 

explicam as soluções dadas às sequências vocálicas no PA no momento da 

formação da palavra e no momento de sua combinação com outra, são um 

argumento a favor da consideração de diferentes níveis de avaliação, como 

os propostos por Kiparsky.

Dessa forma, o fato de ONSET ser dominado por MAX no momento da 

avaliação das estruturas silábicas, na formação das palavras (nível lexical), 

não impede que, em um nível pós-lexical, a hierarquia seja invertida, para 

gerar os padrões de silabação verificados em PA, derivados da ocorrência 

de fenômenos de sândi. Assim, mais do que subsistemas paralelos de res-

trições, a hierarquia considerada nesta seção e a anteriormente proposta 

no Capítulo 2 podem ser vistas como subsistemas organizados em níveis, 

em uma abordagem da TO baseada na distinção entre os níveis lexical e 

pós-lexical. Ocorrendo os fenômenos de sândi justamente na combinação 

entre palavras, sua descrição e explicação devem ser consideradas como 

pertencentes exclusivamente ao segundo domínio (ou nível, segundo 

Kiparsky, 2000).

Do ponto de vista da TO, a hierarquização de ONSET sobre MAX garante 

que ocorra a elisão em detrimento do hiato, na combinação de palavras, mas 

não determina qual das vogais é apagada – veja Tableau (4.49), em que dois 

outputs são considerados como ótimos.

(4.49)

/triste+oje/ ONSET MAX

a. ☞ tris.to.je *

b. ☞ tris.te.je *

c. tris.te.o.je *
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Casali (1996) analisa os fenômenos de elisão, coalescência e hiato em di-

versas línguas. Segundo ele, a preservação das vogais em sequência, ou seja, 

a ocorrência de hiatos, é determinada pela ação de restrições de fidelidade, 

relacionada à posição e à proeminência das vogais que se encontram. Em 

Casali (1996, p.21), a ocorrência da elisão é determinada pela hierarquiza-

ção da restrição PARSE(F), que milita contra a perda de traços (“features”, 

daí “segmente os traços”), abaixo de ONSET. Se a hierarquia fosse invertida, 

seria gerado um hiato. 

Para estabelecer qual das duas vogais é apagada em caso de elisão, Ca-

sali (1996, p.24) propõe uma subdivisão a PARSE(F): PARSE(F)-[
W

 prediz que 

deve ser preservado o segmento em posição inicial de palavra; PARSE(F)-lex 

preserva, na segmentação, morfemas e palavras lexicais.

Lee (2005) aparentemente reinterpreta as restrições do tipo PARSE(F) 

propostas por Casali (1996) como pertencentes à família MAX, de fide-

lidade, já que militam contra o apagamento de elementos, tornando-as 

especificações dessa restrição mais geral. Assim, PARSE(F)-[
W

 foi substituída 

por Lee (2004) por MAX[
W

, bem como PARSE(F)-lex aparece em Lee (2004) 

como MAX[
LEX

. As definições adotadas por Lee, no entanto, são as mesmas 

de Casali (1996, p.24) – (4.50). É a hierarquização entre essas duas especifi-

cações de MAX que determina qual das duas vogais será apagada, na elisão. 

Se MAX[
W

 domina MAX[
LEX

, a vogal final da primeira palavra (V
1
) é apagada; 

se, ao contrário, MAX[
LEX

 está mais alta do que MAX[
W

 na hierarquia, então a 

segunda vogal (a vogal inicial da segunda palavra) é apagada.19

(4.50) MAX[
W

: o segmento na posição inicial de palavra no input é mantido no 

output.

MAX[
LEX

: as palavras lexicais e os morfemas lexicais do input são man-

tidos no output.

Como mostram os dados, no PA, a vogal elidida é sempre a vogal final 

átona da primeira palavra (mesmo quando esta equivale ao morfema lexical 

que expressa gênero). Isso mostra que a hierarquia correta é MAX[
W

 >> 

MAX[
LEX

. Já a relação hierárquica de ONSET com essas duas restrições é 

 19 A adoção de restrições como MAX[
W

 e MAX[
LEX

 encaixa-se perfeitamente bem na perspectiva 

da LPM-OT de Kiparsky (1998, 2000), já que ambas as restrições fazem referência à palavra 

como domínio prosódico e a características morfológicas definidas no léxico.
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estabelecida com base no grau de naturalidade dos candidatos a output; em 

ordem decrescente de naturalidade, tem-se: tris.to.je, com elisão de V
1
, mais 

recorrente; tris.te.o.je, com hiato, recorrente por finalidades estilísticas; tris.

te.je, com elisão de V
2
, impossível em PA.

(4.51)

/triste+oje/ MAX
[W

ONSET MAX
[LEX

a. ☞ tris.to.je *

b. tris.te.o.je *

c. tris.te.je *

Como mostra o Tableau (4.51),20 a ocorrência da elisão é motivada pela 

ação da restrição ONSET e a tipologia do apagamento da vogal é determina-

da pela hierarquização das restrições da família MAX, de fidelidade (Lee, 

2005).

No entanto, deve-se lembrar que o PA impõe uma séria restrição quan-

to à qualidade da primeira vogal para que ocorra a elisão: V
1
 tem que ser, 

obrigatoriamente, /e/ ou /o/; caso V
1
 seja diferente de /e, o/, ou seja, se V

1
 

= /a, ɛ, i, ɔ, o, u/, a elisão fica barrada e a única solução possível para o en-

contro vocálico é o hiato – como mostra o Tableau (4.53).21 Nesse tableau, 

MAX[
LEX

 é dividida em MAX
[LEX(V) 

e MAX
[LEX(e,o)

 – definidas em (4.52).

(4.52) MAX
[LEX(V)

: Vogais /a, ɛ, i, ɔ, o, u/ em final de palavra são mantidas.

MAX
[LEX(e,o)

: Vogais /e, o/ em final de palavra são mantidas.

(4.53)

/vila+estar/ MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ vi.la.es.tar *

b. vi.les.tar *

c. vi.las.tar *

A atuação dessas duas restrições, aliada à atuação de *COMPLEX(N) (tal 

como definida em 2.34), é a responsável pela diferenciação entre os pro-

cessos de elisão e crase, no PA – como mostra o Tableau (4.54). A atuação 

 20 O exemplo analisado no Tableau (4.51) provém da cantiga de amigo B555, verso 1.

 21 O exemplo analisado em (4.53) é retirado da CSM28, verso 99.
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de *COMPLEX(N) mostra que a formação de uma vogal longa é preferível à 

sequência de dois as no núcleo. Como foi mostrado anteriormente, a crase, 

no PA, acontece exclusivamente no contexto /a/ + /a/.

(4.54)

/amiga+assi/ MAX
[LEX(V)

MAX
[W

*COMPLEX(N) ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ a.mi.ga:.ssi (*)

b. a.mi.ga.a.ssi *(*)

c. a.mi.g<a>a.ssi * (*)

d. a.mi.ga<a>.ssi * (*)

Quando a primeira das duas vogais da sequência é tônica, a elisão tam-

bém fica excluída, como solução de sândi. Isso significa que a vogal tônica 

deve ser preservada, maximizada – restrição expressa por MAX(V’), que 

maximiza as vogais acentuadas, ou seja, proíbe o seu apagamento. A atua-

ção dessa restrição fica exemplificada no Tableau (4.55).22

(4.55)

/poderá+errar/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ po.de.rá.e.rrar *

b. po.de.re.rrar *! *

c. po.de.rá.rrar *

A preservação das vogais tônicas explica por que o único exemplo ma-

peado no corpus de crase entre sílaba tônica e pretônica deve ser considera-

do um uso estilístico. Como foi visto anteriormente, nunca ocorrem elisão 

ou crase, quando a primeira vogal é tônica, com exceção do verso ca, pois eu 

morrer’, logo dirá ‘lguen (A10-19), em que há crase de um /a/ tônico com 

um /a/ pretônico. Como mostra o Tableau (4.56), a solução ótima para essa 

sequência seria, de fato, o hiato. A segunda opção mais natural, marcada 

no tableau a seguir com o símbolo ☺, é a crase. A hierarquização dessas 

duas possibilidades, representada no Tableau (4.56), reflete o resultado 

do levantamento quantitativo efetuado, já que os exemplos de hiato, nesse 

contexto específico, prevalecem muito.

 22 Exemplo proveniente de CSM16, segundo verso do refrão.
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(4.56)

/dirá+alguen/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

*COMPLEX(N) PCO ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ di.rá.al.guen * *

b. ☺ di.ra:l.guen *

c. di.r<á>al.guen * *

d. di.rá<a>lguen *

A preservação das vogais tônicas explica também por que os monossí-

labos ca, que, so e se (conjunção), considerados tônicos, não podem se elidir 

com as vogais iniciais das palavras que os seguem – o Tableau (4.57) apre-

senta exemplos com os monossílabos ca, so e que. 

(4.57)

/ca+espelho/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ ka.es.pe.lho *

b. kes.pe.lho *! *

c. kas.pe.lho *

/so+aquestas/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

d. ☞ so.a.kes.tas *

e. sa.kes.tas *! *

f. so.kes.tas *

/que+aquesta/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

g. ☞ ke.a.kes.ta *

h. ka.kes.ta *! *

i. ke.kes.ta *

Como foi visto anteriormente, o monossílabo se só é considerado tônico 

quando corresponde à realização da conjunção – Tableau (4.58). Quando 

corresponde ao pronome oblíquo, é átono, submetendo-se, portanto, à 

elisão – Tableau (4.59).

(4.58)

/se
(conj.)

+alguen/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ se.al.guen *

b. sal.guen *! *

c. sel.guen *
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(4.59)

/se
(pron.)

+alongar/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ sa.lon.gar *

b. se.a.lon.gar *

c. se.lon.gar *

Já a preposição de possui outro critério de diferenciação, quanto à sua 

submissão ou não à elisão. Como exemplifica o Tableau (4.60), na gran-

de maioria dos casos, a preposição de, que é de natureza átona, é sensível 

à elisão.

(4.60)

/de+outro/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ dou.tro *

b. de.ou.tro *

c. deu.tro *

No entanto, como foi visto anteriormente, quando a preposição de é se-

guida do pronome acusativo o(s), a(s), a elisão fica bloqueada. Como visto, 

trata-se de uma restrição de natureza morfossemântica, para distinguir 

essa sequência do encontro de de com o artigo definido, e não sintática. 

Por essa razão, e por ser esta uma restrição de contexto extremamente 

particular, optou-se por expressá-la através de uma restrição paroquial, 

expressa em (4.61), que bloqueia a ocorrência da elisão, nesse contexto 

específico.

(4.61) MAX(DE+acus.): A preposição de é preservada diante de pronome 

acusativo.

(4.62)

/de+o(acus.)/ MAX(DE+acus.) MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ de.o *

b. do *! * *

Por serem átonos, os monossílabos me, lhe, te, che e xe são sensíveis à 

elisão, como mostra o Tableau (4.63):
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(4.63)

/me+ajudade/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ ma.ju.da.de *

b. me.a.ju.da.de *

/lh+eu/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

c. ☞ lheu *

d. lhe.eu *

/te+amará/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

e. ☞ ta.ma.rá *

f. te.a.ma.rá *

/che+ɔra/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

g. ☞ chɔ.ra *

h. che.ɔ.ra *

/xe+ɛra/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

i. ☞ xɛ.ra *

j. xe.ɛ.ra *

Já os casos em que um hiato é gerado devido ao não preenchimento do 

onset da sílaba final da primeira palavra são ocasionados pela ação da res-

trição MAX(C
0
V

1
), definida em (4.64), que maximiza, ou seja, preserva o 

núcleo – o único elemento – dessa sílaba.

(4.64) MAX(C
0
V

1
): O núcleo de uma sílaba de onset vazio na posição final da 

primeira palavra é preservado.

(4.65)

/aveo+assi/ MAX(C
0
V

1
) MAX

[LEX(V)
MAX

[W
ONSET MAX

[LEX(e,o)

a. ☞ a.ve.o.a.ssi **(*)

b. a.ve.a.ssi * (*) *

c. a.ve.o.ssi * (*)

Quando a vogal final da primeira palavra é /a/ e pertence a uma sílaba 

com onset vazio, há duas possibilidades: a formação de um hiato (solução 

preferida, ver Tabela 4.6) e a crase entre essas duas vogais. A maximização 

da sílaba sem onset explica por que essas duas são as únicas possibilidades 
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de realização do encontro vocálico formado por a+a nesse contexto: mesmo 

havendo a crase, o primeiro /a/ estaria preservado, já que forma uma sílaba 

longa com o /a/ seguinte – possibilidade marcada com o símbolo ☺, no Ta-

bleau (4.66). Esse tableau mostra que essa é a segunda melhor solução, de 

acordo com a avaliação dos candidatos, a partir da hierarquia de restrições 

que tem sido considerada, podendo ser uma boa escolha, em situações de 

uso estilístico, em que é preciso “diminuir” uma sílaba poética no verso, já 

que seria uma solução muito mais natural do que as demais possibilidades. 

A melhor solução para encontros desse tipo, como mostra o Tableau (4.66) 

é, realmente, o hiato.

(4.66)

/podia+aver/ MAX(C
0
V

1
) MAX

[LEX(V)
MAX

[W
*COMPLEX(N) ONSET MAX

[LEX(e,o)

a.☞ po.di.a.a.ver **

b.☺ po.di.a:.ver * *

c. po.di<a>.a.ver * * *

d. po.di.a.<a>ver * *

A maximização das sílabas com onset vazio e, consequentemente, a 

preservação do conteúdo semântico que elas encerram explicam por que 

os monossílabos átonos constituídos de apenas uma vogal não podem ser 

apagados, não se submetendo, portanto, à elisão. Como já foi visto ante-

riormente, enquadram nessa categoria os artigos definidos, os pronomes 

acusativos, a preposição a e a conjunção e – Tableau (4.68).

Bisol (2003, p.186), ao tratar dos fenômenos de sândi no PB em uma 

perspectiva otimalista, recorre à restrição MAXMS, adaptada de Casali 

(1997, p.507) e definida em (4.67), para justificar por que, no PB con-

temporâneo, não ocorre elisão em exemplos do tipo Moro na esquina. Para 

Bisol (2003, p.188), a vogal a, de na, não pode ser apagada porque é o único 

segmento do morfema a que pertence, e MAXMS milita contra a deleção de 

um monomorfema.

(4.67) MAXMS: Todo segmento do input que é o único segmento no morfema 

a que pertence deve ter um correspondente no output.
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(4.68)

/o+amor/ MAXMS MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ o.a.mor **

b. <o>a.mor *! * *

c. o.<a>mor * *

/o+aver/ MAXMS MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

d. ☞ o.a.ver **

e. <o>a.ver *! * *

f. o.<a>ver * *

/a+esta/ MAXMS MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

g. ☞ a.es.ta **

h. <a>es.ta *! * *

i. a<e>s.ta * *

/e+eles/ MAXMS MAX
[LEX(V)

MAX
[W

ONSET MAX
[LEX(e,o)

j. ☞ e.e.les **

k. e<e>.les *! *

l. <e>e.les * * *

Enfim, com relação à distinção entre os fenômenos de elisão, crase e 

hiato, em uma perspectiva otimalista, pode-se afirmar que todos os casos 

são obtidos pela interação de duas restrições: ONSET e MAX. Sobrepondo na 

hierarquia ONSET a MAX, a elisão é o resultado de um processo de avaliação 

que privilegia o preenchimento de um onset irregularmente vazio, a partir 

do apagamento da vogal final da palavra anterior. No entanto, como esse 

apagamento está submetido a várias restrições específicas da língua, de 

natureza diversas, que buscam preservar a integridade de V
1
, acabam por 

acontecer os fenômenos de crase e de hiato. Essas restrições que visam 

à preservação de V
1
, na hierarquia aqui proposta, revelam-se através da 

hierarquização de restrições da família de MAX, especificações desta, em 

posições mais altas do que ONSET. Em suma, a emergência desses três 

fenômenos resulta da tensão entre a boa formação silábica (restrições de 

marcação) e a preservação do input (restrições de fidelidade).

Como foi visto anteriormente, o único contexto em que a ditongação 

aparece como resultado de sândi é: pronome mi seguido de /a, o, ɔ/. Nos 

demais contextos, e mesmo quando a vogal final da primeira palavra é /i/ 
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(mas não o /i/ do pronome mi), a solução encontrada é a formação de um 

hiato (mesmo com o pronome ti, o único caso de ditongação encontrado foi 

considerado um uso estilístico – excepcional, portanto). 

Assim sendo, o quadro que se forma é o seguinte:

(4.69) qualidade de V
1
: solução:

i (pronome mi) ditongo

i (demais contextos) hiato

a (diante de /a/) crase

a (demais contextos) hiato

o, e (átonas) elisão

u (todos os contextos) hiato

todas as vogais (tônicas) hiato

Dado o contexto extremamente restrito de ocorrência da ditongação 

como fenômeno de sândi, o quadro em (4.69) chega a levar à hipótese de 

que a ditongação, no contexto intervocabular, pode ser apenas um recurso 

estilístico para diminuir a quantidade de sílabas poéticas no verso, e não um 

fenômeno de sândi externo recorrente e característico da língua. Reforça 

essa hipótese o fato de a ditongação ter sido encontrada em apenas 1,5% 

dos casos de sândi (Tabela 4.1). Isso mostra que os casos de ditongação, em 

quantidade, são ainda mais raros do que os usos estilísticos do hiato (357 

casos, 9% do total geral, contra 61 ditongos). 

No nível lexical, em que a ditongação é a solução mais frequente para 

as sequências vocálicas, sua ocorrência chega a 70,3% dos casos (ver Tabela 

2.2) – fato que mostra que há uma enorme diferença entre a ocorrência 

desse fenômeno intra e intervocabularmente. Dos ditongos formados nos 

limites da palavra, 62,8% correspondem a ditongos decrescentes e apenas 

7,5%, a ditongos crescentes.

Entre palavras, no PA, a análise dos dados mostrou que a formação de 

ditongos decrescentes é impossível; portanto, a solução mais frequente 

no nível lexical fica descartada entre palavras. Os únicos casos mapeados 

correspondem a ditongos crescentes, de vogal /i/ (exclusivamente do pro-

nome mi) + /a, o, ɔ/. Como foi visto no Capítulo 2, ditongos decrescentes 

formam sílabas fechadas, uma vez que o glide está posicionado na coda; por 
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sua vez, ditongos crescentes formam sílabas abertas, com núcleo complexo. 

Ora, esse fato comprova que, no contexto intervocabular, o PA provavel-

mente proíbe a formação de núcleos complexos, uma vez que os casos em 

que isso acontece são raríssimos. Em termos otimalistas, essa proibição 

pode ser expressa a partir da consideração de *COMPLEX(N), hierarquizada 

acima de ONSET. Dessa forma, como mostram os Tableaux (4.70) e (4.71), 

uma sequência de /i/ (tônica ou átona) + qualquer outra vogal resulta em 

hiato.23

(4.70)

/ali+adeante/ MAX(V’) MAX
[LEX(V) MAX

[W
*COMPLEX(N) ONSET MAX

[LEX(e,o)

a. ☞ a.li.a.de.an.te *(*)(*)

b. a.lia.de.an.te * * (*)(*)

c. a.la.de.an.te * * (*)(*)

d. a.li.de.an.te * (*)(*)

(4.71)

/ti+avia/ MAX(V’) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

*COMPLEX(N) ONSET MAX
[LEX(e,o)

a.☞ ti.a.vi.a *(*)

b. tia.vi.a * (*)

c. ta.vi.a * (*)

d. ti.vi.a * (*)

Há, portanto, a partir das considerações feitas anteriormente, pelo 

menos duas possibilidades de interpretação da ditongação como fenômeno 

de sândi, no PA. A primeira delas é considerá-la um recurso estilístico, com 

base na sua pouquíssima recorrência (estatisticamente menos relevante do 

que os casos de usos estilísticos do hiato). Nesse caso, do ponto de vista 

otimalista, é possível dizer que, normalmente, sequências de mi + /a, o, ɔ/ 

deveriam formar hiatos, como mostra o Tableau (4.72), mas que acabam 

formando ditongos, por uma escolha consciente do trovador, de ignorar o 

candidato ótimo e escolher outro (marcado por ☺ no tableau), por finalida-

des exclusivamente estéticas.

 23 O exemplo de (4.70) é retirado da CSM225, verso 58. Já o dado analisado em (4.71) foi 

extraído da CSM132, verso 107.
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(4.72)

/mi+ɔra/ MAX
[LEX(V)

MAX
[W

*COMPLEX(N) ONSET MAX
[LEX(e,o)

a.☺ miɔ.ra *

b. ☞ mi.ɔr.a *

c. mɔ.ra *!

d. mi.ra *!

Já a segunda possibilidade é considerar a ditongação como um verdadei-

ro processo linguístico de sândi na língua, que, no entanto, é pouquíssimo 

recorrente, dado o seu contexto de aplicação extremamente restrito. Para 

que essa interpretação funcione, é necessário explicar por que, unicamente 

nesse caso, há a formação de um núcleo (aparentemente) complexo – estru-

tura proscrita da língua.

Assim como foi feito no Capítulo 2 para explicar esses casos, considera-

-se que não há, na constituição de ditongos crescentes, a formação de um 

núcleo complexo. Ao contrário, o glide é silabado no onset, pelo fato de a sua 

mora não ser licenciada. Assim, a emergência de um ditongo nesse contexto 

será aqui explicada da mesma forma que o foi, em nível lexical: a partir da 

atuação da restrição *μ-i(mi) (definida anteriormente em 2.53 e aqui rede-

finida, de forma mais abrangente, em 4.73). Dessa forma, em (4.74), o can-

didato ótimo apontado pela avaliação é o que contém um ditongo crescente 

formado entre mi e a vogal que o segue.

(4.73) *μ-i(mi): a mora de mi não é licenciada.

(4.74)

/mi+ɔra/ *μ-i(mi) MAX
[LEX(V)

MAX
[W

*COMPLEX(N) ONSET MAX
[LEX(e,o)

a. ☞ miɔ.ra *

b. mi.ɔr.a *! *

c. mɔ.ra *!

d. mi.ra *! *!

Essa solução inverte a questão: agora, são os casos de hiatos formados 

entre mi e a vogal seguinte que são considerados usos estilísticos.

Do ponto de vista do total de dados, os usos estilísticos introduzem, no 

conjunto, variação quanto à solução dada para uma determinada sequência 

de vogais, em um contexto também determinado. Uma das soluções é a 
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predominante, considerada aqui como ótima, porque mais recorrente e 

claramente condicionada por fatores linguísticos. A outra é o uso conside-

rado de estilo, porque não esperado e cuja razão de aparecimento escapa às 

observações feitas até aqui.

Desde os primeiros desenvolvimentos da TO (Prince; Somlensky, 

1993), a variação interlinguística tem sido expressa através de diferentes 

hierarquias para o mesmo conjunto de restrições. Archangeli (1997, p.17), 

em um texto didático de apresentação da teoria ao grande público, afirma:

Language variation [...] also follows from the role of the constraints within 

particular languages. Two constraints A and B may be ranked A >> B in one 

language and B >> A in another. Each ranking characterizes the distinctive 

patterns of the two languages and leads to variation between then.24

Variações dialetais também são vistas pela teoria como fruto de dife-

rentes hierarquias. Variações desse tipo também não são um problema, 

já que diferentes dialetos podem ter diferenças consideráveis de gramática, 

que devem ser representadas pelas interações entre as restrições em cada 

dialeto.

Dessa forma, do ponto de vista otimalista, as variações estilísticas devem 

ser vistas mais como casos de desvio do que como casos de oposição entre 

hierarquias, já que o falante mantém sua hierarquia original, que gera a 

maioria dos dados, mas, em um momento específico, por razões extralin-

guísticas, opta por uma hierarquia alternativa, diferente da original.

Não se trata, também, de processamento em paralelo, avaliando casos 

linguisticamente diferentes por hierarquias diferentes. Em primeiro lugar, 

porque não há diferenças contextuais entre os dados (o uso esperado e o não 

esperado ocorrem no mesmo contexto fonológico). Em segundo lugar, por-

que o falante tem consciência de que, em um ponto específico, optou por 

gerar um dado não esperado (o que prova que ele sabe qual é o esperado; em 

termos otimalistas, tem conhecimento – consciente ou não – da hierarquia 

de restrições com que a língua trabalha). 

 24 “A variação linguística [...] também deriva do papel das restrições dentro de línguas particu-

lares. Duas restrições A e B podem ser hierarquizadas A >> B em uma língua e B >> A em 

outra. Cada hierarquia caracteriza padrões distintivos das duas línguas e resulta na variação 

entre elas.”
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Dessa forma, de meu ponto de vista, a melhor maneira de se tratar usos 

estilísticos, do ponto de vista da TO, é considerar que o falante avalia nor-

malmente os candidatos, pela hierarquia de restrições da língua, sabe qual 

é o candidato escolhido, mas opta conscientemente por “suspender” essa 

avaliação, procedendo a uma outra, com base em uma hierarquia que gerará 

o resultado específico que ele, conscientemente e com finalidades artísticas, 

quer obter. Enfim, pode-se dizer que, para suprir necessidades artísticas, o 

trovador “inventa” um dialeto “literário”, usado apenas em contextos espe-

cíficos e restritos. O uso estilístico, portanto, é desviante e deve, enquanto 

tal, receber uma representação que se baseie na noção de “desvio”, ou, em 

outras palavras, “diferente” do “padrão”.
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