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1
O PORTUGUÊS ARCAICO E AS CANTIGAS 

DE SANTA MARIA NA HISTÓRIA DA 
LÍNGUA E DA LITERATURA PORTUGUESA

Português arcaico

Segundo Hauy (1989, p.23), inicialmente, a Península Ibérica 
era habitada pelos “iberos”. Posteriormente, segundo essa autora, os 
celtas, civilização de origem indo-europeia, invadiram a península, 
surgindo, assim, as chamadas nações “celtiberas”. De acordo com 
Hauy (idem), na fusão entre iberos e celtas, a língua dos últimos teria 
predominado. Dessa forma, no século II a.C., quando os romanos 
ocuparam a Península Ibérica – após as Guerras Púnicas (entre Roma 
e Cartago)1 –, encontraram, muito provavelmente, o celta como a 
língua nativa do território.

De acordo com Câmara Jr. (1979, p.16), após a ocupação romana 
da Península Ibérica, o latim, pouco a pouco, estabeleceu-se no ter-
ritório, fazendo desaparecer as demais línguas da península.2 

 1 Segundo Hauy (1989, p.24), Cartago dominava a Península Ibérica desde 238 
a.C. Roma ocupou o território, de acordo com a autora, no século II a.C., após 
vencer Cartago nas Guerras Púnicas.

 2 Silva Neto (1956, p.65) afirma que o latim tomou emprestados alguns termos 
(poucos) da língua dos povos celtiberos, principalmente para nomear particu-
laridades da Península Ibérica que os romanos, até o momento, desconheciam. 
De acordo com o autor, são palavras ibéricas no português: abóbora, arroio, 
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No século V d.C., quando os povos germânicos (suevos e visigo-
dos) invadiram a Península Ibérica, encontraram, pois, o latim (com 
variações regionais e já bastante modificado) como a nova língua 
nativa do território (idem, p.16).

De acordo com os estudiosos, mesmo após as invasões germâ-
nicas, o latim continuou a ser a língua falada na Península Ibérica. 
Silva Neto (1956, p.66) afirma que os germânicos, embora fossem 
os conquistadores, aceitaram a língua dos vencidos, já que estavam 
em menor número do que eles. Esse autor considera ainda a hipótese 
de que os visigodos já falassem latim quando invadiram a península. 

Teyssier (1994, p.5) reconhece que a contribuição dos suevos e 
visigodos à língua e à cultura da Península Ibérica foi mínima.3 En-
tretanto, esse autor afirma que, com a invasão dos povos germânicos, 
rompeu-se a unidade romana que havia na Península Ibérica, antes 
de sua chegada, e o latim falado diversificou-se, distanciando-se 
ainda mais do latim escrito. 

Para Silva Neto (op. cit., p.66), o século V marca não apenas o 
início de uma nova era (a Idade Média) na Europa Ocidental, mas 
também o início uma nova fase linguística, isto é, a fase do romanço. 
De acordo com o autor, o romanço corresponde a “um falar interme-
diário entre o latim corrente e as línguas neolatinas”.4 

  
  barro, lousa e sarna. Hauy (1989, p.13) aponta alguns vestígios da língua dos 

celtas, especificamente, na língua portuguesa: berço, bico, cabana, caminho, 
camisa, carro, cavalo, cerveja, gato, lança, légua, manteiga, saia, saio, vassalo; 
e os topônimos da Lusitânia: Coimbra, Bragança, Évora e Lisboa.

 3 Silva Neto (1956, p.66) e Hauy (op. cit., p.16) apontam alguns termos de origem 
germânica no português: dardo, elmo, escaramuça, espora, guerra, trégua (termos 
de guerra); arauto, baluarte, banda, bando, bandeira, espeto, feltro, feudo, orgu-
lho, roupa, sopa (termos de uso geral); além dos verbos brandir, galopar, roubar, 
trotar, trepar; e dos adjetivos branco, franco, fresco, liso, morno, rico, tacanho. 

 4 Segundo Câmara Jr. (1979, p.12), são línguas românicas (ou neolatinas) na-
cionais e literárias de diversos países: o português, o espanhol ou castelhano, o 
italiano, o francês e o romeno. De acordo com os estudiosos, as línguas românicas 
provêm do latim vulgar, ou seja, da língua falada, de caráter popular, e não do 
latim clássico, literário. A esse respeito, Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.6) 
declara o seguinte: “Não é da língua cultíssima de Cícero e de César, os deuses 
maiores da prosa clássica, que as línguas românicas procedem, e muito menos da 
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No que diz respeito ao romanço lusitânico (falado na região da 
Lusitânia, onde se formaria Portugal séculos mais tarde), Silva Neto 
(1956, p.66) declara que corresponde ao período da língua situado 
entre os séculos V e IX.

Dois fatos históricos, de acordo com os estudiosos, contribuíram 
para a formação e desenvolvimento do romanço lusitânico: a invasão, 
na Península Ibérica, dos bárbaros germânicos (suevos e visigodos) no 
século V, como já mencionado, e a invasão dos árabes no século VIII.

Câmara Jr. (1979, p.16), ao relatar a invasão dos povos islâmicos 
(árabes maometanos vindos da África mediterrânea) na Península 
Ibérica, ainda não menciona o termo romanço, mas reconhece que es-
ses povos encontraram um latim já bastante distante de suas origens 
quando invadiram o território no século VIII. Segundo o autor, os 
muçulmanos deixaram esse latim subsistir, em seu império islâmico-
hispânico, sob o domínio oficial do árabe.5 

  linguagem poética, sublimada, de Horácio, Catulo, Vergílio. É do latim falado 
por todas as classes, mas sobretudo pelo verdadeiro povo; do latim de conversação 
despreocupada, com fins meramente práticos, sociais, como instrumento de 
comércio, de pessoa a pessoa, que elas procedem indubitavelmente”. Seguindo 
esse mesmo raciocínio, Silva Neto (1956, p.65) afirma: “Com muitas razões po-
demos dizer que as línguas neolatinas são fases atuais do latim. Não, porém, do 
latim clássico, pois este é uma criação artística, uma criação estética, mas é a fase 
atual do latim corrente, outrora divulgado pelos colonos e soldados”. Câmara 
Jr. (1979, p.21) também discute a origem das línguas românicas: “É justo dizer 
que as línguas românicas provêm do latim vulgar, no sentido relativo de que 
resultaram de um latim dinâmico, essencialmente de língua oral, em processo de 
perene evolução. Elementos do latim clássico, que estão nas origens românicas, 
são os que se integraram no processo evolutivo, fazendo-se ‘vulgares’”.

 5 Silva Neto (op. cit., p.67) afirma que há inúmeras palavras de origem árabe no 
português e que todas elas revelam a cultura e o progresso dos povos islâmicos já 
no momento da invasão da Península Ibérica. São termos árabes no português, de 
acordo com Silva Neto (idem) e Hauy (1989, p.16), os seguintes: acelga, açúcar, 
alecrim, alface, alfafa, algodão, arroz, azeite, azeitona, azenha, cenoura, espi-
nafre, laranja, limão, tâmara, tremoço (termos agrícolas); alambique, alcatrão, 
álcool, almofariz, almude, alvará, cânfora, elixir, xarope (termos da ciência); 
açafata, acicate, açoite, açougue, alarido, alcaide, alcova, aldrava, alfaiate, 
alfanje, alforje, alguidar, alicate, alicerce, almofada, alqueire, armazém, arroba, 
cáfila, ceifar, chafariz, enxaqueca, enxoval, girafa, giz, jarra, javali, quilate, 
quintal, refém, sáfaro, xadrez (demais termos).
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Leite de Vasconcellos (1959) chamou de português pré-histórico 
esse período da língua que, para Silva Neto (1956), corresponde ao 
romanço lusitânico. De acordo com Vasconcellos (op. cit., p.121), o 
português pré-histórico tem início nas origens da língua (momento 
em que ela deixa de ser reconhecida como latim vulgar)6 e vai até o 
século IX. Esse período da língua, de acordo com o estudioso, não 
aparece testemunhado em documentos escritos e só pode ser recons-
tituído com base em deduções. A esse respeito, Leite de Vasconcellos 
(idem, p.122) declara:

compreende-se que entre a época do latim vulgar, em que se dizia 
*medecina (medicina), e as épocas histórico-portuguesas, onde nos 
documentos se encontra mezinha e meezinha, houvesse um tempo em 
que se dissesse *medecina e *meezina, formas que já não têm caráter 
latino, e que portanto são portuguesas pré-históricas.

Para Silva Neto (idem, p.67), a partir do século IX, o português 
propriamente dito já devia existir – mas somente como língua falada, 
uma vez que, até o final do século XII, os documentos ainda eram 
escritos em latim. Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.14) também 
considera que o português já existia como língua falada, provavel-
mente “um ou mais séculos antes” do surgimento dos primeiros 
documentos escritos na língua, ao final do século XII.

Segundo Leite de Vasconcellos (op. cit., p.123), do século IX em 
diante, podem ser identificados traços do português em determina-
dos textos escritos em latim bárbaro.7 Esse fato levou o estudioso a 

 6 É importante observar que Leite de Vasconcellos (1959, p. 121) reconhece que 
a passagem do latim vulgar ao português pré-histórico, como toda mudança 
relacionada à língua, não ocorre de uma hora para outra, de maneira abrupta, 
mas aos poucos, após um longo período de transição, conforme declara: “uma 
língua não nasce de pronto como um indivíduo, em dia e hora suscetíveis de se 
marcarem no calendário e no quadrante, mas evoluciona lentamente, como o 
feto no seio materno”.

 7 Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.13) declara que “latim bárbaro” é um nome 
apropriado para designar a língua em que foram escritos certos documentos da 
Lusitânia entre os séculos IX e XII. De acordo com a estudiosa, esses textos 
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classificar de português proto-histórico o período da língua situado 
entre os séculos IX e XII, no qual o português transparece em docu-
mentos redigidos em latim bárbaro. Em nota, Leite de Vasconcellos 
(1959, p.123) afirma que “português proto-histórico é a língua que 
se revela por baixo do latim bárbaro”. 

Nesse sentido, pode-se dizer, com base nos estudos consultados, 
que, embora o português pudesse existir como língua falada, em um 
período que antecede o século XII, somente a partir desse século (cf. 
Vasconcellos, 1959; Michaëlis de Vasconcelos, 1946; Williams, 1975; 
Said Ali, 1964; Coutinho, 1974), a língua aparece documentada em 
textos escritos que testemunham e comprovam a ocorrência do por-
tuguês na região lusitânica. Antes do século XII, portanto, há apenas 
indícios do português em determinados documentos de natureza 
tabelionária escritos em latim bárbaro (cf. Souto Cabo, 2003).

Michaëlis de Vasconcelos (op. cit., p.14) declara que, no final 
do século XII, ainda eram raríssimos os documentos escritos em 
português. Segundo essa autora, somente a partir do século XIII (de 
1250, mais especificamente), esses documentos começam a aparecer 
com maior frequência, multiplicando-se. Além disso, a estudiosa 
revela que a língua dos poucos documentos remanescentes do final 
do século XII, embora fosse a portuguesa – “bem caracterizada pelas 
suas feições especiais” (idem) –, ainda apresenta algumas formas do 
latim bárbaro. 

Para Mattos e Silva (2006, p.38), é uma questão problemática 
a que se refere à localização, no tempo, dos primeiros documentos 
escritos em português, e não mais em latim, como era a tradição. A 
autora cita, por exemplo, um estudo do padre Avelino de Jesus da 
Costa, intitulado Os mais antigos documentos escritos em português 
– revisão de um problema histórico-lingüístico, no qual o estudioso 

  consistem em documentos públicos, como contratos de compra e venda, doa-
ções, testamentos etc., e jurídicos, como diplomas, leis, forais, cartas, inquirições 
sobre propriedades, entre outros documentos, cuja língua não corresponde nem 
ao latim vulgar, nem ao português propriamente dito. Segundo a autora, os 
tabeliães, obrigados a escrever em latim, língua que não dominavam totalmente, 
acabavam incorporando traços do romanço lusitânico.
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mostra que os documentos antes considerados como os mais antigos 
do português – o Auto de partilhas e o Testamento de Elvira Sanches 
– não são de 1192 e 1193, respectivamente, como se acreditava até 
então, mas são ambos do final do século XIII. Segundo Mattos e 
Silva (2006, p.38), o estudo do padre revela que datam de 1192 e 
1193 os documentos originais, escritos em latim, e não em português, 
referentes ao Auto de partilhas e ao Testamento de Elvira Sanches, 
respectivamente.8

Segundo Mattos e Silva (idem, p.37), considera-se o Testamento 
de Afonso II, terceiro rei de Portugal, datado de 1214, como o mais 
antigo documento jurídico – com data indiscutível, é importante 
que se esclareça, escrito em português.9 Em seguida, de acordo com 
essa autora, viria a Notícia do Torto, escrita, muito provavelmente, 
entre 1214 e 1216.10 

 8 Teyssier (1994, p.102) também menciona o estudo do padre Avelino de Jesus da 
Costa, que demonstra que o Auto de partilhas e o Testamente de Elvira Sánchez 
são, na verdade, do final do século XIII, e não do XII, conforme se acreditou 
durante muito tempo. Sobre as constatações do padre, Teyssier (idem, p.103) 
declara: “segundo o autor, o texto primitivo destes dois documentos, redigidos 
respectivamente em 1192 e 1193, era em latim e as versões galego-portuguesas 
que nos chegaram são traduções efectuadas uma centena de anos mais tarde, 
no fim do século XIII”.

 9 A própria Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.14) aponta para o valor do Testa-
mento de Afonso II em relação aos documentos que o precederam, remanescentes 
do final do século XII, afirmando que o testamento do rei (de 1214) é superior 
aos precedentes, “em correção e estilo”.

 10  É importante observar que Souto Cabo (2003) procura demonstrar a ocorrência 
do galego-português já em documentos do século XII, anteriores, portanto, ao 
Testamento de Afonso II e à Notícia do Torto. O autor aponta diversos textos 
do século XII em que o galego-português pode ser observado. Contudo, em 
nenhum desses documentos apontados pelo estudioso, o galego-português 
aparece como língua única e exclusiva, mas sempre divide espaço com formas 
latinas (em maior ou menor grau, dependendo do documento). Souto Cabo 
(2003, p.331) reconhece, assim, que o galego-português aparece, em rigor, 
pela primeira vez, como língua exclusiva, apenas no Testamento de Afonso II. 
Para o autor, no entanto, a presença do latim, nesses documentos, não deveria 
constituir um empecilho para considerá-los como os primeiros testemunhos do 
galego-português, principalmente porque, em alguns desses textos, a ocorrência 
do latim chega a ser mínima e, por isso, irrelevante.
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Mattos e Silva (2006, p.38) revela ainda que esses são documentos 
extemporâneos, isto é, exemplos singulares e isolados de uma época, 
uma vez que, somente a partir de 1255, voltam a aparecer docu-
mentos escritos em português. A partir desse período e ao longo do 
século XIII, segundo a autora, esses documentos multiplicam-se, até 
a língua portuguesa tornar-se, no reinado de D. Dinis (1279-1325), 
o idioma oficial de Portugal, substituindo, oficialmente, o latim nos 
documentos jurídicos. 

Além disso, Mattos e Silva (idem) declara que a datação dos mais 
antigos documentos jurídicos escritos em português é uma questão 
em aberto, na medida em que não está descartada a possibilidade de 
serem encontrados novos documentos, com datas anteriores aos já 
identificados, que venham a substituí-los no rótulo de mais antigos, 
conforme menciona:

Embora seja esse o estado da questão, não é essa uma questão 
difícil de se reabrir, porque ainda não está concluída uma investigação 
que tenha esgotado a documentação jurídica remanescente nos arqui-
vos portugueses e em arquivos estrangeiros que guardem documenta-
ção de Portugal, tarefa onerosa, mas que não é impossível de ser feita. 

No que diz respeito à poesia do período arcaico, Mattos e Silva 
(idem, p.22) lembra-nos de que, recentemente, Giuseppe Tavani 
(1988, p.41) propôs que se recue para 1196 a data do mais antigo 
texto poético do português – uma cantiga de escárnio, de Joam Soares 
de Paiva, iniciada pelo seguinte verso: “Ora faz ost’o senhor de Na-
varra”. Mattos e Silva (op. cit., p.22) afirma que, para Tavani (1988), 
os fatos narrados nessa cantiga ocorreram em 1196 e o ora (agora), 
presente no primeiro verso, indica que o poema é contemporâneo 
aos acontecimentos que narra e, portanto, é de 1196.11 Ainda sobre 

 11 Para Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.14), a mais antiga cantiga trovadoresca, 
“que se conseguiu datar com alguma probabilidade”, é de 1189. Há outras ainda, 
segundo a estudiosa, do reinado de D. Sancho I e de D. Afonso II, e muitas do 
reinado de D. Sancho II, anteriores a 1250.
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a datação das primeiras cantigas medievais, Mattos e Silva (2006, 
p.22) acrescenta: “Entre os fins do século XII e XIII, as cantigas 
circulavam na tradição oral e, pode-se admitir, em folhas escritas 
soltas com poemas de um poeta ou mesmo em ‘livros’ de poemas 
com o conjunto de sua produção”.

Baseado no surgimento dos primeiros textos escritos em por-
tuguês, Vasconcellos (1959, p.123) considerou o século XII como 
o início da “época histórica” ou “arcaica” da língua portuguesa. 
Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.14) afirma que o reinado de D. 
Sancho I, de 1185 a 1211, marca o início do português histórico ou 
arcaico. Segundo essa estudiosa, o próprio rei já versificava em por-
tuguês, no período de seu reinado. 

No que diz respeito ao final do período arcaico, estudiosos como 
Leite de Vasconcellos (op. cit.), Silva Neto (1956), Coutinho (1974) 
e Câmara Jr. (1979) consideram o século XVI como o início de uma 
nova fase na história da língua.12 Contudo, diferentemente do que 
ocorre com o limite inicial do PA, que é baseado no surgimento dos 
primeiros documentos escritos em língua portuguesa, não há um 
fato específico que indique seu limite final.

Para Mattos e Silva (op. cit., p.22), embora os estudiosos consi-
derem o século XVI como o marco de uma nova fase na história da 
língua, o limite final do PA ainda é uma questão em aberto, à espera 
de um estudo diacrônico detalhado, com bases linguísticas, que 
identifique transformações na passagem de um período ao outro, 
estabelecendo, assim, uma delimitação baseada no desaparecimento 
de características linguísticas que configurem o PA em oposição ao 
português moderno.13

 12 Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.15) afirma que “o período arcaico prolonga-
se até 1500 ou mesmo ainda mais além dessa data”. Para Said Ali (1964, p.18), 
o PA, que o autor chama de “português antigo”, “é a linguagem escrita usada 
até fins do século XV e ainda nos primeiros anos do século seguinte”.

 13 É claro que Mattos e Silva (2006, p.22) leva em consideração o fato de que não há 
um ponto específico, mas uma linha de transição delimitável no tempo, em que 
o PA deixa de ser reconhecido como tal e passa a ser classificado de português 
moderno. A esse respeito, Michaëlis de Vasconcelos (op. cit., p.15) declara: 
“Claro que os limites entre os dois períodos são vagos, e que houve uma época 
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Assim, a autora afirma que, enquanto não se estabelece essa 
delimitação baseada em dados linguísticos, alguns fatores extralin-
guísticos devem ser levados em consideração. Dessa forma, Mattos 
e Silva (2006, p.22) cita três acontecimentos extralinguísticos que 
apontam o século XVI como um marco na história do português:

• o surgimento do livro impresso, nos fins do século XV, em 
substituição aos manuscritos medievais que existiam até então;

• o desenvolvimento da expansão imperialista portuguesa no 
mundo, que se refletiu na língua e na cultura da sociedade 
portuguesa europeia, em função do contato com novas culturas 
e novas línguas;

• o surgimento das primeiras gramáticas da língua portuguesa: a 
gramática de Fernão de Oliveira, de 1536, e a de João de Barros, 
de 1540.

A respeito desses fatores extralinguísticos, Mattos e Silva (op. 
cit., p.23) declara:

Os acontecimentos históricos numerados são de fato extralingüís-
ticos, mas, na história de qualquer língua, os fatores extralingüísticos, 
tanto culturais como sociais, são condições que podem favorecer os 
processos de mudanças nas línguas. Os três acontecimentos men-
cionados inter-relacionados e outros que possam ser destacados fa-
voreceram, muito provavelmente, mudanças lingüísticas que vieram 
a eliminar as características que em geral se apresentam para a fase 
arcaica do português.

A autora afirma, entretanto, que faltam ainda estudos que desen-
volvam uma investigação detalhada da documentação remanescente 
do período arcaico, comparando-a aos documentos do século XVI. 
De fato, com base em estudos dessa natureza que forneçam infor-

  de transição. O que já dissemos do latim vulgar e do neo-latim tem aplicação 
também aqui. ‘Uma língua não nasce em dia e hora certa’, nem evoluciona num 
momento, de um estado a outro. Algumas transformações realizam-se muito 
devagar; outras, muito depressa”.
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mações baseadas em dados linguísticos, poderíamos falar com maior 
precisão sobre o limite final do PA.

Para Messner (2002, p.101), quase todos os estudiosos que se 
debruçaram sobre a questão da periodização do português – Leite 
de Vasconcellos, Silva Neto, Vázquez Cuesta, Lindley Cintra, Paul 
Teyssier, Clarinda Maia, Ivo Castro, entre outros – “seguem o 
mesmo esquema, sem oferecer novidades, sem basear-se em estudos 
próprios, repetindo o que outros já disseram”. Messner (idem, p.102) 
afirma que as denominações atribuídas aos diferentes períodos do 
português são as mesmas, na maior parte dos estudos, e que os termos 
empregados não estão relacionados à linguística, e sim à literatura. 
O autor propõe, pois, que sejam desenvolvidos estudos com bases 
linguísticas, comparando documentos de mesma natureza e de pe-
ríodos diferentes, a fim de se obter uma periodização mais precisa e 
confiável do português.

Alguns estudiosos até demonstram algumas diferenças linguísti-
cas entre o português arcaico e o português moderno, mas, em geral, 
são informações muito genéricas, na medida em que não se estabe-
lece uma comparação detalhada entre documentos específicos, de 
mesma natureza, pertencentes a séculos distintos. Coutinho (1974, 
p.66), por exemplo, indica algumas características linguísticas que se 
verificavam no PA, mas que desapareceram no português moderno:

• na língua arcaica, os nomes terminados em -nte, -or e -ês eram 
uniformes: a infante, mha (minha) senhor, língua português;

• alguns substantivos apresentavam gêneros diferentes no por-
tuguês antigo: fim, mar, planeta, cometa etc. eram femininos, 
enquanto tribo, coragem e linguagem eram masculinos;

• algumas formas que não se modificam no plural flexionavam-se 
no PA: ourívezes, alférezes etc.;

• o morfema de segunda pessoa do plural do presente do indica-
tivo era -des no português arcaico: amades, devedes, ouvides. O 
autor explica que, no português moderno, -des aparece marcan-
do a segunda pessoa do plural do presente do indicativo apenas 
em formas monossilábicas ou em formas em que essa desinência 
é precedida de consoante nasal ou r;
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• o particípio passado de verbos de segunda conjugação ter-
minava em -udo no português arcaico: perdudo, conhoçudo, 
escondudo;

• no português arcaico, a terminação da terceira pessoa do sin-
gular do pretérito perfeito era -om: ouverom, amarom etc.

Conforme se pode observar, Coutinho (1974, p.66) mostra algu-
mas diferenças linguísticas entre o português arcaico e o português 
moderno, mas suas informações são muito genéricas e não nos permi-
tem identificar, com precisão, a partir de que período específico essas 
diferenças podem ser observadas na língua. O autor, ao indicar ape-
nas as diferenças entre o PA e o português moderno sem estabelecer 
uma comparação entre documentos específicos, com datas diferentes 
e precisas, deixa vaga a informação sobre o período de transição a 
que se refere, uma vez que, quando se fala em diferenças entre PA e 
português moderno, pode-se pensar em uma distância relativamente 
grande ou pequena entre esses períodos, dependendo de que ponto 
está se partindo: pode-se pensar, por exemplo, na diferença entre 
o português do século XIII e o do XVIII; ou entre o português do 
século XIV e o do XVI.14 Nesse sentido, pode-se dizer que Mattos e 
Silva (2006, p.23) tem razão quando afirma:

Falta ainda [...] uma investigação sistemática da documentação 
remanescente do português arcaico, em confronto com a do século 
XVI, que, com maior rigor e precisão, nos permita dizer não apenas 
que o período arcaico termina nos fins do século XV ou na primeira 
metade do século XVI.15

 14 É importante observar que Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.16-7) aponta 
muitas dessas transformações linguísticas indicadas por Coutinho (1974), mas 
a autora considera que elas diferenciam o galego-português do português exclu-
sivamente nacional, e não o PA do português moderno, como Coutinho. Para a 
autora, a transformação referente à desinência -des de segunda pessoa do plural, 
por exemplo, já era um fato consumado na primeira metade do século XV.

 15 Messner (2002, p.111) apresenta alguns dos resultados obtidos com base em um 
estudo dessa natureza (comparativo, com bases linguísticas) que o autor vem 
desenvolvendo: “empreendi reunir um corpus baseado numa única categoria 
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Portanto, enquanto os estudos não fornecem uma delimitação 
temporal mais precisa, pode-se dizer, com base no que foi apresen-
tado anteriormente, que o PA corresponde ao período da língua que 
se inicia em meados do século XII (entre o finalzinho do século XII 
e o início do XIII) e termina em meados do século XVI (entre fins 
do século XV e a primeira metade do XVI).

Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.15-6), no entanto, considera 
extenso demais o período atribuído ao PA e, baseada na produção 
literária medieval, propõe que se faça uma subdivisão desse período 
em: período trovadoresco, até 1350, cuja língua seria o galego-portu-
guês; e período da prosa histórica verdadeiramente nacional, de 1350 a 
meados do século XVI, em que o português e o galego teriam tomado 
rumos diferentes, tornando-se línguas distintas:

Na época trovadoresca, a língua fora galego-portuguesa, subs-
tancialmente igual (se abstrairmos de algumas particularidades 
dialetais) à que se desenvolvera do outro lado do Minho.16 Na época 
da prosa nacional, afastou-se dela mais e mais, ao passo que o galego 
ou galiziano se ia aproximando mais e mais do castelhano.

Silva Neto (1952, p.405) segue a medievalista Michaëlis de Vas-
concelos (op. cit.) e considera, pois, que o PA deve ser dividido 
em dois períodos distintos: o trovadoresco, até 1350, e o período do 
português comum, de 1350 em diante. 

A respeito dessa subperiodização do PA, Mattos e Silva (2006, 
p.23) declara:

Com a dicotomia galego-português/português se faz neces-
sário ressaltar uma face do problema que é de caráter não apenas 
diacrônico, mas também diatópico. Esse enfoque para a questão da 
subperiodização não é apenas baseado na produção literária, como 

  textual: o jornal Gazeta de Lisboa entre 1715 e 1850. Ainda restrito o material reu-
nido, já permite analisar a evolução de alguns fenômenos da língua portuguesa”.

 16 O Rio Minho corresponde à antiga fronteira entre a Galiza e Portugal (cf. Mattos 
e Silva, 2006, p.24).
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são, explicitamente, o de Carolina M. de Vasconcelos e Serafim da 
Silva Neto, mas tem a ver com a possível diferenciação dialetal da 
língua falada a que se poderia opor uma primeira fase do período 
pré-moderno, em que haveria uma unidade galego-portuguesa, 
refletida na documentação escrita, e uma segunda fase, em que se 
poderia definir a distinção entre o diassistema do galego e do portu-
guês. Fatores históricos direcionaram a diferenciação entre o galego 
e o português que, na sua origem, constituíam uma mesma área 
lingüística em oposição a outras áreas ibero-romanas.

No que diz respeito aos “fatores históricos” mencionados por 
Mattos e Silva (2006), Teyssier (1994, p.5) afirma que a invasão 
muçulmana e o movimento de Reconquista foram determinantes 
no desenvolvimento das três línguas que se formaram na Península 
Ibérica: o galego-português, a oeste; o castelhano, no centro; e o 
catalão, a leste.17 

De acordo com Hauy (1989, p.25), durante o período da Re-
conquista, quando os cristãos expulsavam os muçulmanos para o 
sul da Península Ibérica e recuperavam, pouco a pouco, o território 
conquistado pelos árabes, formaram-se os reinos cristãos de Leão, 
Aragão, Navarra e Castela. A autora declara que, no século IX, havia, 
na Península Ibérica, os seguintes “falares hispano-românicos”: o 
leonês, o aragonês, o catalão e o galego-português. 

Câmara Jr. (1979, p.17) afirma que, a princípio, os reinos de 
Leão, a oeste, e de Aragão, a leste, eram os mais importantes da pe-
nínsula. Segundo o autor, o leonês era, inicialmente, a língua falada 
no reino de Leão. Contudo, de acordo com Câmara Jr. (idem), com 
a supremacia da província de Castela, no extremo norte do país, o 
castelhano impôs-se ao dialeto leonês, tornando-se, assim, a língua 
oficial do reino, que passou a se chamar reino de Leão e Castela. Ao 

 17 Hauy (1989, p.25) afirma que, pelo fato de o movimento de Reconquista cristã 
ter partido do Norte da Península Ibérica, expulsando os árabes para o Sul, a 
influência linguística e cultural dos muçulmanos foi menos intensa no Norte 
do que no Sul. Segundo a autora, na região onde se formou o galego-português, 
a influência árabe foi superficial.
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mesmo tempo, segundo esse autor, o catalão, falado na região da 
Catalunha, passa a ser a língua nacional e literária de todo o reino 
de Aragão. 

No que diz respeito ao galego-português, Câmara Jr. (1979, p.17) 
afirma que, na área atlântica, o condado de Portugal, cujo centro era 
a região de Porto (Porto Gale), separa-se, no século XI, do reino de 
Leão e Castela, consolidando como língua nacional seu romanço 
peculiar18 – que era o mesmo falado na região da Galiza (no extremo 
norte do litoral Atlântico), de acordo com o autor. Câmara Jr. (idem) 
afirma ainda que a Galiza continuou subordinada ao reino de Leão 
e Castela e, até hoje, conserva o galego como dialeto regional, sob o 
domínio do castelhano.

De acordo com Hauy (1989, p.26), Portugal separa-se da Galiza 
no século XII quando o galego-português era o idioma falado em 
toda a região da Galiza e da nascente nação portuguesa. Segundo 
a autora, durante os três séculos seguintes, o galego-português foi 
a língua utilizada na produção poética trovadoresca, em toda a Pe-
nínsula Ibérica, até adquirir, no século XIV, um novo aspecto, que 
a caracterizou como língua portuguesa.19

A respeito do distanciamento entre o galego e o português no 
século XIV, Mattos e Silva (2006, p.24) declara:

 18 Segundo Câmara Jr. (1979, p.18), a princípio, a região de Porto era o centro 
linguístico de Portugal. Bem cedo, entretanto, de acordo com o autor, “o grande 
centro linguístico passou a ser a cidade de Lisboa, às margens do Tejo, conquis-
tada aos Mouros pelo primeiro rei português, Afonso Henriques, e feita afinal 
capital do reino”. Câmara Jr. (idem) declara que, com a conquista do Algarve 
aos mouros, no extremo sul do litoral Atlântico, na segunda metade do século 
XIII, Portugal firmou seu território definitivo.

 19 Segundo Hauy (1989, p.26), vários fatores determinaram o prestígio da Galiza 
e do galego-português em toda a Península Ibérica: “a fé cristã, envolvendo 
Santiago de Compostela, na Galiza, com a auréola do misticismo religioso, 
tornou o lendário túmulo do apóstolo Iago o maior centro de devoção da Idade 
Média; conseqüentemente, a intensa peregrinação fez da Galiza um centro de 
desenvolvimento comercial que se refletiu nos aspectos sociopolíticos e culturais 
da região”. Esse autor declara que a Galiza tornou-se o centro irradiador da 
produção poética trovadoresca, onde se realizava a educação dos reis e membros 
da nobreza.
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parece procedente uma subperiodização do português arcaico, em 
que se considere uma primeira fase galego-portuguesa e outra que 
se definirá como portuguesa, sobretudo a partir da centralização 
política no eixo Coimbra-Lisboa. Definidos os limites do novo 
reino português, sela-se um destino histórico diferenciado para 
o português e o galego. Esse fato culmina com a decisão de Dom 
Dinis, que falece em 1325, de legalizar o português como língua 
oficial de Portugal.

Segundo Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.16), após 1350, “as 
musas emudeceram”, a poesia trovadoresca (provençalismo) “mor-
reu de inanição” e a língua sofreu significantes alterações – principal-
mente após as lutas com Castela e a vitória de Aljubarrota, quando 
se exaltaram os ânimos nacionalistas.

Conforme se pode observar, Michaëlis de Vasconcelos (idem), 
quando propõe a subperiodização para o PA, também está conside-
rando que a prosa literária é mais tardia do que a poesia em língua 
portuguesa, uma vez que afirma que a fase da prosa histórica verdadei-
ramente nacional, em língua exclusivamente portuguesa, teve início 
somente no século XIV, após a decadência da poesia trovadoresca, 
escrita em galego-português.

Para Mattos e Silva (2006, p.40), no entanto, é demasiadamente 
simplificadora essa complementaridade cronológica que considera 
que a prosa literária só começa em meados do século XIV, exatamente 
quando a produção poética trovadoresca desaparece da documenta-
ção remanescente da época. A autora afirma que é um equívoco e tan-
to acreditar que a poesia desapareceu no século XIV, quanto acreditar 
que a prosa literária só teve início nesse século. Segundo a estudiosa, o 
fato de não haver documentação poética remanescente entre meados 
do século XIV até a segunda metade do XV não significa que houve 
um século sem poesia. Da mesma forma, no que diz respeito à prosa 
literária, Mattos e Silva (idem, p.41) aponta uma série de argumentos 
que nos levam a acreditar que “já se escrevia em prosa, não apenas a 
documentação jurídica, pelo menos na passagem do século XIII para 
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o XIV ou, quem sabe, mesmo antes”, embora os mais antigos textos 
remanescentes em prosa literária sejam posteriores.20

Voltando ao galego-português, língua veículo da produção poética 
trovadoresca em toda a Península Ibérica, durante os séculos XIII 
e XIV, Michaëlis de Vasconcelos (1946, p.18) afirma que, embora 
seja uma língua utilizada na poesia, não deve ser, de maneira algu-
ma, interpretada como artificial ou distante da realidade linguística 
da época:

Não menor erro é supor que a linguagem desses (trovadores), 
evidentemente mais unitária e escolhida que a falada, era artificial. 
Três quartas partes, talvez, dos vocábulos antigos são idênticas às 
modernas, ou pelo menos semelhantes, ex.: Rosa, mesa, mês, mar, 
jurar, falar, levar, querer, poder. Não vale a pena citar mais exemplos 
porque são infinitos.

Silva Neto (1952, p.404) também afirma que o galego-português não 
deve ser considerado uma língua artificial e exclusivamente literária:

O que as cantigas trovadorescas representam é, na verdade, uma 
estilização da língua falada contemporaneamente na região Entre-
Douro-e-Minho, língua que, em relação àquela que mais tarde se 
tornou padrão, mostrava aspecto conservador. Na doce linguagem 
dos trovadores há frescura e espontaneidade – ela não é, como poderia 
parecer a quem não levasse na devida conta o que afirmamos, nem 
artificial, nem muito menos um organismo “imóvel, convencional 
e puramente literário”.

É importante observar, entretanto, que o galego-português não 
era apenas a língua veículo dos textos literários da época (das canti-
gas medievais trovadorescas, mais precisamente), mas era também 

 20 Segundo Mattos e Silva (2006, p.41), há alguns poucos textos em prosa literária 
remanescentes do final do século XIV, mas a grande maioria é do século XV 
em diante.
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a língua utilizada nos documentos jurídicos, de natureza notarial 
ou tabeliônica, como mostra Maia (1997). Em seu livro, essa autora 
analisa 168 documentos notariais, escritos entre os séculos XIII e 
XVI (de 1255 a 1516), em Portugal e Galiza, e aponta o processo 
de diferenciação entre o português e o galego, ao longo do período 
estudado. Mattos e Silva (2006, p.24) declara que o estudo de Maia 
(op. cit.) vem confirmar as propostas que defendem uma primeira 
fase galego-portuguesa e uma segunda fase, em que o português e o 
galego tomaram caminhos diferentes, tornando-se línguas distintas.

Nesse sentido, com base nos estudos abordados, pode-se dizer 
que, até meados do século XIV, havia uma unidade galego-portu-
guesa que pode ser observada na documentação poética e jurídica 
remanescente da época, escrita em galego-português. A partir do 
século XIV, de acordo com os estudiosos, o português adquire ca-
racterísticas próprias e distingue-se do galego, iniciando-se, assim, 
a segunda fase do PA, exclusivamente portuguesa, que pode ser 
observada na prosa literária, remanescente do século XIV em diante. 

Cantigas de Santa Maria

As CSM constituem uma coleção de 420 cantares em homenagem 
à Virgem Maria e correspondem, de acordo com Bertolucci Pizzorusso 
(1993a, p.142), à maior coletânea medieval em louvor da Virgem. 
Mettmann (1986b, p.8) também considera que esse conjunto de canti-
gas medievais religiosas corresponde ao monumento literário de maior 
destaque da Península Ibérica, no que diz respeito ao culto mariano da 
época, e afirma que esse cancioneiro representa uma das fontes mais 
ricas do galego-português antigo. Parkinson (1998, p.179), por sua 
vez, declara que as CSM constituem um monumento literário, mu-
sical e artístico da mais elevada importância. Para Leão (2007, p.21), 
esse cancioneiro mariano é “de longe a maior e mais rica coleção pro-
duzida nos vernáculos românicos da Idade Média sobre esse tema”.

Mettmann (op. cit., p.7) afirma que, das 420 CSM (descontadas 
sete repetições), 356 são narrativas e relatam os milagres da Virgem, 
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e as demais, excetuando-se uma introdução e dois prólogos, são 
cantigas de louvor (loor) ou referem-se a festividades do calendário 
cristão, relativas a episódios da vida de Santa Maria ou de seu filho 
Jesus Cristo.21 

De acordo com Leão (2007, p.23), as cantigas de louvor (loor) são 
manifestações claras do gênero lírico na coletânea. Em relação às can-
tigas de milagre (miragre), a autora declara que, embora pertençam ao 
gênero narrativo, também apresentam “freqüentes traços de lirismo 
laudatório, sobretudo nos refrães e nos finais de milagres”. Diante 
dessa constatação, a estudiosa conclui que as cantigas de miragre dedi-
cam, como as cantigas de loor, louvores à Virgem e que, de uma forma 
geral, todo o cancioneiro deve ser considerado um canto de louvor.22

No que diz respeito à proporção, na coletânea, entre cantigas de 
milagre e de louvor, Leão (idem, p.24) afirma que há predominância 
das primeiras sobre as segundas em uma relação de nove por um, 
isto é, a cada nove cantigas de milagre, segue-se uma de louvor, 
remetendo-nos, assim, a uma estrutura de rosário:

A estruturação das cantigas obedece, pois, a um ritmo regular, 
em que as cantigas de louvor ocupam sempre as dezenas, enquanto 
as de milagre têm números terminados pelas unidades de um a nove, 
comparando-se esse sistema, aproximadamente, a de um rosário. 

Nas cantigas de louvor, segundo Leão (idem, p.24, 28), o rei 
Afonso X aparece louvando a beleza e as virtudes da Virgem e ofe-
recendo-lhe sua devoção. A autora compara a atitude do “trovador 

 21 Mais adiante, neste capítulo, estão indicados o número exato de cantigas de 
festas (de Santa Maria e de Jesus Cristo) e os manuscritos em que elas aparecem. 
Também estão apresentados, mais adiante, maiores detalhes sobre a cantiga de 
introdução, os prólogos e as demais cantigas que compõem a coleção (além das 
cantigas de milagre e de louvor), tais como a Petiçon (Pitiçon) e o Epílogo, bem 
como os códices em que essas cantigas aparecem.

 22 A esse respeito, Parkinson (1998, p.179, tradução nossa) declara: “Vale lembrar 
que, conforme afi rmara Jesus Montoya (1987), todas as Cantigas são, de um 
modo geral, de louvor, já que a intenção desta coletânea sempre foi a de louvar 
a Virgem e promover a devoção mariana”.



RUMORES DA ESCRITA, VESTÍGIOS DO PASSADO  41

da Virgem” ao comportamento masculino encontrado nas cantigas 
de amor, nas quais “o trovador da dona se prostra diante dela para 
enaltecer-lhe a beleza ou bon parecer e também para louvar-lhe o valor 
moral ou prez, o equilíbrio ou mesura e todas as outras qualidades que 
fazem dela a Sennor sem par, perfeita, comprida de bens”.

No que tange às cantigas de milagre, Leão (2007, p.23) declara 
que “narram intervenções miraculosas da Virgem em favor de seus 
devotos, ocorridas nos mais diversos ambientes”. Baseado na proce-
dência e no cenário dos fatos narrados nas cantigas de milagre, Mett-
mann (1986b, p.11) divide essas cantigas em três grupos: ao primeiro 
grupo pertencem os milagres ocorridos em todo o Ocidente cristão 
(milagres internacionais); do segundo grupo, constam os milagres 
relacionados à Península Ibérica (milagres nacionais); por fim, inte-
gram o terceiro grupo os milagres relacionados ao próprio rei Afonso 
X ou a membros de sua família e de sua corte (milagres pessoais).23

 23 Na Tabela 1, Mettmann (1986b, p.12) distribui as 427 CSM em quatro grupos 
– cada um constituído de aproximadamente cem cantigas. Essa distribuição 
segue, pois, a ordem cronológica em que as cantigas foram elaboradas: conforme 
veremos mais adiante, neste capítulo, tudo indica que o projeto inicial de Afonso 
X era homenagear a Virgem com uma coletânea de apenas 100 cantigas (que 
compõem o códice de Toledo (To), o primeiro entre os quatro manuscritos que 
contêm a coleção afonsina). Afonso X, no entanto, foi além do projeto inicial, 
duplicando o número de cantigas iniciais: primeiro, de cem a duzentos CSM; 
depois, de duzentos a quatrocentos CSM. Dessa forma, a tabela mostra que, das 
primeiras cem CSM, 89 eram cantigas de milagres (geralmente, o total de mila-
gres, a cada cem cantigas, é noventa, porque são dez louvores e noventa milagres, 
mas, no caso das cem primeiras CSM, Mettmann está considerando que uma das 
noventa cantigas – talvez o prólogo – não corresponde exatamente a uma cantiga 
de milagre. Desses 89 milagres, 75 são internacionais, e 14, nacionais. As cantigas 
pessoais estão dentro da categoria nacionais, e, por isso, o total de milagres (por 
exemplo, 89, entre as 100 primeiras cantigas) equivale à soma dos milagres in-
ternacionais (75) e nacionais (14). Pode-se dizer que a tabela de Mettmann ilustra 
perfeitamente o que afirma Massini-Cagliari (2005, p.66): “A evolução do pro-
jeto inicial ao final da coleção das CSM também pode ser sentida com relação ao 
conteúdo dos milagres retratados. Schaffer (2000, p.189-92) mostra que histórias 
de milagres marianos ‘internacionais’, ou seja, de tradição européia, predominam 
no conjunto das primeiras cem CSM. A proporção dessas cantigas com relação às 
demais diminui drasticamente conforme se avança a cada grupo de 100 cantigas. 
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Tabela 1 – Distribuição das cantigas de milagres de acordo com sua origem 

Cantigas Milagres Internacionais Nacionais Pessoais

  1-100 89 75 14  1

101-200 90 46 44  3

201-300 90 36 54  8

301-427 87 19 68 13
Fonte: Mettmann (1986b, p.12)

Bertolucci Pizzorusso (1993a, p.143) afirma que a coletânea das 
CSM reúne alguns milagres marianos provenientes de santuários 
europeus, sobretudo franceses e ibéricos, que já eram conhecidos em 
latim. De acordo com essa estudiosa, além dos milagres provenientes 
de fonte confirmada e bem conhecida, há aqueles cuja procedência 
é, ainda hoje, desconhecida, sendo, muito provavelmente, oriundos 
de relatos exclusivamente orais.

Entre os milagres narrados na coletânea, destacam-se, de acordo 
com Leão (2007, p.26): “ressurreições, socorro em perigos, cura das 
mais variadas enfermidades, engravidamento de mulheres estéreis, 
punição de delinqüentes ou salvação de devotos da Virgem que 
caíram em tentação”.

As CSM são acompanhadas de notações musicais e de iluminuras 
(miniaturas) que ilustram e complementam o conteúdo textual das 
cantigas. Para Bertolucci Pizzorusso (op. cit., p.144), a coletânea 
das CSM é uma obra para ser vista e ouvida, na qual “uma mila-
grística por imagens junta-se à milagrística em versos”. Justamente 
por apresentarem um perfeito equilíbrio entre texto, melodias e 
pintura, as CSM, na visão de Mettmann (1986b, p.8), ocupam um 
lugar privilegiado na literatura medieval e revelam que, para seu 
principal idealizador, o rei Afonso X, a música e a pintura não eram 
menos importantes do que o “contar”, o “trovar” e o “rimar”. A esse 
respeito, Leão (op. cit., p.30-1) declara:

  Contrariamente, a cada grupo de 100 cantigas, a proporção de narrativas locali-
zadas na Península Ibérica aumenta. E, no final, há um aumento considerável de 
focalização em eventos associados ao Rei Afonso X diretamente, ou a membros 
de sua corte ou de sua família”.
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Conforme se reconhece hoje, os textos, as iluminuras e as no-
tações musicais, em conjunto, fazem das Cantigas de Santa Maria 
uma das obras mais ricas de toda a Idade Média – o que justifica 
que tenha sido caracterizada por Menéndez y Pelayo como “a Bíblia 
estética do século XIII”.

Cada cantiga de milagre é seguida de uma página inteira de 
iluminuras, que se dividem em seis quadros (ou vinhetas).24 Para 
Leão (2007, p.27): 

Enquanto a narrativa verbal se expressa em sintético poema 
cheio de subentendidos, a narrativa visual a acompanha através 
da seqüência das iluminuras, podendo às vezes extrapolá-la para 
preencher eventuais lacunas da narrativa poética. 

Leão (idem) conclui, assim, que os milagres são relatados a partir 
de três narrativas complementares: uma narrativa textual, em ver-
sos; uma iconográfica em iluminuras; e outra textual, referente às 
legendas que aparecem acima de cada um dos quadros da sequência 
de iluminuras.25 

A seguir, está reproduzida uma das iluminuras que acompanham 
as cantigas de milagres no códice rico de El Escorial (T).

 24 Algumas cantigas, no entanto, são acompanhadas de miniaturas com doze 
vinhetas, que ocupam duas páginas, em vez de uma, conforme veremos mais 
adiante, neste capítulo. Essas cantigas correspondem às “quintas”, isto é, a cada 
cinco cantigas, nos códices das histórias (T e F), uma é acompanhada por uma 
iluminura que ocupa duas páginas, em vez de uma, e contém doze vinhetas, 
em vez de seis. É importante adiantar que, somente nos manuscritos T e F, as 
cantigas de milagre são acompanhadas de iluminuras. No manuscrito E, con-
forme veremos mais adiante, as cantigas de louvor também são acompanhadas 
de miniaturas, que são diferentes, no entanto, daquelas que acompanham as 
cantigas de louvor em T e F. Parkinson (1998, p.180) elaborou um quadro 
minuciososo que indica perfeitamente o conteúdo artístico de cada manuscrito.

 25 No códice rico de El Escorial (T), as miniaturas das CSM 2 a 25 apresen-
tam legendas em castelhano, conforme indica o já referido quadro de Parkin -
son (idem).
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Figura 1 – CSM 7. Códice rico de El Escorial (T).

Fonte: Leão (2007, p.34).

Nas iluminuras das cantigas de louvor, de acordo com Leão (2007, 
p.28), é comum aparecer a figura do rei Afonso X, sempre em pos-
tura humilde, diante da Virgem. Na miniatura a seguir, o rei aparece 
acompanhado de músicos louvando a Virgem e o Menino Jesus.
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Figura 2 – Primeira vinheta da CSM 120. Códice rico de El Escorial (T), T120, fólio 170v.

Fonte: Reproduzida de Alvarez (1987, lâmina IX apud Massini-Cagliari, 2005, p.21).

A figura do monarca, no centro da iluminura, acompanhado de 
poetas, escribas e músicos, aparece em outras iluminuras, conforme 
se pode observar nos exemplos apresentados a seguir.

Figura 3 – Miniatura de abertura. Códice dos músicos de El Escorial (E), fólio 29r.

Fonte: Reproduzida de Alvarez (1987, lâmina I apud Massini-Cagliari, 2005, p.81).



46  JULIANA SIMÕES FONTE

Figura 4 – Miniatura que acompanha o prólogo no códice rico de El Escorial (T).

Fonte: Reproduzida de Alvarez (1987, lâmina VIII apud Massini-Cagliari, 2005, p.62).

No códice dos músicos de El Escorial (manuscrito E), acompa-
nham as cantigas de louvor miniaturas com um ou dois músicos to-
cando ou preparando seus instrumentos, conforme se pode observar 
nos exemplos a seguir.

Figura 5 – Miniaturas. CSM 400 e 220. Códice dos músicos de El Escorial (E), E400, 
fólio 359r; E220, fólio 201v. 

Fonte: Reproduzida de Alvarez (1987, lâminas VIII e V apud Massini-Cagliari, 2005). 
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Figura 6 – Miniaturas. CSM 350 e 250. Códice dos músicos de El Escorial (E), E350, 
fólio 313v; E250, fólio 227r. 

Fonte: Reproduzida de Alvarez (1987, lâminas VII e V apud Massini-Cagliari, 2005). 

No que diz respeito à estrutura das CSM, Mettmann (1986b, 
p.40) revela que há uma variedade extraordinária de formas métricas 
nessa coletânea: entre as 420 cantigas, há mais de 280 combinações 
métricas distintas, das quais cerca de 170 não aparecem mais do que 
uma única vez em todo o cancioneiro. De acordo com o estudioso, 
a forma estrófica predominante é o virelai (ou zejel), empregada em 
mais de 380 cantigas. Fidalgo (2002, p.178-9) também considera 
que a forma estrófica presente na grande maioria das CSM é o virelai 
ou zejel,26 que pode ser definido da seguinte maneira: há um refrão 
inicial, geralmente composto por um ou dois versos rimados,27  
seguido de um número indeterminado de estrofes que, de modo 
geral, são constituídas de quatro versos, dos quais os três primeiros 

 26 Zejel (ou zéjel, zéxel, zadjal) corresponde à terminologia moçárabe empregada 
ao virelai francês (cf. Parkinson, 1998, p.191).

 27 Fidalgo (2002, p.178-9) afirma que, às vezes, os versos longos podem ser divi-
didos em dois versos menores, e o refrão passa a ser formado por quatro versos 
curtos (ou até mais, dependendo da divisão). Essa divisão em versos menores 
também pode ocorrer nas demais estrofes do poema.
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rimam entre si e o último retoma a rima do refrão (a volta). Segundo 
a autora, o refrão (ou estribilho inicial) é repetido ao final de cada 
estrofe, conforme se pode observar no exemplo a seguir:

(1.1)

Esta é como Santa Maria se queixou en Toledo eno dia de ssa festa 
de agosto,

porque os judeus crucifigavan u a omagen de cera, a semellança 
de seu fillo.

O que a Santa Maria mais despraz,
é de quen ao seu Fillo pesar faz.

E daquest’ un gran miragre | vos quer’ eu ora contar,
que a Reinna do Ceo | quis en Toledo mostrar

eno dia que a Deus foi corõar,
na sa festa que no mes d’Agosto jaz.
O que a Santa Maria mais despraz,

é de quen ao seu Fillo pesar faz.

O Arcebispo aquel dia | a gran missa ben cantou;
e quand’ entrou na segreda | e a gente se calou,

oyron voz de dona, que lles falou
piadosa e doorida assaz.

O que a Santa Maria mais despraz,
é de quen ao seu Fillo pesar faz.

E a voz, come chorando, | dizia: “Ay Deus, ai Deus,
com’ é mui grand’ e provada | a perfia dos judeus

que meu Fillo mataron, seendo seus,
e aynda non queren conosco paz.”
O que a Santa Maria mais despraz,

é de quen ao seu Fillo pesar faz.
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Poi-la missa foi cantada, | o Arcebispo sayu
da eigreja e a todos | diss’ o que da voz oyu;

e toda a gent’ assi lle recodyu:
“Esto fez o poblo dos judeus malvaz.”

O que a Santa Maria mais despraz,
é de quen ao seu Fillo pesar faz.

(Mettmann, 1986a, p.88-9 – trecho da CSM 12)

Mettmann (1986b, p.13) afirma que, nos poemas narrativos 
(cantigas de miragre), cuja estrutura conserva-se, de modo geral, 
invariável, há predominância da forma virelai, que aparece em mais 
de 90% das cantigas. Segundo o autor, o refrão apresenta a ideia 
principal do poema: uma lição a ser passada que, muitas vezes, 
aparece em forma de provérbio ou sentença. Nas três primeiras 
estrofes, de acordo com o estudioso, há, normalmente, a indicação 
mais ou menos concreta do lugar e do tempo em que ocorreram os 
fatos narrados na cantiga, a apresentação das personagens envolvidas 
nos relatos, além de informações (sempre vagas) sobre a fonte do 
milagre relatado. Além disso, é importante lembrar, como bem o 
faz Leão (2007, p.38), que todas as cantigas de milagre “iniciam-se 
por um título-ementa, em prosa, onde se mencionam as personagens 
principais e se resume o milagre, em uma única frase”, conforme se 
pode observar nos exemplos a seguir.

(1.2)

Esta é como Santa Maria livrou a abadessa prenne, 
que adormecera ant’ o seu altar chorando.

(Mettmann, 1986a, p.75 – título-ementa da CSM 7)

(1.3)

Esta é como Santa Maria levou en salvo o romeu que caera no mar,
 e o guyou per so a água ao porto ante que chegass’ o batel.

(idem, p.140 – título-ementa da CSM 33)
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(1.4)

Como Santa Maria guareceu o pintor 
que o demo quisera matar porque o pintava feo.

(idem, p.242 – título-ementa da CSM 74)

Com relação às cantigas de louvor, Mettmann (1986b, p.14) 
afirma que não apresentam, como as cantigas de milagre, um modelo 
concreto que possa ser identificado na maioria das cantigas. Para o 
autor, pelo fato de a adoração e súplica à Virgem Maria constituírem 
um assunto constante em poemas da Idade Média, todos os temas, 
epítetos, imagens e comparações presentes nas cantigas de louvor 
afonsinas têm antecedentes ou paralelos na literatura medieval ante-
rior ou contemporânea às CSM. No entanto, de acordo com o autor, 
embora as cantigas de louvor tenham sido inspiradas na literatura da 
época, elas não seguem modelos determinados, no que diz respeito a 
sua estrutura. Nesse sentido, segundo o estudioso, o que se pode dizer 
sobre esses poemas líricos está relacionado ao assunto de que tratam: a 
maioria celebra a Virgem como auxiliadora, mediadora e procuradora.

Ainda sobre estrutura das CSM, é importante mencionar que 
o esquema de rima adotado na primeira estrofe é rigorosamente 
seguido nas estrofes seguintes dessa cantiga – e isso ocorre em todo 
o cancioneiro afonsino (cf. Clarke, 1955, p.96).

Autoria

No que concerne à autoria das CSM, como bem notou Parkin-
son (1998, p.181), parece bem estranho perguntar quem foi o autor 
desse cancioneiro mariano se, quase por definição, a elaboração da 
coletânea é atribuída a D. Afonso X, o Sábio, rei de Leão e Castela. 
Parkinson (idem, p.182), no entanto, mostra que a questão sobre a 
autoria das CSM é bastante pertinente e aparece constantemente nos 
estudos que investigam as características da obra. 

Para Parkinson (idem, p.183), estando Afonso X tão empenhado 
no projeto mariano, é bem provável que o monarca tenha acompanha-
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do de perto o processo de estruturação e composição da obra. Contudo, 
considerando-se o caráter extenso da coletânea e o fato de que Afonso 
X, na condição de rei de um vasto território,28 deveria ter muitos ou-
tros compromissos a dedicar-se, torna-se difícil de acreditar que ele, 
sozinho, tenha composto as 420 cantigas que integram o cancioneiro 
mariano. Conforme aponta Parkinson (1998, p.183), embora a lógica 
indique que Afonso X não poderia ter composto todas as 420 CSM, 
é improvável que ele, sendo poeta, não tenha escrito, pelo menos, 
algumas dessas cantigas religiosas. A questão que se coloca, então, é a 
de saber quais cantigas do cancioneiro mariano podem ser atribuídas 
ao rei. Além disso, se o monarca não é o autor de todas as CSM, resta 
saber quem escreveu os demais poemas que compõem a coletânea.

Mettmann acredita que uma fração considerável desse cancio-
neiro mariano pode ser atribuída a um único autor, enquanto o 
restante da obra, por apresentar certa diversidade estilística, leva-nos 
a supor a colaboração de vários autores, e “que o número de autores 
não tenha passado de meia dúzia” (1986b, p.17-8, tradução nossa). 
Para Mettmann (1986b, p.20), a autoria desse conjunto de cantigas, 
que corresponde a uma parte considerável da coletânea, poderia ser 
atribuída ao poeta Airas Nunes, cujo nome aparece grafado, no ma-
nuscrito E (códice dos músicos de El Escorial), entre as duas colunas 
da CSM 223. Mettmann (idem) afirma que há semelhanças notáveis 
entre as cantigas remanescentes desse conhecido trovador galego e 
certas cantigas presentes no cancioneiro mariano afonsino.29 

 28 Segundo Leão (2007, p.18): “Afonso X tinha na Península um domínio muito 
maior do que o território dos reinos de Castela e Leão, o qual se estendia da 
Galiza até Aragão, em toda a faixa Norte, e da Galiza até o Sul, na faixa litorânea, 
contando-se ainda numerosas cunhas encravadas nos territórios muçulmanos, 
como Badajós, Sevilha, Córdova, Múrcia e tantos outros burgos que ia tomando 
aos mouros nas lutas da Reconquista”.

 29 Parkinson (1998, p.184), no entanto, aponta alguns estudos de Marta Scha-
ffer (1995, 1997 apud Parkinson, 1998), nos quais a autora mostra não ha-
ver evidências linguísticas e paleográficas suficientes para indicar Airas Nu-
nes como o principal autor das CSM. Para Schaffer (1995 apud Parkinson, 
1998), o nome de Airas Nunes, grafado na margem de mais de uma canti-
ga (223 e 298), no manuscrito E, bem pode estar indicando sua colaboração 
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Ao rei Afonso X, Mettmann (1986b, p.18) credita a autoria das 
cantigas em que o monarca aparece em primeira pessoa, falando de 
suas vivências, seus desejos e problemas (pessoais e políticos). A 
respeito dessas cantigas com caráter autobiográfico30 de Afonso X, 
Bertolucci Pizzorusso (1993a, p.145) afirma o seguinte:

De facto, o rei castelhano não só assume para si a primeira pes-
soa do falante nos textos líricos, como se faz protagonista de textos 
narrativos como sujeito de intervenções milagrosas da Virgem Maria 
por ocasião de doenças e de situações problemáticas de outro gênero 
resolvidas graças a eles; além disso, estende a outros membros da 
sua real família e a personagens da corte muito próximos dele esse 
mesmo privilégio.

Mettmann reconhece, assim, a participação efetiva do rei na 
composição de oito ou dez cantigas, que se destacam das outras, de 
acordo com o autor, pelos temas de que tratam e pelo estilo nelas 
empregado. O estudioso, entretanto, afi rma que “não se pode ex-
cluir por completo a possibilidade de que o rei tenha composto mais 
poemas do que aqueles mencionados, mas isso parece pouco prová-
vel” (1986b, p.20, tradução nossa). Além disso, o autor considera a 
possibilidade de o monarca ter conferido a um “poeta profesional” 
a tarefa de escrever em seu nome (em primeira pessoa), falando de 
suas vivências particulares.31 

  como copista (inclusive musical). Parkinson (1998, p.184) afirma que os poemas 
que Mettmann (1986b) atribui a Airas Nunes formam um grupo heterogêneo, 
no que diz respeito aos traços estilísticos empregados.

 30 Para O’Callaghan, a coleção inteira das CSM pode ser considerada uma biografi a 
poética de Afonso X: “Estudos revelam que algumas cantigas relatam fatos que 
ocorreram durante o reinado de Afonso X. A intervenção da Virgem Maria na 
vida do rei é atestada em poemas escritos, senão pelo rei, em primeira pessoa, 
sob seu comando evidente. Dessa forma, pode-se dizer que as Cantigas de Santa 
Maria, além de serem uma homenagem à Virgem Maria, são uma espécie de 
biografi a poética do rei, única nos anais da Europa medieval” (O’Callaghan , 
1998, p.2-3, tradução nossa).

 31 A respeito das afi rmações de Mettmann (1986b) sobre a participação direta 
do rei Afonso X na criação dos poemas, Fidalgo declara: “M. Schaffer, em um 
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Filgueira Valverde (1985, p.31) aponta outros poetas que também 
poderiam ter contribuído no processo de composição do cancioneiro 
afonsino. Segundo o estudioso, é bem provável que frei Juan Gil de 
Zamora tenha sido um dos colaboradores de Afonso X, já que era 
confessor e amigo do rei, além de ser o autor do Liber Mariae, no 
qual são relatados 70 milagres da Virgem, dos quais, de acordo com 
Filgueira Valverde (idem), 50 coincidem com milagres narrados 
na coletânea afonsina. Outro nome sugerido por Filgueira Valver-
de (idem), como um dos prováveis colaboradores do cancioneiro 
mariano, é o do clérigo Bernardo de Brihuega, de quem Afonso X 
também teria encomendado algumas obras hagiográficas (sobre a 
vida dos santos) e historiográficas. Filgueira Valverde (idem, p.32) 
também aponta o nome do já referido poeta Airas Nunes como um 
dos possíveis envolvidos no processo de criação das CSM.

Snow (1987, p.476), por sua vez, sugere também a participação 
de D. Dinis na elaboração do cancioneiro mariano, já que ele era, 
de acordo com o autor, um dos netos favoritos de Afonso X, tendo 
seguido o exemplo do avô em vários aspectos, sobretudo na paixão 
pela poesia.32 

Para Parkinson (1998, p.186), embora possa ter havido mais de 
um colaborador envolvido no projeto afonsino, cabe a Afonso X o 
título de autor dessa obra, na medida em que foi ele seu principal 
idealizador, aquele que “mandou fazer” o cancioneiro mariano, que 
encomendou a coletânea, contando com a colaboração de várias pes-
soas, tanto na criação dos textos poéticos quanto na elaboração dos 
manuscritos, tão ricos em conteúdo artístico. Pode-se dizer, pois, que 
participaram da elaboração do projeto mariano idealizado por Afonso 
X: tradutores de milagres franceses, castelhanos, latinos, portugue-

  trabalho considerável, analisa o processo de composição, não só do Cancioneiro 
Mariano, mas também de outros códices da lírica profana galego-portuguesa, 
além de analisar os elementos extratextuais dos códices afonsinos, para concluir 
que não há dados confi áveis para confi rmar a autoria do próprio rei, nem iden-
tifi car a participação de seus colaboradores, de modo que a exata intervenção 
do monarca, na composição das CSM, continua sendo um enigma” (Fidalgo, 
2002, p.62, tradução nossa).

 32 Segundo Snow (1987, p.476), D. Dinis tinha 23 anos no ano da morte de seu 
avô (1284).
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ses; poetas encarregados de versificar os milagres e louvar a Virgem; 
músicos; copistas; e miniaturistas (cf. Parkinson, 1998, p.185).33 

Leão (2007, p.20) compara o trabalho de Afonso X, na elaboração 
do cancioneiro mariano, ao trabalho cooperativo desenvolvido nas 
corporações de ofício medievais, “onde toda obra se fazia sob a dire-
ção de um ‘mestre’, cuja responsabilidade e autoridade lhe garantiam 
o direito de autoria sobre o trabalho realizado por ‘companheiros’ 
e ‘aprendizes’”. Essa autora considera, pois, que Afonso X foi esse 
“mestre de obras”, em sua área, no que diz respeito à realização 
plena das CSM.

Castro (2006, p.44) também compara o trabalho de Afonso X, nas 
CSM, ao trabalho de um mestre de obras e identifica características 
do estilo gótico nesse cancioneiro mariano:

Como um mestre de obras, um arquiteto medieval que cuidava 
de uma catedral, D. Afonso era o coordenador que supervisionava o 
trabalho de vários artífices para formar uma obra cuja grandiosidade 
espelharia a imensidão da fé e dos poderes divinos. A dimensão e a 
qualidade das CSM serviam para refletir a grandeza do reinado, tal 
como as catedrais inspiravam orgulho e admiração nas comunidades 
que as ergueram.

Para Montoya Martínez (1999, p. 280), a autoria das CSM pode 
ser comparada à autoria da Bíblia, que teria sido escrita por diversos 
autores a partir de uma inspiração divina: Deus é considerado seu 
autor principal, na medida em que foi ele quem “ordenou” que se 
escrevessem os Livros Sagrados – da mesma forma que Afonso X 
é o autor das CSM, uma vez que foi ele quem encomendou a obra.

Sobre a atividade cultural do rei Afonso X, Bertolucci Pizzorusso 
(1993b, p.37) afirma:

 33 Filgueira Valverde (1985, p.28-9) já havia chegado à conclusão de que o trabalho 
direto de Afonso X, no cancioneiro mariano, foi intenso, embora o rei tenha 
contado com a colaboração de pessoas da corte, cuja tarefa seria, na visão do 
estudioso: a busca de temas em coleções e histórias, e sua tradução; a ajuda ao 
rei na versificação; e a criação e adaptação da melodia a serviço da poesia.
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A sua figura [de Alfonso X] está no centro da actividade poética 
ibérica do século XIII, por ele encorajada e patrocinada antes de ser 
por ele próprio praticada; a sua corte foi o lugar de encontro de um 
grande número dos poetas galego-portugueses mais representativos 
e de muitos trovadores provençais, que encontraram em Alfonso X 
não só o patrono como também o inteligente e interessado interlo-
cutor para questões requintadamente literárias e científicas, cujas 
autorizadas respostas são por alguns deles versificadas.

Em seu scriptorium, localizado na cidade de Toledo, bem no centro 
de Castela, Afonso X recebia poetas de todo o ocidente românico 
(sobretudo da Provença), que se abrigavam sob seu mecenato, assim 
como músicos, desenhistas, miniaturistas, tradutores e intelectuais 
das mais variadas áreas e origens (cf. Leão, 2007, p.20). Nesse am-
biente cultural e científico, eram elaboradas compilações jurídicas, 
históricas e científicas, além de obras literárias, entre as quais estão 
as cantigas religiosas e profanas escritas em galego-português (cf. 
Filgueira Valverde, 1985, p.19). Ainda sobre o scriptorium de Afonso 
X, Leão (2002, p.1) declara o seguinte:

No mesmo scriptorium também se compilavam leis, ou se regis-
travam em códigos várias normas consuetudinárias; escreviam-se 
tratados de várias ciências; registrava-se a história da Espanha, 
bem como uma história geral da humanidade; traduziam-se obras 
do hebraico, do árabe ou do grego por via do árabe; compunham-se 
obras sobre jogos e lazeres, como o xadrez e os dados; produziam-se 
poemas profanos e sacros, cujos textos eram copiados, musicados e 
miniaturados em belíssimos manuscritos.

Leão (op. cit., p.19) afirma que, para Afonso X, o trono represen-
tava um fardo não tanto pelas lutas contra os mouros, mas principal-
mente pelas divergências familiares e pelas intrigas da corte. Segundo 
a autora, o monarca teria encontrado refúgio nos estudos, que lhe 
renderam o cognome de “o Sábio”.34 Filgueira Valverde (op. cit., p.19) 

 34 Ao rei também agradavam as viagens e as mulheres, de acordo com Leão (2007, 
p.19).
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declara que, embora Afonso X tenha fracassado na conquista do tão 
almejado Sacro Império Romano, o rei foi compensado pelo resultado 
de suas atividades no âmbito cultural, no qual alcançou indiscutível 
soberania. Na elaboração das CSM, Leão (2007, p.22) afirma que 
Afonso X trocou “a coroa e a espada pelo pergaminho e pela pena, para 
transformar-se no humilde, mas excelso trovador da Virgem Maria”. 

Pelo fato de a figura de Afonso X estar no centro do processo de 
composição do cancioneiro mariano, sua biografia, conforme lembra 
Massini-Cagliari (2005, p.62), é um fator determinante no que se 
refere à datação das CSM. De acordo com Filgueira Valverde (1985, 
p.11, 13), Afonso X nasceu em Toledo, a 22 de novembro de 1221, 
e morreu em Sevilha, a 4 de abril de 1284. Filho de Fernando III, rei 
de Leão e Castela, e de Beatriz de Suábia, Afonso X tornou-se rei 
em 1252, tendo permanecido no trono durante trinta e dois anos, até 
sua morte (cf. Bertolucci Pizzorusso, 1993b, p.36). Com base em 
tais dados biográficos, considera-se que as CSM foram compostas 
durante a segunda metade do século XIII.

A linguagem na coletânea afonsina

De acordo com Leão (2002, p.2), embora a língua materna de 
Afonso X fosse o castelhano, o rei escreveu toda a sua obra poética 
em galego-português, tendo empregado o castelhano apenas em 
seus textos em prosa, que apresentavam todos, segundo a estudio-
sa, uma finalidade pragmática. Para Leão (idem), o motivo que 
teria levado Afonso X a não empregar a língua de Castela, em sua 
principal obra poética (as CSM), e sim a língua do noroeste ibérico, 
o galego-português, está diretamente relacionado ao fascínio “exer-
cido por uma língua que se mostrava como apta, ou até como ideal, 
para a poesia”. Além do galego-português, a autora aponta outras 
duas línguas da Europa medieval que gozavam da preferência dos 
trovadores: o provençal, no domínio galo-românico, e o toscano, no 
âmbito ítalo-românico. A respeito da influência dessas línguas na 
poesia da época, Leão (idem) declara o seguinte:
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O seu prestígio era tão amplamente reconhecido que muitos 
trovadores, no ato de trovar, deixavam de lado suas respectivas lín-
guas maternas e adotavam uma das três grandes línguas poéticas de 
então. Foi o que ocorreu com D. Afonso X. Compôs suas próprias 
cantigas e dirigiu ou supervisionou a composição de outras pelos 
seus colaboradores, utilizando o galego-português.

Alguns estudiosos consideram a hipótese de que Afonso X tenha 
passado a infância na Galiza, e que, durante esse período, o futuro 
monarca teria aprendido a língua local, ou seja, o galego-português. 
A esse respeito, Peña afirma:

O fato de o rei ter escrito em galego-português a parte de sua 
obra que pode ser considerada a mais íntima e pessoal, as Cantigas, 
surpreendeu muitos eruditos. Esse fato, no entanto, não será tão 
estranho se levarmos em conta que o rei foi, muito provavelmente, 
criado na Galiza. (Peña, apud Leão, 2002, p.2, tradução nossa)

Para Filgueira Valverde (1985, p.11), Afonso X certamente passou 
parte de sua infância na Galiza, nas terras de García Fernández de 
Villaldemiro, que era casado com uma dama galega, dona Mayor 
Airas. De acordo com Leão (2007, p.18), Afonso X teria recebido 
desse casal de nobres a educação devida a um futuro rei. Segundo 
Filgueira Valverde (op. cit., p.14), Afonso X esteve sob os cuidados 
de García Fernández e de sua esposa, entre 1223 e 1231, dos 2 aos 
12 anos, portanto – bem na fase de aquisição da língua materna, 
conforme observa Massini-Cagliari (2005, p.22). 

Para Leão (2002, p.3), no entanto, embora Afonso X possa ter 
aprendido o galego-português, sua língua materna não deixa de ser 
o castelhano, “o que torna inevitáveis as interferências dessa língua 
no galego-português do texto, principalmente se a cantiga é da lavra 
do próprio Rei”. A autora acredita que há diferenças entre o galego-
português das cantigas religiosas e o galego-português das cantigas 
profanas. Retomando a questão da unidade – pelo menos na língua 
escrita – entre o galego e o português, que se verificava no século XIII, 
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e a futura separação por que passaram essas línguas, Leão (2002, p.3) 
afirma que a língua das cantigas profanas está mais voltada para o 
padrão português, enquanto a língua das cantigas religiosas está mais 
próxima do galego:

Considerando o problema da identidade lingüística, o galego-
português literário do século XIII constituía ainda uma unidade, 
mas certamente já começava a fragmentar-se no uso oral. Porém, 
mesmo dentro daquela unidade artificial da língua literária, já se 
percebiam prenúncios da separação que, da língua oral, penetravam 
no texto. Não é necessário falar aqui das razões sócio-políticas dessa 
separação, que gerou, de um lado, o galego e, de outro, o português, 
pois são fartamente conhecidas de todos. Dentro da relativa unidade 
da língua literária, a tendência à separação pode notar-se, aliás, no 
conjunto da poesia trovadoresca. A linguagem dos três cancioneiros 
profanos se encaminha, pouco a pouco, para o padrão português em 
formação, enquanto que a linguagem das Cantigas de Santa Maria, 
pelo menos no que diz respeito à fonologia e à morfologia, tende para 
o padrão galego, que também se vai formando e firmando.35

Gonçalves (1985, p.19), por sua vez, acredita que tanto as 
can tigas profanas quanto as cantigas religiosas estão escritas em 
uma “língua uniforme com características bastante uniformes, o 
galego-português”.

Massini-Cagliari (2007a, p.122), ao comparar as duas vertentes 
da lírica trovadoresca, a profana (cantigas de amor, de amigo e de 
escárnio e maldizer) e a religiosa (CSM), conclui, no que diz respeito 
aos elementos prosódicos investigados por ela, que não há diferenças 
entre o sistema vigente nas cantigas profanas e o sistema presente 
nas CSM: “em outras palavras, trata-se de uma e a mesma língua”. 
Massini-Cagliari (2005, p.320) traz, assim, uma série de elementos 
que “comprovam a legitimidade das CSM como fonte primária do 
galego-português, para o estudo do passado da nossa língua”. 

 35 Ferreira (1994, p.66) afirma que, no manuscrito E, há um grande número de 
formas que denotam uma forte influência castelhana. 
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Massini-Cagliari (2005, 2007a) revela que não identificou, ao 
comparar os dois corpora, distinções no que diz respeito à tipologia 
dos fenômenos avaliados – estruturação silábica, acento, ritmo, pro-
cessos de sândi e paragoge. Segundo Massini-Cagliari (2005, p.318, 
321), as diferenças encontradas, na comparação entre os dois corpora, 
estão relacionadas, principalmente, à frequência e ao uso estilístico 
desses fenômenos em cada uma das vertentes (profana e religiosa):

Devido à maior riqueza lexical encontrada nas cantigas medie-
vais religiosas (em comparação às cantigas palacianas de amor e de 
amigo), padrões excepcionais de acentuação (proparoxítonas e oxí-
tonas terminadas em sílaba leve) puderam ser mais freqüentemente 
mapeados no corpus de cantigas religiosas do que no de profanas. 

As diferenças encontradas entre os dois corpora são, sobretudo, 
de uso. São casos em que os poetas optam por desvios do padrão, 
com finalidades artísticas muito bem definidas [...] Sendo uma lírica 
mais “elevada” (afinal, destinava-se à Virgem em pessoa, e não a um 
mero mortal), é natural que efeitos de estilo sejam mais freqüentes 
no corpus de cantigas religiosas do que no de profanas. 

Leão (2002, 2007) também aponta para uma maior riqueza lexical 
e artística das CSM em relação às cantigas profanas (sobretudo às 
cantigas de amor e de amigo. Conforme já mencionado, as cantigas 
medievais religiosas, por não se limitarem à temática amorosa (como 
as cantigas de amor e de amigo), falam sobre diversos assuntos (que 
vão além da vida religiosa), valendo-se, pois, de um amplo vocabu-
lário, relacionado aos mais variados campos. Sobre o elevado valor 
artístico das CSM, Leão (2002, p.3) afirma:

A versificação das Cantigas de Santa Maria é extremamente 
sofisticada, tanto na escolha e combinação dos metros, quanto na 
construção das estrofes e na disposição das rimas, deixando longe a 
simplicidade estrutural das cantigas de amigo e mesmo das cantigas 
de amor.
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Leão (2002, p.2), no entanto, acredita que, exatamente por tra-
tar-se de um instrumento literário e artístico, não se pode tomar a 
linguagem empregada nas CSM como um registro da língua oral 
corrente na época: “a língua escrita, na modalidade literária, tem 
vocação para a permanência, resistindo às mudanças inevitáveis da 
língua oral ou adotando-as com grande atraso”. Leão (idem, p.3) 
chama atenção para algumas construções sintáticas, presentes nas 
CSM, que estão distantes do padrão de língua oral, mas que podem 
ser explicadas a partir dos recursos de versificação empregados nas 
cantigas medievais religiosas, ou seja, a ordem habitual das palavras, 
dentro dos sintagmas (bem como a ordem dos sintagmas na oração), 
teria sido alterada para completar uma rima ou manter um determi-
nado traço de versificação, criando-se, assim, “uma sintaxe retorcida, 
distanciada do padrão oral”. Além disso, Leão (idem, p.3) considera 
que algumas dessas inversões sintáticas refletem o padrão latino: 
“algumas frases têm construção tão arrevesada em relação à língua 
oral, que se diriam cunhadas nos moldes latinos”, já que muitas das 
fontes utilizadas por Afonso X estavam, provavelmente, escritas em 
latim, de acordo com os estudiosos. 

Leão (idem, p.3), entretanto, reconhece que há inegáveis traços 
de oralidade nas CSM:

O trovador muitas vezes recorre a ditos populares, ou estes ex-
plodem à sua revelia, na língua literária. Isso sem contar que todo 
bom narrador – e D. Afonso é um ótimo narrador – dá um cunho de 
irrecusável oralidade aos seus diálogos. Há, nas Cantigas de Santa 
Maria, diálogos tão naturais, que quase nos fazem ouvir as vozes 
dos interlocutores.

Filgueira Valverde, por sua vez, afi rma que há muitas caracterís-
ticas da língua oral nas CSM:

A língua dos trovadores não era artifi cial, mas um produto artís-
tico, sincero, inspirado no galego vulgar, que hoje permanece com 
muitas características daquela língua que, nas Cantigas, é próxima 
à língua falada, por várias razões. (Filgueira Valverde ,1985, p.39, 
tradução nossa)
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Para Massini-Cagliari (2005), a linguagem corrente do século 
XIII está refletida nas CSM na medida em que a construção dos 
versos e das rimas desse corpus poético (como a de todo material 
poético) é baseada na linguagem oral, ou seja, na metrificação e nas 
rimas dos textos poéticos. Conforme já mencionamos anteriormente, 
é possível obter informações a respeito da língua falada na época dos 
trovadores, relacionadas ao timbre vocálico, a encontros vocálicos, 
à nasalização de vogais, além de questões relacionadas ao acento, ao 
ritmo e à estruturação silábica das palavras: 

Porque os textos poéticos metrificados levam em conta o número 
de sílabas e/ou a localização dos acentos em cada verso, eles acabam 
por trazer muitas das informações necessárias para uma pesquisa so-
bre a prosódia de línguas mortas, uma vez que, a partir da observação 
de como o poeta conta as sílabas (poéticas), pode-se inferir os limites 
entre as sílabas das palavras e, a partir daí, sua estruturação interna; 
e localiza os acentos em cada verso, podem ser inferidos os padrões 
acentuais e rítmicos da língua na qual os poemas foram compostos; 
da localização dos acentos poéticos, pode-se concluir a localização do 
acento nas palavras, ou seja, os padrões de acento lexical da língua, 
e, da concatenação desses acentos dentro dos limites de cada verso, 
os padrões rítmicos da língua em questão. (idem, p.19)

Mais uma vez, portanto, Massini-Cagliari (idem, p.321) mostra 
que “o testemunho das CSM pode e deve ser considerado um repre-
sentante legítimo do galego-português”.

Fontes

As CSM encontram-se distribuídas em quatro manuscritos pro-
venientes do final do século XIII:

• O códice de Toledo (To), que, inicialmente, pertencia à Bi-
blioteca da Catedral de Toledo (daí a abreviação To) e, desde 
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1869, encontra-se na Biblioteca Nacional de Madri (cf. Ferreira, 
1994, p.59).

• O códice rico de El Escorial (T), que foi transferido, ao final 
do século XVI, de Sevilha para a Biblioteca Real de El Escorial 
(Real Monasterio de san Lorenzo, na Espanha),36 onde perma-
nece até hoje (idem, p.60).

• O códice de Florença (F), que se encontra, atualmente, na 
Biblioteca Nacional Central de Florença (idem).

• O códice dos músicos de El Escorial (E), que, como T, foi 
transferido, ao final do século XVI, de Sevilha para a Biblioteca 
Real de El Escorial (Real Monasterio de san Lorenzo), onde 
permanece desde então (idem, p.62).

Parkinson (1998, p.180) afirma que, dos quatro manuscritos, o 
menor e mais antigo é o códice de Toledo (To); o mais rico em con-
teúdo artístico é o códice rico de El Escorial (T), que forma, junto 
com o manuscrito de Florença (F), os chamados códices das histórias; 
e o mais completo é o códice dos músicos de El Escorial (E). Schaffer 
(2000, p.207) lembra que To é o único manuscrito que chegou a ser 
terminado: T, F e E estão todos inacabados.

Segundo Parkinson (op. cit., p.187), esses quatro manuscritos 
revelam um processo de ampliação e evolução contínua da coleção.

1) Inicialmente, elaborou-se, de acordo com Parkinson (idem,), 
uma coleção de cem cantigas, o códice de Toledo, contendo histórias 
geralmente tiradas de fontes europeias bem conhecidas, que repre-
sentava um testemunho da devoção do rei à Santa Maria. Mettmann 
(1986b, p.21-2) afirma que, além das cem cantigas, essa primeira 
coleção idealizada por Afonso X continha uma Introdução (A), fa-
lando do objetivo do rei em homenagear a Virgem por meio de cem 
cantigas, um Prólogo (B) e uma Petiçon (Pitiçon), ao final da coleção, 
concluindo a obra: “macar cen cantares feitos acabei”. A coleção foi 
estruturada, conforme mencionado anteriormente, em grupos de 
dez cantigas: a cada nove cantigas de milagre, a décima corresponde 

 36 Ver Massini-Cagliari (2005, p.63).
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a uma cantiga de louvor37 (cf. Parkinson, 1998, p.187; Mettmann, 
1986b, p.22). Além dessa estruturação, verifica-se, em To, uma 
distribuição em grupos de 50: a primeira cantiga fala sobre os sete 
gozos de Maria, enquanto a CSM 50 fala sobre as sete dores da Vir-
gem (cf. Parkinson, idem; Mettmann, idem). Em um determinado 
momento, o rei decidiu incluir mais alguns poemas a essa primeira 
coleção: foram inseridas, assim, logo após a Petiçon, cinco cantigas 
de festas de Santa Maria e cinco cantigas de festas de Jesus Cristo, 
além de um apêndice contendo mais algumas cantigas de milagres, 
conforme indicam as seguintes rubricas explicativas que constam do 
manuscrito de Toledo (apud Parkinson, op. cit.):

(1.5)

Pois que el Rey fez cãtares de miragres & loores de santa maria 
& ouue feita sa pitiçon teue por ben de fazer outras cinco cantigas 
das sas festas do ano. (To, fólio 136)

(1.6)

Pois que el Rey fez cinco cantigas das cinco festas de santa maria, 
teve por ben fazer outras cinco cantigas das cinco festas de noso senor 
iesu cristo. (To, fólio 144)

(1.7)

Depois que el Rey fez estas cinco cantigas das cinco festas de 
ñro sennor, fez estas outras cantigas de miragres de santa maria. 
(To, fólio 148)

2) Terminada a primeira coleção, o rei decidiu dobrar o número 
de cantigas e elaborar um segundo manuscrito, que fosse ilustrado. 
Surge, assim, o códice rico de El Escorial (T), cujas cantigas são 
acompanhadas de miniaturas que fazem referência ao conteúdo do 

 37 Essa estrutura de rosário, já mencionada neste capítulo, constituiria um prin-
cípio básico na elaboração de todos os manuscritos seguintes, de acordo com 
Parkinson (1998, p.187).
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texto. Parkinson (1998, p.187) afirma que, para acentuar o aspecto 
decorativo da coleção, o texto e a música de cada cantiga deviam ocu-
par uma ou mais páginas inteiras, para que as miniaturas pudessem 
acompanhar o texto completo. Além de aparecer, como sempre, uma 
cantiga de louvor ao final de cada grupo de dez cantigas de milagre, a 
cada cinco cantigas do códice rico, aparece uma miniatura que ocupa 
duas páginas do manuscrito, em vez de uma, como nas demais can-
tigas, respeitando, assim, uma estruturação baseada nas “quintas” 
(cf. Parkinson, idem, p.188; Mettmann, 1986b, p.22). Parkinson 
(op. cit., p.180) mostra que, embora o índice do códice rico indique 
a presença de duzentas cantigas na coleção (além do prólogo), há 
apenas 192 cantigas com música, havendo lacunas em oito delas: 
CSM 40, 150, 151, 196, 197, 198, 199, 200. O índice revela, pois, 
a provável intenção de Afonso X na elaboração desse segundo ma-
nuscrito das CSM: duplicar o número de cantigas de To, passando 
de cem a duzentas, além de inserir iluminuras. Segundo Parkinson 
(op. cit., p.188), T inclui a maioria das cantigas de To, embora não 
siga a mesma ordem da primeira coleção.

3) Novamente, ao que tudo indica, o rei quis dobrar a coleção de 
CSM e encomendou um segundo volume para T, do mesmo formato, 
porém, com uma redução no tamanho das páginas do texto (cf. Pa-
rkinson, idem). Surge, assim, o códice de Florença (F), que, segundo 
Parkinson (idem), acabou ficando incompleto:38 sem música, com 
muitas lacunas e desordenado, contando com apenas 113 cantigas, 
em uma ordem que pouco (ou nada) corresponde à ordem do códice 
dos músicos (E), o mais completo dos manuscritos.

Sobre o códice E, Mettmann (op. cit.) declara que começa com um 
Prólogo das cinco cantigas de festas de Santa Maria, que é seguido, no 
entanto, de doze cantigas de festas marianas, embora somente cinco, na 
visão do autor, corresponda ao gênero: as outras sete (entre elas, duas 

 38 Schaffer (2000, p.212, nota 46) afirma que as deficiências de F são apontadas 
(sabiamente) com bastante frequência, mas que as partes incompletas de T 
são raramente mencionadas. A autora aponta, assim, algumas deficiências 
de T. Para Parkinson (2000b, p.271), F deve ser considerado danificado, em 
vez de inacabado, já que faltam as cinco últimas páginas desse manuscrito (cf. 
Massini-Cagliari, 2005, p.63-4).
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repetições) correspondem a cantigas de louvor, segundo o estudioso; 
seguem as doze cantigas de festas o Índice, a Introdução (A), o Prólogo 
(B), quatrocentas cantigas, a Petiçon e uma última cantiga que contém 
“rogos”.39 De acordo com Parkinson (1998, p.188), o manuscrito 
E reproduz quase perfeitamente a ordem de T, sem apresentar, no 
entanto, o mesmo conteúdo decorativo do códice rico.40 Parkinson 
(idem) afirma que há sete cantigas repetidas, em E, o que indica, 
muito provavelmente, um esforço desesperado para se chegar ao fim 
da coleção, que deveria conter as quatrocentas cantigas (de milagre 
e de louvor). Mettmann (1986b, p.22) também acredita que as re-
petições, no manuscrito E, revelam uma certa pressa em terminar 
a coleção: “Para realizar o projeto, eram necessárias 359 cantigas de 
milagres, mas, ao terminar o códice E, ainda faltavam algumas canti-
gas. Resolveu-se o impasse repetindo-se sete milagres (373, 387, 388, 
394-397)”. Além disso, faltam as notações musicais das duas últimas 
cantigas de E (Pitiçon e Epílogo), conforme nota Parkinson (op. cit.). 
Para o estudioso, F e E foram, muito provavelmente, elaborados ao 
mesmo tempo, valendo-se dos mesmos materiais, sem, no entanto, 
combinar a ordem das cantigas. Haveria, assim, duas equipes traba-
lhando na elaboração desses códices: uma preocupada em reunir, em 
um único manuscrito (E), todas as cantigas afonsinas dedicadas à Vir-
gem; e outra, preocupada em elaborar um segundo volume (F) para T.

Segundo Parkinson (1998, p.189, tradução nossa), a coleção das 
420 CSM corresponde a:

2 cantigas iniciais: título e prólogo (Mettmann A/B)
2 cantigas fi nais: Petição, Nembressete Maria (números 401-402 na 
edição de Mettmann)

 39 Parkinson (1998, p.180-8) chama essa última cantiga, presente em E, de Epílogo 
ou Nembressete Maria.

 40 Os elementos artísticos adicionais de E, em relação aos códices T e F, são as já 
referidas miniaturas com músicos, que acompanham as cantigas de louvor. Não 
há, em E, as mesmas iluminuras (divididas em seis ou doze vinhetas) que acom-
panham as cantigas dos códices das histórias (T e F). Além das miniaturas com 
músicos, que encabeçam as cantigas de louvor, há, no manuscrito E, apenas a 
iluminura que acompanha o Prólogo (B), na qual Afonso X aparece no centro da 
figura, acompanhado de músicos, poetas e escribas. Essa miniatura (que acom-
panha o Prólogo) também já foi indicada anteriormente neste capítulo (Figura 3).
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40 cantigas de louvor (das quais duas se repetem nas cantigas de 
festas de E)
353 milagres (mais sete milagres em E que repetem outras cantigas)
11 cantigas das festas de Santa Maria (números 410-422 na edição 
de Mettmann) mais duas repetidas
7 cantigas de milagre de To e F que não foram incluídas em E (nú-
meros 403-409 da edição de Mettmann)
5 cantigas de festas de Jesus Cristo de To, que não foram incluídas 
em outros manuscritos (números 423-427 da edição de Mettmann)

Sobre o códice de Toledo (To), Mettmann (1986b, p.25) afirma 
que contém 160 folhas de pergaminho (além das folhas de papel 
de guarda), que medem 315 mm de altura por 217 mm de largura. 
O texto ocupa, segundo o estudioso, um espaço de 225 mm por 
151 mm, e está escrito em duas colunas, com 27 linhas cada uma. A 
letra, utilizada em To, é a francesa, típica dos códices do século XIII, 
de acordo com Mettmann (1986b, p.25).

De acordo com Parkinson (2000a, p.133), foram utilizadas três 
cores de tinta (preto, vermelho e azul) nas letras do códice de To. As 
iniciais, segundo o autor, são decoradas, mas não são iluminadas, 
semelhante ao que ocorre em E, nas cantigas múltiplas de dez. Para 
Parkinson (idem, p.134), em alguns aspectos, To mostra-se mais 
decorativo do que E, fazendo, por exemplo, um uso mais extensivo 
das tintas vermelha e azul. 

De acordo com Parkinson (1998, p.180, tradução nossa), To é 
constituído de:

Título, Índice de 100 cantigas; prólogo, 100 cantigas numeradas; 
petição;
5 cantigas das Festas de Santa Maria, precedidas de rubrica explicativa
5 cantigas das Festas de Jesus Cristo, precedidas de rubrica explica-
tiva e com indicações marginais sobre o uso litúrgico;
16 cantigas adicionais em apêndice, precedidas por rubrica explicativa.

O códice rico de El Escorial (T), de acordo com Mettmann 
(1986b, p.29), está escrito em 256 folhas de pergaminho, medindo 
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485 mm de altura por 326 de largura. O texto, segundo o autor, 
aparece em duas colunas, cada uma com 44 linhas, também escrito 
em letra francesa. 

Segundo Massini-Cagliari (2005, p.71), T “é conhecido como 
códice rico, dada a riqueza do material com que foi feito, o cuidado 
e o capricho de suas notações musicais e das letras das cantigas e a 
riqueza e beleza das suas miniaturas”.

Parkinson (1998, p.180) afirma que o códice rico contém: índice 
(de duzentas cantigas), título, prólogo e 192 cantigas com música 
(havendo lacunas em oito delas). Além disso, conforme mencionado 
anteriormente, o códice rico apresenta uma decoração complexa: 
cada cantiga está ilustrada por seis ou doze miniaturas (acompa-
nhadas de legendas), que ocupam uma ou duas páginas completas 
do manuscrito.

Mettmann (op. cit., p.31) declara que há mais de 1.250 miniaturas 
em T, distribuídas em 210 páginas. Segundo o autor, cada miniatura 
de página inteira mede 334 mm de altura por 230 mm de largura, e 
cada uma das vinhetas que compõem as miniaturas que acompanham 
as cantigas de milagre e de louvor mede, geralmente, 109 mm por 
100 mm (algumas medem, em pé, 65 mm de altura). 

Quanto ao códice de Florença (F), Mettmann (idem, p.32) afir-
ma que é composto, na versão atual, de 131 folhas de pergaminho, 
que medem 456 mm de altura por 320 mm de largura.41 Os textos, 
de acordo com o estudioso, foram escritos em letra gótica francesa 
(do final do século XIII) e estão distribuídos, geralmente, em duas 
colunas – algumas vezes em três ou, mais raramente, em apenas 
uma – de 44 linhas.

 41 Mettmann (1986b, p.32) acredita que as folhas deveriam medir mais, antes 
da atual encadernação, “pois se vê bem claramente que foram cortadas, es-
pecialmente na parte inferior, onde, em consequência disso, acontece muitas 
vezes faltar o número, em algarismos romanos, de uma antiga paginação que 
se observa ainda no verso de muitas folhas”. Segundo o autor, essa antiga pagi-
nação indica que F, que contém atualmente 131 folhas, continha 166 (ou mais) 
antigamente.
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Parkinson (1998, p.180) mostra que o manuscrito F contém 103 
cantigas (algumas incompletas) com pautas musicais, porém sem 
notação musical. Muitas das cantigas, segundo o autor, são seguidas 
por uma ou duas páginas de miniaturas (sem legendas correspon-
dentes), com decoração semelhante à de T. Parkinson (idem) afirma 
que algumas páginas de F estão apenas preparadas para miniaturas. 
A esse respeito, Mettmann (1986b, p.34) declara: “Das paginas mi-
niaturadas, 48 são completamente acabadas; muitas teem apenas parte 
dos quadrinhos terminada; algumas foram apenas desenhadas e outras 
teem sómente o friso pintado e os quadrinhos traçados”. 

Massini-Cagliari (2005, p.71) aponta algumas particularidades, 
relacionadas ao layout de T e F, que diferenciam esses manuscritos 
de To e E:

A diferença de T/F, com relação a E/To, está, no entanto, na 
adoção de um layout muito mais complicado, que vislumbra a pre-
sença de miniaturas como parte integrante de cada cantiga – o que 
não acontecia em E/To, em que os textos/músicas das cantigas se 
seguem uns aos outros, sem troca de página nem espaços demarca-
tórios intermediários.

Segundo Parkinson (2000b, p.245), o rótulo de códice rico, ini-
cialmente atribuído ao manuscrito T, acabou estendendo-se a F, já 
que este é reconhecido como um segundo volume daquele. Dessa 
forma, esses dois manuscritos passaram a ser designados códices 
ricos, respeitando, pois, a unidade que representam.

Por fim, o códice dos músicos de El Escorial (E), o mais completo 
dos quatro manuscritos, é composto por seis folhas de papel de guarda 
e 361 de pergaminho, de acordo com Mettmann (op. cit., p.27). Ao 
final do manuscrito, segundo o autor, há restos de outras três páginas, 
que estavam, provavelmente, em branco e foram cortadas do códice. 
Mettmann (idem) informa que a altura de cada folha é de 402 mm, e a 
largura, de 274 mm. O texto, de acordo com o estudioso, ocupa duas 
colunas, de 40 linhas cada, e também está escrito em letra francesa. O 
espaço dedicado ao texto, em cada folha, mede 303 mm ou 309 mm 
por 198 mm, e a largura de cada coluna é de 92 mm.
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O códice E contém, segundo Parkinson (1998, p.180): 12 cantigas 
numeradas das Festas de Santa Maria (precedidas de um prólogo), 
índice, título, prólogo, quatrocentas cantigas numeradas, com música 
para a primeira estrofe (em alguns casos excepcionais, há notação 
musical para todas as estrofes), Petiçon e epílogo (sem música). O 
autor afirma que a decoração de E é semelhante à decoração de To: o 
adicional, em E, conforme mencionado anteriormente, são as famosas 
miniaturas com músicos que encabeçam as cantigas de louvor.

Figura 7 – Miniatura. CSM 300. Códice dos músicos de El Escorial (E), 
E300, fólio 268v.

Fonte: Reproduzida de Alvarez (1987, lâmina VI apud Massini-Cagliari, 2005, 
p.315).

Conforme se pôde observar, ao longo deste capítulo, as CSM, de 
fato, constituem um monumento literário, musical e artístico da mais 
elevada importância, como bem destacou Parkinson (idem, p.179).




