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2 
SÍLABA

O principal objetivo deste capítulo é analisar a silabação do Português 

Arcaico, dando conta das estruturas silábicas possíveis e impossíveis nessa 

língua. Dessa forma, são apresentados os principais fatores geradores do 

padrão de silabação do PA, dentro de uma abordagem otimalista. A análise 

desenvolvida nesta seção restringe-se, no entanto, ao tratamento da sila-

bação no que concerne aos fenômenos intravocabulares, embora processos 

intervocabulares, por exemplo os de sândi, estejam também diretamente 

relacionados ao assunto.1

Para tal, este capítulo se organiza em duas partes. A primeira centra-se 

na discussão das margens silábicas; em outras palavras, na estruturação dos 

onsets (ataques) e codas possíveis nessa língua. A segunda parte focaliza a 

estrutura do núcleo silábico, centrando a discussão nas possibilidades de 

resolução de encontros vocálicos em ditongos ou em hiatos. Essa segunda 

parte inclui, também, uma discussão a respeito da resolução de sequências 

de vogais nasais e orais.

A constituição da sílaba no passado de nossa língua foi escolhida como o 

primeiro foco de atenção deste livro por ser ela o primeiro dos níveis prosó-

dicos, dentro das abordagens dos modelos de Fonologia Prosódica – Selkirk 

(1980, 1984) e Nespor e Vogel (1986). Assumindo, pois, que a sílaba é o 

primeiro domínio prosódico a partir do qual as línguas organizam a sua 

fonologia, observa-se que as formas das sílabas variam de uma língua para 

outra e que a silabação é, dentro de cada língua, previsível. Dessa maneira, 

 1 Os processos de sândi vocálico externo no PA são objeto da análise desenvolvida no Capítulo 4.
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76  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

nesta seção, serão buscados os padrões de estruturação silábica do PA, que 

serão formalizados a partir do aparato fornecido pela Teoria da Otimalida-

de (TO). 

Como corpus principal da análise desenvolvida neste capítulo, conside-

ram-se as seleções de cantigas profanas e religiosas descritas no Apêndice. 

Como fontes secundárias, foram consultados os glossários e vocabulários 

arrolados no Capítulo 2.

2.1 Distribuição dos segmentos na sílaba

Em uma pesquisa elaborada dentro do Projeto “Fonologia do Português 

Arcaico” (realizada sob minha orientação), e com base no mesmo corpus de 

cem cantigas profanas aqui utilizado, acrescido das sete cantigas de amigo 

de Martim Codax presentes no Pergaminho Vindel e das sete cantigas de 

amor de D. Dinis do Pergaminho Sharrer, Biagioni (2002, p.87-8) pôde 

mapear dezessete tipos de sílabas fonéticas na língua das cantigas profa-

nas galego-portuguesas:2 V (a-mi-go); CV (a-mi-go); CCV (fre-mo-sa); 

VV (eu); CVV ( foi); CVV (mha = miá); CVV (somente ditongos com 

QU-/GU-: gua-rir); CCVV (prey-to); VC (ve-er); CVC (a-mor); CVVC 

(mais); CVVC (somente ditongos com QU-/GU-: qual); CCVC (en-

-trar); VN (vi-ã); CVN (en-ten-di); CVVN (somente ditongos com QU-/

GU-: quan-do); CCVN (gran).

A partir do levantamento quantitativo que efetuou, Biagioni (2002, 

p.88) observa que o tipo de sílaba mais comum em PA, ou seja, sua sílaba 

canônica, não por coincidência, é também o tipo de sílaba mais comum em 

todas as línguas do mundo, ou seja, CV. Isso porque esse é o tipo de sílaba 

ótima, segundo o Princípio do Contorno Obrigatório (cf. Odden, 1986), já 

que há a alternância entre consoantes e vogais, garantindo sempre elemen-

tos funcionalmente diferentes ao lado de um determinado segmento. Por 

outro lado, os tipos menos comuns envolvem sempre sílabas complexas, 

CCVN, CCVV, CVV. Já a sílaba mínima, em PA, como na maioria das 

 2 No esquema de Biagioni (2002), quando há ocorrência de ditongo, o núcleo é indicado em 

negrito. Além disso, Biagioni separa as sílabas travadas por nasal das sílabas travadas por 

outras consoantes. 
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línguas do mundo, é composta por um elemento (V), mas há vários tipos 

de sílaba máxima, todos eles compostos por quatro elementos. A partir daí, 

Biagioni chega à conclusão de que o PA não pode ter mais do que quatro 

elementos na sílaba no nível fonético, embora sua distribuição possa variar.

Depois de desenvolver um estudo de como cada uma dessas sílabas 

fonéticas deve ser interpretada no nível fonológico, abordando o fenôme-

no a partir dos modelos não lineares de Fonologia, Biagioni (2002, p.147) 

chega a um total de catorze tipos de sílabas possíveis no nível fonológico: 

V (a-mi-go); CV (a-mi-go; gua-rir); CCV ( fre-mo-sa); VV (eu); CVV 

(foi); CVV (mha/miá); CCVV (prey-to); VC (ve-er); CVC (a-mor; qual); 

CVVC (mais); CCVC (en-trar); VN (vi-ã); CVN (en-ten-di; quan-do); 

CCVN (gran). No entanto, se for entendido (ao contrário de Biagioni, mas 

seguindo a tradição dos estudos sobre o PB desde Câmara Jr., 1970) que as 

sílabas do tipo (C)VN podem ser consideradas como tendo um travamento 

nasal, então esse inventário fica reduzido a apenas onze: V; CV; CCV; VV; 

CVV; CVV; CCVV; VC; CVC; CVVC; CCVC.

2.1.1 O ataque silábico: onset

Com relação à estruturação do ataque silábico, o onset, a análise do cor-

pus mostrou que, a exemplo do que já ocorria em latim e do que ocorre até 

hoje no português, esse elemento silábico pode ser de dois tipos, em PA: 

simples (composto de um único elemento) ou complexo (composto de dois 

elementos).

Em posição intervocálica, parece não haver restrições para a constitui-

ção de onsets simples em PA: todas as consoantes da língua podem figurar 

nessa posição – ver Quadro 2.1. Esse quadro mostra, também, que, em 

posição inicial de palavras, há algumas restrições que atuam na escolha da 

consoante do ataque: /ɲ/, /ʎ/ e /ɾ/ só configuram onsets simples em posi-

ção intervocálica.3

 3 Como não é objetivo da presente pesquisa estabelecer as relações entre letras e sons com 

relação às grafias possíveis na lírica medieval galego-portuguesa, o Quadro 2.1 parte de 

informações coletadas em Mattos e Silva (1989), Maia (1986), Gonçalves e Ramos (1985), 

Toledo Neto (1996) e Pinheiro (2004). Também foram consultados Vasconcellos (1959), 

Coutinho (1954), Nunes (1969), Câmara Jr. (1985[1975]) e Cintra (1984). 
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78  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

Quadro 2.1. Onset simples.

Consoante Grafema(s) 

correspondente(s)

Exemplos

p p, pp per, padre, peor, perfia, poder, pois, Espanna, çapata, 

apparellados

b b bailar, bispo, belas, buscar, bõa, ambos, cabeça

t t, tt uistes, tal, tan, tirar, todavia, toller, tornar, noite, 

majestade, quanttas

d d ondas, delgado, dereito, dizer, dona, dar, dia, dulta

k c, cc, qu, ch coitado, candea, cobra, cuidar, pecados, peccados, 

queimar, que, casa, patriarcha, quitar, querer

ɡ g, gu guerra, vigo, gasalhado, gannar, gota, desguisado

kw qu quando, quantas, qual

ɡw gu, go guardar, guarir, lingua, lingoa

f f, ff, ph fazer, ffazer, fiar, folia, festa, soffrer, sofrer, 

prophetando, prophetas, profetaron

v v, u cevada, uiuer, ueer, valer, ualia, vegada, uiir, viuva, uosco

ts ou ş(a) ç, c pareceu, precisson, coraçon, lança, çapata, çima, çego, 

conhoçuda

dz ou z̦(b) z fazia, juizo, sazon, razon, dizer, zarello

s ss, x, s sabedor, sair, sazon, seer, sinal, solaz, sofrer, canssada, assi, 

trouxe, Afonso, saia, precisson, Perssia, falsso, sse, ssũũ
z s mesura, casa, fremosa

ʃ, ʧ ch, x (?), sch (?) chamar, chave, crischãos, chus, chorar, chegar, xe, xi, 

Xerez, bischocos (?)

ʒ, ʤ j, i, g, y (?) magestade, majestade, ia, jazer, iazer, ya (?), gejũar, 

jograr, juizo

m m mar, madre, maldizer, mentiral, mha, migo, morrer, 

mui, namorado, amor, amigo

n n, nn nunca, nacer, nada, namorado, nembrar, noite, Anna

ɲ nn, nh tenno, sennor, sonno, senhor, sanha

l l, ll levado, lazerado, lavrar, leal, liar, loado, falla

ʎ ll, lh mellor, fillar, moller, senlleira, melhor, molher, olhos, 

ollos

r r, rr ramo, razon, recado, reinha, ren/rren, riir, rogar, 

querria, morrer, onrra, rrica

ɾ r Maria, parecer, poren, marauilhado, paraiso

(a) Consoante fricativa predorsodental surda, segundo Mattos e Silva (1989, p.92).

(b) Consoante fricativa predorsodental sonora, segundo Mattos e Silva (1989, p.92).

Para a compreensão das posições assumidas no Quadro 2.1, devem 

ser apresentados alguns esclarecimentos, já que nele foram tomadas al-

gumas decisões com relação a questões polêmicas, que necessitam 

de alguma discussão.
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A oposição assumida no Quadro 2.1 entre [ş/z̦], por um lado, e [s/z], 

por outro, segue o quadro apresentado em Mattos e Silva (1989, p.92). En-

tretanto, para Ramos (1985, p.107), ao invés de corresponderem a fricativas 

predorsodentais, os grafemas <c, ç> e <z> correspondem às africadas [ts, 

dz]. Concordam com essa posição Cardeira (2006, p.50) e Monteagudo 

(2008, p.159). Mattos e Silva (2008, p.553) revê seu posicionamento de 

1989, afirmando que as predorsodentais são o desenvolvimento histórico 

das africadas.

O Quadro 2.1 assume as consoantes labializadas [kw/ɡw] como parte do 

inventário de fonemas do PA. Isso quer dizer que essas consoantes têm sta-

tus de consoantes comuns no que diz respeito à estrutura silábica, assumin-

do uma única posição no onset, que é simples. A decisão de considerar as 

sequências grafadas como QU-/GU- como consoantes labializadas no PA, 

quando não constituem dígrafos (isto é, quando o u é pronunciado, como 

nas palavras qual e água), baseia-se em evidências arroladas em trabalhos 

anteriores sobre o PA (Massini-Cagliari, 1999a, 2003a,b; Biagioni, 2002; 

Pinheiro, 2004, p.98-102), o PB (Câmara Jr., 1970) e o PE (Freitas, 2001).

Em Massini-Cagliari (1999a), através de uma análise do ritmo do PA 

baseada na recorrência de troqueus moraicos, a hipótese de que a semivo-

gal U ocupa a posição de núcleo não é válida, porque a semivogal nunca é 

determinante do peso das sílabas iniciadas por QU-/GU-. Se a semivogal 

fosse moraica, o acento mudaria de posição em algumas palavras do PA, 

por exemplo, em áugua>*auguá e, no português atual, ambíguo > *ambiguó. 

Isso prova que U não está presente na posição nuclear. Por esse motivo, 

foi possível encontrar no corpus sílabas iniciadas por GU- (e, portanto, 

contendo um ditongo crescente – fonético – formado pela semivogal U e 

pela vogal que a segue) em todas as posições da pauta acentual, enquanto 

ditongos decrescentes (ditongos “verdadeiros”, segundo a terminologia de 

Bisol, 1989), formados por duas vogais moraicas, atraem para si o acento, 

quando posicionados na última sílaba da palavra. Já a sequência QU- só foi 

constatada no corpus em posição tônica.

O primeiro a propor que as sequências QU-/GU- em PB constituem 

consoantes complexas foi Câmara Jr. (1970), que as classificou como uni-

dades monofonemáticas. Sua posição é assumida por Bisol (1989, p.216-7) 

e Silva (2001, p.151-2). Com base em um estudo de aquisição, mas com 

relação ao PB, Santos (2001, p.128 e 196) considera as sequências QU-/
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80  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

GU- como consoantes complexas. Seus dados mostram que a aquisição 

desses segmentos se dá depois da aquisição dos onsets complexos CCV 

(CCV: aos 2;0 para um sujeito e aos 2;2 para o outro; [kw/ɡw]: depois de 2;5 

para um sujeito, e depois de 2;7 para o outro. Os ditongos são adquiridos 

aos 1;5 para os dois sujeitos – Santos, 2001, p.112-7). 

Outro esclarecimento necessário com relação ao Quadro 2.1 diz respeito 

ao status das consoantes /r/, /ʎ/ e /ɲ/, uma vez que alguns estudos recen-

tes têm conferido a elas um caráter de geminadas (no nível fonológico, em-

bora se comportem como consoantes de ataque simples, no nível fonético), 

no PA ou no PB. 

Também trabalhando como pesquisadora do Projeto “Fonologia do 

Português Arcaico”, Somenzari (2006) efetuou um mapeamento de todas 

as possibilidades de consoantes grafadas como duplas na escrita das canti-

gas medievais profanas galego-portuguesas, partindo da análise do mesmo 

conjunto de cem cantigas de amor e de amigo aqui considerado. Seu estudo 

concluiu que o recurso à grafia dupla para as consoantes não representa uma 

marca de geminação, em quase todos os casos. Somenzari (2006) atribui um 

status de consoante simples no nível fonológico a todas as ocorrências de 

<ff>, <ss> e <tt>. Somenzari também mapeou um único caso de <ll> 

representando o som de /l/, caso em que obviamente o grafema representa 

uma consoante simples, no nível fonológico. Esse dado, entretanto, foi con-

siderado um provável erro de cópia, visto que todas as outras ocorrências do 

grafema <ll> estão relacionadas ao som /ʎ/ e não /l/. 

O único caso ao qual Somenzari (2006) indiscutivelmente atribui um 

status de geminada é o de <rr> intervocálico; as demais ocorrências de 

<rr> (no início de palavras ou no início de sílaba, depois de consoante – ex.: 

onrra) constituem consoantes simples, no nível fonológico. O argumento a 

favor dessa hipótese é baseado na variação da representação de uma mesma 

palavra, entre <rr>/<yr>/<ir>, em uma mesma palavra (ex.: morreu/

moyreu), ou em um mesmo paradigma verbal (ex.: morrer/moiro/moira). 

Nesses casos, para que a primeira sílaba do verbo morrer mantenha inalte-

rada a quantidade de moras, no processo de flexão verbal.

Somenzari (2006), fecha a questão do status fonológico de /ʎ/ e /ɲ/ com 

base em Massini-Cagliari (2005a, p.93), que retoma a análise de Wetzels 

(2000, p.6) para o PB. O autor arrola uma série de evidências a favor de 

considerar essas consoantes como geminadas:
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As soantes palatais /ñ, ʎ/ do Português Brasileiro (PB) se comportam, sob 

muitos aspectos, diferentemente das soantes não palatais. Em se tratando da 

nasalização da vogal precedente, a nasal-palatal se comporta como se fosse uma 

consoante na coda, embora ela ocorra exclusivamente em posição intervocálica. 

Acrescentado a isso, as sílabas que precedem uma soante palatal são sempre 

leves, como pode ser observado não só na completa ausência de rimas pesadas 

precedendo uma soante palatal intervocálica, como também no algoritmo de 

silabação, que cria hiato no caso de sequência de Vogal + Vogal Alta que prece-

dem /ñ, ʎ/ (moinho, faúlha), enquanto antes de /m, n, r, l/ os ditongos decres-

centes surgem obrigatoriamente (queima, baila). Além disso, se uma soante 

palatal ocorre como onset de uma sílaba em final de palavra, como em alcunha, 

o acento da palavra nunca cai na antepenúltima sílaba, embora o acento propa-

roxítono seja um padrão possível no PB.

Por compartilharem das mesmas características das consoantes laterais 

e nasais palatais do PB, pode-se dizer que, no PA, esses segmentos também 

constituem consoantes complexas, ou seja, geminadas. No PA, assim como 

no PB, /ɲ/ e /ʎ/ ocorrem exclusivamente em posição intervocálica, como em 

uenna (“venha”) e parella (“parelha”), ou em enclíticos, como em lhe; as 

sílabas que precedem /ɲ/ e /ʎ/ são sempre leves, como em mellor (“me-

lhor”) e manna (“manha”); antes de /ɲ/ e /ʎ/ nunca ocorre ditongo, assim 

como no exemplo rainha; e, quando /ɲ/ e /ʎ/ estiverem no onset da sílaba 

final da palavra, o acento nunca cai na antepenúltima, como em parelha e 

conselho. No entanto, o clítico lhe ocorre no início de estrofe (= início de 

frase; CSM69, v.30: Ll’aveo que foi perant’ a ygreja), o que constitui um 

argumento contrário à análise desses segmentos como geminados.

O PA também apresenta ataques silábicos formados por mais de uma 

consoante, embora haja fortes restrições à formação de onsets complexos. 

De todas as consoantes arroladas no Quadro 2.1, apenas /p, b, t, d, k, ɡ, f, 

v/ aparecem na primeira posição de onset complexo; na segunda posição, 

somente as líquidas /l, ɾ/ são permitidas. Os exemplos encontrados no 

corpus estão apresentados no Quadro 2.2. Para as sequências de obstruinte 

mais /ɾ/, apenas alguns exemplos aparecem no Quadro 2.2; no entanto, 

com relação às sequências C+l, todos os exemplos encontrados aparecem 

no Quadro 2.2. A conclusão óbvia, a partir daí, é a de que a distribuição dos 

onsets do tipo C+l é muitíssimo mais restrita em PA do que a do tipo C+r.
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Quadro 2.2. Onsets complexos (exemplos tirados do corpus).

Sequência 

consonantal

Exemplos Sequência 

consonantal

Exemplos

pr prologo, provarei, pran, prazer, sempre, 

aprouguer, primeira, comprida, prata

pl templo

br braço, cobrar, Gabriel, obridar, sobre, 

nembros, nembrar, nobreza, abrir

bl Poblo,* 

estableçudo**

tr trobar, mostrar, outras, outro, tres, 

estranna, maltreito, maestro, trage, 

entrar, mentre, tristura

tl ---

dr madre, pedra, padre, ladron, 

Emperadriz, pedreiras

dl ---

kr sepulcro, criada, Cristo, cruz, escrito, 

creer, crerigo, crerizon, craridade

kl Claridade,*** 

clérigo,**** clemeto

gr grado, sagrado, gran, miragre, groriosa, 

gracir, jograr, gresgar, alegria

gl ---

fr fremosa, fror, offrecer, soffreu, 

francamente, fria, frade

fl ---

vr lyvro, lavrar, livrar, teevroso vl paraula

* No corpus, a palavra poblo aparece em quatro cantigas de Santa Maria: 28, 143, 211 e 225. Na versão de To da 

cantiga 211 (ToVII), aparece a forma poboo; nas versões para as demais cantigas em To, aparece poblo.

** A forma estableçudo ocorre na CSM384, que só foi transmitida por E384. Interessantemente, há um espaço 

entre as consoantes b e l, no manuscrito, claramente visível no fac-símile de Anglés (1964, p.345v): segund 

estab leçud era.

*** Em E69 e To54, a palavra claridade aparece duas vezes, assim grafada, nos versos 31 e 33. Já em T69, no 

verso 31, aparece claridade, mas na repetição, no verso 33, aparece craridade.

**** A palavra clérigo aparece em três cantigas do corpus, todas religiosas. Em E225, a palavra clérigo aparece 

abreviada na epígrafe como cligo; em F67, aparece crerigo. Em E283, a palavra clérigo aparece na epígrafe e no 

verso 21 abreviada como cligo; já em F8 aparece duas vezes grafada como crerigo. Em E384, aparece no verso 

10 abreviada como cligo.

Com relação à constituição dos onsets complexos, há uma notável di-

ferença, se comparados os dados advindos das cantigas profanas com os 

dados das cantigas religiosas. Na análise que foi feita das cem cantigas de 

amigo e de amor, só foi possível encontrar, em posição de onset, sequências 

de oclusivas ou fricativas labiodentais mais tepe. A única palavra em que 

aparece uma lateral na segunda posição do onset seguindo uma oclusiva é 

o nome próprio Clemenço (grafado como cleme to, em B, e como clemento e 

clemenço, em V) – na cantiga “Non vou eu a San Clemenço” (B1202, V807), 

de Nuno Perez. Os outros seis exemplos presentes no Quadro 2.2 provêm 

das CSM. 

Uma razão para essa marcante diferença pode estar no fato de o léxico 

das CSM ser muito mais variado e rico do que o das cantigas de amigo e 

de amor. Nesse sentido, por ter de dar conta de campos semânticos mais 
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variados no relato dos milagres, nas CSM seria necessário aludir a termos 

religiosos e técnicos mais específicos. Mas, logo em uma primeira análise 

das palavras contendo sequências C+l nas CSM pode-se perceber que não 

se trata de termos altamente especializados e técnicos. No entanto, não se 

pode esquecer que as CSM têm um nível de formalidade de expressão 

muito maior do que as cantigas profanas; esse fato pode levar à hipótese 

de poderem essas formas corresponder a hipercorreções, típicas de uma 

linguagem que se quer de um nível elevado. Um argumento a favor dessa 

hipótese é o fato de, com exceção de templo e Clemenço, todas as demais for-

mas terem correspondentes sem o cluster C+l dentro dos limites do próprio 

corpus (às vezes, ocorrendo nos limites da própria cantiga ou em versões da 

mesma cantiga em outros manuscritos): poblo/poboo; estableçudo/estabeli-

çudo; claridade/craridade; clérigo/crérigo; paravla/palavra. Por outro lado, 

várias formas com l na segunda posição de onset estão entre as palavras que 

Rodríguez (1983) arrola como castelhanismos presentes nas CSM (poblo é 

uma dessas palavras).

Mesmo na literatura especializada sobre o PA podem ser encontradas 

poucas referências à ocorrência de sequências de oclusivas e fricativas (la-

biodentais) mais lateral na posição de onset. No Glossário de Michaëlis de 

Vasconcelos (1920, p.68), estão arroladas apenas duas formas: pleito (pleyto: 

cantiga 269 da edição de 1904; CA, p.226) e plazer (sem abonação, com a 

classificação de “castelhanismo”).

Ao estudar a variação entre os grafemas l e r precedidos de consoantes, 

Mattos e Silva (1989, p.100) observa que

todos os casos de variação gráfica em causa provêm de consoante latina seguida 

de l e não de r. Consideramos rara essa variação em comparação, por exem-

plo, com a sistematicidade documentada em, pelo menos, 800 ocorrências de 

pr (< pl, pr) e de 106 ocorrências de gr (< gr), não incluídas aí as ocorrências 

de gram, grande,-s (532).

Por sua vez, Maia (1997[1986], p.618-9 e 627), afirma, primeiro sobre 

os grupos consonânticos iniciais pl, kl, fl e, depois, sobre a sequência gl:

Documenta-se [...] a tendência para manter inalterados os referidos grupos 

consonânticos, muito provavelmente por influência culta latinizante. [...] Com 
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essas formas convivem outras em que l, segundo elemento de um dos grupos 

consonânticos considerados, se transforma em r.

[...] em documentos da Galiza, o referido grupo [gl] pode aparecer conservado 

em palavras de carácter culto (cf. regla [...]; rreglas [...]); à semelhança do que 

acontece em espanhol. É mesmo provável que se trate de formas devidas à 

influência do castelhano na Galiza.

A partir das observações de Mattos e Silva (1989) e Maia (1986), pode-

-se hipotetizar que essas formas com sequências C+l estariam aparecendo 

com maior frequência nas CSM do que nas cantigas profanas dada a ten-

dência mais latinizante do discurso religioso, que, embora composto em ga-

lego-português, referia-se a um universo em que dominava o latim, língua 

oficial da Igreja. Nesse sentido, não é de se admirar que, no conjunto das 

sete palavras do corpus contendo clusters cuja segunda posição é preenchida 

por l, cinco se referem ao universo religioso.

Além disso, o que a pouquíssima frequência de palavras desse tipo com-

prova é que, diacronicamente, a substituição de /l/ por /ɾ/ em clusters era 

um processo já bastante avançado nessa época do PA, mesmo em discursos 

mais formais e que se referiam ao universo religioso, como as CSM. Por 

isso, mesmo existindo, essas formas devem ser consideradas como obso-

letismos, que, na quase totalidade, já se encontravam em variação com 

formas livres do grupo consonantal C+l.

Mesmo nos glossários considerados como fonte secundária desta pes-

quisa (que presumidamente dão conta do léxico de toda a lírica galego-

-portuguesa, profana e religiosa, uma vez que, no conjunto, abrangem toda 

a lírica profana, inclusive as cantigas de escárnio e maldizer, e religiosa), 

formas contendo onsets complexos cuja segunda posição é preenchida pela 

lateral são muito raras. Num levantamento exaustivo efetuado em todos 

os glossários e vocabulários considerados nesta pesquisa, foi possível en-

contrar apenas 35 palavras nessa categoria;4 todas elas foram arroladas no 

Quadro 2.3.

Comparando os Quadros 2.2 e 2.3, pode-se perceber, com relação às 

sequências de obstruintes mais lateral na posição de onset, que as mais 

produtivas (em termos de quantidade de palavras em que figuram) são as 

 4 Nesse total, obviamente, estão incluídas as sete palavras já mapeadas no corpus.
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constituídas de oclusivas labiais (/p, b/) e oclusivas palatais surdas /k/: 

as sequências pl, bl e kl foram mapeadas tanto no corpus como nos voca-

bulários. A sequência gl, por sua vez, aparece apenas em três palavras. As 

sequências de fricativas labiodentais /f, v/ seguidas de lateral são menos 

frequentes, mas são possíveis. Com relação a essas sequências, pode-se 

dizer que, a exemplo do que acontece com relação ao cluster vr, a sequência 

vl apresenta uma distribuição restrita: não ocorre em início de palavra.

Quadro 2.3. Onsets complexos: C+l (exemplos tirados dos glossários).

Sequência consonantal Exemplos

pl plazer, pleito, plena, completas, complidos, esplandor, templo

bl blanco, blando, poblado, poblador, establo, noble, poblo, establecer

tl ---

dl ---

kl clérigo, clerizia, clemente, clusa, Claraval, claridade, claro, 

claustro, clemenço, esclareceu, clerizon

gl glorioso, igleja/egleja; Englaterra

fl flores/flor, flemoso

vl nevla, paravla, tavleiro, tavlado

No entanto, as sequências tl e dl, ao que tudo indica, são impossíveis 

em PA. A razão para essa impossibilidade pode ser encontrada na obriga-

toriedade da formação de um contorno dentro do constituinte de ataque, 

contorno este impossível de ser alcançado dado o caráter [+ coronal] tanto 

das oclusivas alveolares como da lateral.5

Assim sendo, deve-se considerar que, em comparação com o português 

atual, brasileiro e europeu, o PA era muito mais restrito com relação à 

construção de onsets complexos. As restrições para construções de onsets 

complexos em PB, segundo Silva (2001, p.157, em itálico no original), são 

as seguintes:

Restrições em sílabas com duas consoantes prevocálicas

a. Quando C1 e C2 ocorrem, a primeira consoante é uma obstruinte (cate-

goria que inclui oclusivas e fricativas prá-alveolares) e a segunda con-

soante é uma líquida (categoria que inclui /l, ɾ/).

 5 A respeito dessa mesma restrição no PB, ver Collischonn (1996, p.105).
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b. /dl/ não ocorre e /vl/ ocorre apenas em um grupo restrito de nomes 

próprios que são empréstimos (ex: Wladmir, Wlamir, etc.).

c. /vɾ/ e /tl/ não ocorrem em início de palavra e apresentam distribuição 

restrita, ou seja, com poucos exemplos.

Uma última questão interessante relacionada com a estruturação dos 

ataques silábicos do PA levantada quando da análise do corpus é a ocor-

rência da consoante <s> seguida de uma ou mais consoantes no início de 

palavra, como nos exemplos em (2.1):6

(2.1) ouv’ a strela mostrada (CSM1, v.39)

Santa Maria, Strela do dia (CSM100, v.2)

Nesses dois exemplos do uso da palavra estrela, a métrica do verso está 

correta, não havendo a necessidade de inserção da vogal inicial para “acer-

tar” a contagem das sílabas poéticas. No entanto, no verso a seguir, o editor 

(Mettmann, 1989, p.282) achou por bem introduzir a vogal inicial, para 

que o verso tivesse o número de sílabas exigido pela métrica do poema:

(2.2) que ao çeo semella quand’ é con sas [e]splandores (CSM384, v.18)

A partir da comparação dos exemplos de (2.1) com o de (2.2), pode-se 

concluir, então, que a vogal não era pronunciada nos dois versos transcri-

tos em (2.1). Embora esta constatação resolva um problema em termos da 

metrificação do poema, cria outro, em termos da descrição da língua que 

subjaz aos versos: qual a estrutura da sílaba inicial da palavra strela, nesses 

casos? Seria constituída de um onset supercomplexo, que feriria as regras de 

aumento da sonoridade dos elementos da sílaba das margens para o núcleo?7

 6 Neste livro, os exemplos retirados das CSM aparecem grafados segundo a edição de Mett-

mann (1986, 1988, 1989), apresentando, por este motivo, marcas como apóstrofo e pon-

tuação. Isso se deve ao fato de terem sido consultados quatro microfilmes e duas edições 

fac-similadas, o que, no caso de cantigas que sobreviveram em mais de uma fonte, coloca 

questões quanto à qual grafia utilizar, quando ocorrem registros alternantes. Ao contrário, 

como para as cantigas de amor e de amigo foi utilizada apenas uma edição fac-similada para 

cada gênero, os exemplos aparecem grafados de acordo com a edição considerada.

 7 A respeito da organização dos sons dentro das sílabas do português, a partir do aumento 

da sonoridade das bordas para o núcleo, ver Freitas e Santos (2001) e Mateus e d’Andrade 

(2000).
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Esse é um problema conhecido da Fonologia, dado o fato de línguas já 

bastante exploradas (como o inglês e o italiano) possuírem sílabas desse 

tipo.8 No entanto, não parece ser esse o caso do PA. Em todos os exemplos 

mapeados, as sequências de S+C(C) sempre ocorrem depois de palavra 

terminada em vogal, a não ser no caso do exemplo em (2.2), em que o editor 

postula a necessidade da vogal inicial. Por esse motivo, é mais provável a 

hipótese de estar ocorrendo um processo de sândi, que apaga a vogal inicial 

de estrela (ou impede a sua inserção, no caso de modelos fonológicos que 

consideram essa vogal epentética) e liga o “S desgarrado” à coda da sílaba 

anterior. É o que parecem indicar os exemplos mostrados anteriormente em 

(2.1) e também os de (2.3), a seguir. 

(2.3) de Spirit’ avondada (CSM1, v.70)

De Spirito. E dali sen lezer (CSM427, v.33)

Nos exemplos de (2.3), muito provavelmente a escolha do editor em 

separar a sequência de spirito como tal segue a grafia dada para essas se-

quências com relação aos dois versos citados em todos os manuscritos em 

que aparecem. No entanto, uma escrita como esta poderia muito bem estar 

representando d’espirito, padrão regular resultante da aplicação dos pro-

cessos de elisão, na época.9 Também os exemplos de (2.4) mostram casos 

em que processos de sândi (crase, no primeiro caso, e elisão, no segundo10) 

ocasionam o “desgarramento” do S da sílaba a que originariamente perten-

ceria, dado o apagamento do núcleo, e a sua adjunção ao núcleo da sílaba 

imediatamente anterior.

(2.4) que a terra toda ’sclareceu (CSM15, v.91)

eno mes d’ agosto, no dia ’scolleito (CSM77, v.27)*

* Esta versão do verso 27 da CSM77 aparece apenas em T77 (eno mes dagosto no dia scolleito); E77 traz eno 

mes dagosto no dia escolleito, que tem uma sílaba poética a mais.

 8 A respeito das soluções dadas a este problema no modelo não linear, ver Hogg e McCully 

(1987, p.31-61).

 9 Sobre a elisão no PA, ver o Capítulo 4. Na CSM427, v.4, a forma Espirito aparece, na expres-

são Sant’ Espirito. Note-se que, neste caso, o processo de elisão apaga (regularmente) a vogal 

átona final da primeira palavra (e não a inicial da segunda). Por esse motivo, acredito que a 

expressão de spirito seria mais corretamente interpretada se grafada, numa edição com orto-

grafia atualizada, como d’ espírito.

 10 Para a distinção entre os vários processos de sândi ativos no PA, ver o Capítulo 4.
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O último caso dessa natureza mapeado no corpus está apresentado 

em (2.5). Como pode ser observado, trata-se claramente de uma citação em 

latim.

(2.5) poren dizemos: “Ave maris stela”. (CSM180, v.53)

Como em nenhum dos casos analisados foi possível afirmar que o “S 

desgarrado” se realiza no onset da sílaba, pode-se afirmar que o PA não 

possui ataques silábicos supercomplexos.

2.1.2 Coda

Embora no PA predominem as sílabas abertas (no corpus analisado por 

Biagioni, 2002, p.87-8, 65,42% correspondem a sílabas abertas), o trava-

mento silábico é permitido. No entanto, são bastante restritas as possibi-

lidades quanto às consoantes que podem ocupar a posição de coda nessa 

língua, como mostra o Quadro 2.4.

Quadro 2.4. Consoantes em posição de coda simples.

Consoante Grafema(s) 

correspondente(s)

Exemplos

/l/ l soldada, salvar, deslealdade, altar, dulta

/r/ r lazerar, ueer, flor, mar, loor, carne, portas, altar, salvar, abrir

/S/ s, x, z poys, quix, diz, cantigas, mais, deus, deslealdade, aduz, cruz

/N/ m, n, ~ bem, ben, be , cantiga, bondade, razon, enton, coraçõ, 

pore, etender

No levantamento realizado no corpus, foram atestados somente /r/, /l/, 

/S/ e /N/ formando codas simples. O segmento /S/ aparece representado 

no Quadro 2.4 como arquifonema porque pode ter mais de uma realização 

fonética nesse contexto (a saber, todas as realizações correspondentes a 

<s> e a <z> quando em onsets simples), o que indica uma relação de neu-

tralização, no jargão da fonologia estruturalista.11 Também o travamento 

nasal aparece representado como arquifonema, à moda do que faz Câmara 

 11 A respeito da ocorrência de sibilantes na coda nas Cantigas de Santa Maria, ver Gementi 

(2013).
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Jr. (1970) para o PB. A razão para tal é, entre outras, a neutralização da 

oposição que há em posição inicial de sílaba, em contexto de travamento 

silábico, entre os sons /m/ e /n/, além da possibilidade da nasalização da 

vogal também ser uma realização possível da nasalização como travamento 

silábico no nível fonológico. Já os segmentos /r/ e /l/ aparecem representa-

dos como simples fonemas. Não há provas de que já havia, naquela época, o 

mesmo tipo de variação livre atestada atualmente, no PB, na pronúncia de 

/r/ em posição final de sílaba, principal argumento a favor da sua conside-

ração como arquifonema no PB. Por sua vez, /l/ tem valor de fonema (em 

uma perspectiva estruturalista) porque o PA, diferentemente do PB, não 

vocaliza esse som em final de sílaba.

Apesar de a ocorrência de codas simples ser permitida no PA, as evidên-

cias apontam para uma forte proibição quanto à formação de codas com-

plexas nessa língua. Nenhum caso de coda complexa pode ser encontrado 

no levantamento que foi feito no corpus de cantigas profanas e religiosas. 

Nos glossários e vocabulários considerados, é possível encontrar apenas 

três palavras, candidatas a apresentarem coda complexa em uma de suas sí-

labas: moestamento (Mettmann, 1989, p.389); monstrar (Lapa, 1970, p.64); 

obscuro (Lapa, 1970, p.68).

O primeiro caso, moe stamento, é citado em Mettmann (1989), porém 

sem abonação. No glossário da edição anterior das CSM, a de Coimbra, 

Mettmann (1972, p.197) grafa essa palavra como mõestamento – sem a coda 

complexa da sílaba es (=/eNS/), portanto. Abona essa palavra com o verso 

20 da cantiga 65, que tem como fontes E65, T65 e To88: Pois que o preste viu 

que mõestamento. Nos dois primeiros manuscritos, a palavra aparece grafa-

da como mõestam̃to; em To, está escrita como mõestameto. Todas as grafias 

apresentadas pelos manuscritos para essa palavra excluem a possibilidade 

de coda complexa na segunda sílaba.

O segundo exemplo de possível coda complexa mapeada nos glossários 

aparece entre as cantigas de escárnio e maldizer: é a palavra monstrar, citada 

por Lapa (1970, p.64) e abonada com o verso 13 da cantiga B1631/V1165: 

de pran Deus lhi monstrou aquel logar. É estranho que Lapa tenha optado 

por colocar em sua edição por uma forma irregular que aparece em apenas 

um dos manuscritos, quando o outro traz a forma regular, sem a coda com-

plexa (em V165, aparece mostrou), e quando em todas as outras ocorrências 

dessa palavra em outras cantigas a nasal não está presente (cf. o verbete 
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“mostrar”, Lapa, 1970, p.64). As evidências a favor da consideração de 

uma coda complexa neste caso são, pois, muito débeis.

O terceiro caso mapeado na análise dos glossários é um pouco mais 

problemático. Trata-se da palavra obscuro, arrolada por Lapa (1970, p.68). 

Aparece em uma cantiga do conjunto das de escárnio e maldizer – B1464, 

V1074, verso 2: Don Beeito, ome duro / foi beijar pelo obscuro. A exemplo 

do que foi dito com relação à forma monstrar, também obscuro aparece em 

apenas um dos manuscritos (B); em V1074, ocorre pelo o scuro. A opção de 

Lapa pela forma obscuro parece repousar na métrica do poema, que exige 

sete sílabas poéticas por verso (pela lição de V, haveria apenas seis sílabas 

poéticas). Uma possibilidade de discussão deste assunto seria explorar 

a hipótese de a forma scuro, de V, estar por escuro (forma que “acertaria” a 

métrica do verso e que aparece em outras cantigas profanas). Porém, dei-

xando de lado essa possibilidade e aceitando como legítima a forma obs-

curo, a questão que surge, em termos da fonotática da palavra, é: qual é a 

divisão silábica mais provável para esta palavra: com uma coda complexa 

na primeira sílaba (obs-cu-ro) ou com um onset complexo na segunda (ob-

-scu-ro) (sem contar a coda preenchida por uma consoante oclusiva na pri-

meira)? Essa questão será deixada em aberto, por enquanto, uma vez que o 

problema voltará a ser discutido adiante (ver exemplo 2.36), quando serão 

consideradas as formas contendo ditongos seguidos de /S/ (ex.: deus, mais, 

pois), que colocam um problema semelhante a este (“excesso” de elemen-

tos na coda; não por coincidência, o elemento “excedente” é sempre /S/). 

No entanto, pode-se já adiantar que, como este exemplo problemático e 

proveniente de uma só fonte é a única evidência a favor da consideração da 

existência de codas complexas em PA, é possível afirmar que o PA proíbe 

a formação de codas complexas.

Com relação ao preenchimento de codas simples, nota-se uma interes-

sante oposição entre os corpora de cantigas profanas e de cantigas religiosas. 

No corpus de cantigas profanas, só há casos de codas simples preenchidas 

pelas consoantes listadas no Quadro 2.4. No entanto, no corpus de cantigas 

religiosas, puderam ser mapeados alguns casos problemáticos, com rela-

ção aos quais a dúvida que se levanta é a seguinte: trata-se de consoantes 

mudas (ou seja, sem correspondentes na fala, apenas consoantes da escrita, 

etimológicas, em alguns casos) ou da realização de consoantes oclusivas na 

coda? O que motiva a dúvida, nesses casos, é o fato de, em todos os casos 
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mapeados, a métrica do verso estar correta, sem a necessidade de inserção 

de uma vogal epentética, após a (suposta) oclusiva na coda. Esse é o caso dos 

exemplos a seguir:

(2.6) Elisabeth, que foi dultar (CSM1, v.21)

a Virgen, d’ Elisabet coirmãa (CSM69, v.88)

En Monsarrat, de que vos ja contei (CSM52, v.10)*

dentro en Cidad-Rodrigo. E é mui maravilloso (CSM225, v.9)

* Além de figurar neste verso, a forma Montsarrat aparece na epígrafe da CSM52.

É interessante notar, porém, que todos os casos citados em (2.6) envol-

vem nomes próprios não galego-portugueses, em cuja língua de origem a 

consoante em questão figurava na coda. Por essa razão, no discurso poético, 

em que tradicionalmente desvios do padrão da língua são explorados com 

finalidades estilísticas, pode-se explicar a ocorrência dessas consoantes na 

coda, mesmo que esse padrão esteja completamente banido da estrutura do 

PA. Por outro lado, é possível que essas consoantes não fossem “pronuncia-

das”, constituindo o que se convencionou chamar de “consoantes mudas”. 

Note-se, também, que pelo menos dois desses nomes são castelhanos, o que 

pode ser um argumento para considerar esses casos de castelhanismos, uma 

vez que esse fenômeno é exclusivo do corpus das cantigas religiosas.

No entanto, deve-se levar também em consideração o nível de forma-

lidade da escrita dos manuscritos da CSM, muito mais ricos e cuidados 

do que os manuscritos remanescentes das cantigas profanas (inclusive A), 

o que leva à clara manutenção de latinismos na escrita, como o que ocorre 

no exemplo (2.7). Neste exemplo, claramente não há a inclusão de uma 

vogal epentética após a consoante c de doctores.

(2.7) segund’ estableçud’ era polos seus santos doctores (CSM384, v.53)

Outros exemplos há, entretanto, em que a oclusiva “muda” aparece se-

guindo outra oclusiva, como em (2.8), ou após uma nasal (2.9).

(2.8) Judas, que foi gran tenpo | cabdelo dos judeus (CSM401, v.21)

(2.9) que del Cond don Ponç’ era connoçudo (CSM69, v.16)
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Em ambos os exemplos anteriores, a métrica do verso está correta sem a 

necessidade de inserção de uma vogal epentética.12 No caso de (2.8), restam 

as opções de interpretação que consideram a oclusiva como se realizando 

na coda ou como sendo apagada. No entanto, a realização da consoante 

d na coda, em (2.9) levaria à formação de uma coda complexa – algo que foi 

anteriormente determinado como proibido em PA. Pode-se argumentar, 

porém, que isso estaria sendo prevenido dada uma possível haplologia, 

já que o d em questão é seguido de outro d, em don. O processo de haplo-

logia, entretanto, não consegue dar conta da realização da consoante d no 

exemplo (2.10):

(2.10) sempr’ en ela fora, segund fui oyr (CSM76, v.9)

Para a explicação do exemplo em (2.10), apenas as hipóteses do apaga-

mento ou da realização da oclusiva na coda estão disponíveis. Contudo, há 

um fato que pode favorecer a hipótese da realização da consoante na coda, 

sem “estragar” a estrutura da língua (que proíbe consoantes desse tipo 

nessa posição). Para a interpretação do corpus considerado nesta pesquisa, 

nunca se pode perder de vista que o que se tem são poemas compostos para 

serem cantados: portanto, o nível fonético de realização das palavras, e sua 

realização específica no canto, é o alvo. Ora, reestruturações não permitidas 

no nível lexical em uma língua são possíveis em um nível fonético pós-le-

xical. No PB atual, pronúncias do tipo [pɔ́ʧ] e [númɾo], para pote e número 

(que contêm, respectivamente, uma consoante obstruinte africada na coda 

e um onset complexo constituído de nasal mais tepe, estruturas proibidas 

na fonologia do PB) são atestadas e podem ser utilizadas por poetas para 

“acertar” a métrica de versos em poemas metrificados. Pode-se argumen-

tar, então, que processos desse tipo poderiam estar sendo explorados pelos 

trovadores do século XIII, gerando formas proibidas pela língua no nível 

fonológico de organização das sílabas, mas “permitidas” no nível da pro-

núncia, sobretudo quando recursos estilísticos que exploram os limites 

estruturais da língua com finalidades estéticas se aplicam.

 12 Nos casos em que uma vogal epentética deve ser realizada, ela costuma ser marcada na 

escrita (exemplo: CSM425, v.27: e Jacobe con aloe).
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2.1.3  A sílaba do Português Arcaico segundo a Teoria da 
Otimalidade13

Como, na TO, a Gramática é vista como sendo constituída por um 

conjunto de restrições (constraints) violáveis e hierarquizadas, a tarefa deste 

trabalho é estabelecer a hierarquia de restrições responsável pela silabação 

do PA, a partir da verificação da atuação de restrições relativas à estrutura 

silábica.

A TO surgiu de um trabalho apresentado por Prince e Smolensky na 

Conferência de Fonologia da Universidade do Arizona, em 1991 (Silva, 

2001, p.217); mas o marco de seu início geralmente é referido ao trabalho de 

Prince e Smolensky (1993). É um programa de pesquisa de cunho gerativo 

que propõe metas para a Linguística geral: essas metas devem ser alcan-

çadas para todos os níveis da Gramática (inclusive o sintático), embora a 

Fonologia seja, nesta linha, o foco de pesquisa.

Nesse modelo, a Gramática é vista como sendo constituída por um 

conjunto de restrições (constraints) violáveis e hierarquizadas. Dessa forma, 

as regras e as derivações são eliminadas do aparato formal da Fonologia, 

considerando-se que há apenas restrições hierarquizadas, que podem ser 

violadas para que não ocorra uma violação a outra restrição mais alta na 

hierarquia, e que apontam, mesmo quando violadas não fatalmente, para 

as formas “ótimas”, dentro das possibilidades da língua, ou para formas 

agramaticais, no caso de violações fatais.14

A TO conta com um mecanismo gerador de possíveis outputs, a partir de 

um input. Esse mecanismo é chamado de GEN (do inglês generator). Todos 

os dados variantes de uma unidade dependente de um input são colocados 

para avaliação, para se saber o grau de aceitabilidade que eles têm. Dessa 

forma, o GEN coloca em avaliação todas as formas possíveis (e, em princí-

pio, até impossíveis) relacionadas com o input. 

 13 Uma versão anterior da análise apresentada nesta seção aparece em Massini-Cagliari 

(2005b).

 14 Para uma introdução aos fundamentos básicos da teoria, além do manual didático básico 

de Archangeli e Langendoen (1997), ver Roca (1997), Kager (1999), Hammond (1999) e 

Dekkers; Leeuw; Weijer (2000). No site Rutgers Optimality Archives (ROA), http://roa.

rutgers.edu/, estão à disposição do público muitos trabalhos feitos dentro da Teoria de Oti-

malidade. Com relação a textos introdutórios em português, ver Cagliari (2002, p.131-79) e 

Schwindt (2005).

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   93Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   93 22/01/2016   16:41:0422/01/2016   16:41:04



94  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

Os dados fonéticos (output do sistema) são justificados como válidos e 

corretos através dessa avaliação feita pela intuição do sujeito falante e atra-

vés de uma avaliação formal processada a partir do input, que é um tipo de 

forma de base (de forma subjacente) – ou de estrutura morfológica com seus 

fonemas. Essas formas podem ser dadas pela sequenciação direta dos fone-

mas constitutivos das palavras (ou enunciados) ou por exigências próprias 

do output, requerendo, por exemplo, que o input seja o mais semelhante 

possível ao output (e vice-versa). A diferença entre input e output surge por-

que, na fala, há a presença de muitas variantes para um mesmo dado. A TO 

é, pois, essencialmente, uma teoria que opera sobre o fenômeno de variação 

linguística, levando em conta apenas objetos (dados) linguísticos.

O conjunto de dados do output são os candidatos à avaliação feita pelo 

mecanismo avaliador, chamado EVAL (do inglês evaluator). Esse meca-

nismo irá dizer qual dos candidatos é o melhor, ou seja, o “ótimo” (razão 

pela qual o modelo se chama “Teoria da Otimalidade”), ou quais são acei-

táveis ou não aceitáveis. Para fazer isso, são colocadas em ação as restrições. 

O objetivo do mecanismo EVAL é associar um output ideal a um input e 

excluir o que não for aceitável. EVAL cria uma ordem entre as restrições de 

acordo com sua harmonia relativa (em inglês, “relative harmony”), ou seja, 

de acordo com o poder que cada uma delas tem de agir, permitindo ou não 

violações e, desta forma, fazendo as devidas seleções entre os candidatos do 

output.

O conjunto de restrições forma o componente CON (em inglês cons-

traints) e define o sistema universal da linguagem humana. O CON é o que 

constitui o elemento estrutural primordial inato da linguagem. Em outras 

palavras, a linguagem humana na sua forma mais básica é um sistema mon-

tado com o que constitui o CON. Em princípio, é vedado o uso de uma 

restrição ad hoc, ou seja, que sirva apenas para resolver um caso particular 

de uma língua.15 Uma restrição pode ser formulada pelo lado positivo – por 

exemplo: “Toda sílaba tem onset” – ou pelo lado negativo, como em “a sí-

laba não pode ter coda” (isto é, deve ser apenas formada por CV e não por 

CVC, VC etc.).

 15 Restrições desse tipo, que agem isoladamente sobre poucos dados, são chamadas de “restri-

ções paroquiais” (em inglês, parochial constraints).
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A partir de um input, o mecanismo EVAL opera com restrições em uma 

dada ordem, para ver se um determinado output viola ou não uma restrição 

e se aceita ou exclui um candidato, porque incorreu em uma violação su-

portável (uma forma possível ou variante) ou em uma violação fatal (criou 

algo inexistente na língua). O ranking é a “hierarquia”, a ordem que deve 

ser usada para escalonar uma restrição antes ou depois de outra. 

As considerações a respeito dos dados e das análises na TO costumam 

ser apresentadas resumidamente na forma de um tableau, ou seja, de uma 

tabela ou planilha de avaliação, que segue o modelo a seguir. 

(2.11)

/input/ restrições

[outputs], isto é, os candidatos resultado da avaliação (violações ou não)

Partindo para a análise das margens silábicas do PA dentro deste arca-

bouço teórico, pode-se perceber que o núcleo da sílaba é sempre vocálico. 

Inclusive, há sílabas constituídas apenas por esse núcleo (V) – fato que 

prova que o PA permite onsets vazios. Há já vários trabalhos na literatura 

da TO (entre eles, Kager, 1999, p.103) que demonstram que, quando não 

há apagamento da vogal sem onset nem epêntese para criar um onset, é 

porque as restrições MAX e DEP dominam ONSET, que pode ser violada.

Na análise que fez da silabação do PB atual à luz da TO, Lee (1999) di-

vide a restrição DEP em duas: DEP
Ons, atuando no mesmo nível hierárquico 

que MAX, e DEP
Nuc, dominada por MAX. Essa divisão de DEP revela que 

Lee considera, para o PB, que não há onsets epentéticos, apenas núcleos. No 

entanto, em Cagliari e Massini-Cagliari (2000), foi investigada a epêntese 

consonantal em PB, considerando-a possível nessa língua, em contextos 

de derivação, como consequência do alinhamento dos morfemas. Como é 

possível que o mesmo fenômeno já ocorresse em PA, a atuação de DEP será 

tomada, aqui, como igual, para onsets e núcleos. Além disso, é necessário 

considerar que DEP pode ser violada, ao passo que MAX não, porque em PA 

podem ocorrer (como será visto adiante) epênteses, para resolver estrutu-

ras silábicas inaceitáveis, mas não ocorrem apagamentos, com essa mesma 

finalidade.
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A partir das considerações anteriores, foi construído o Tableau em 

(2.13), que estabelece as interações entre as restrições definidas em (2.12):16

(2.12) MAX: os elementos do input devem ter 

correspondentes no output.

DEP: os elementos do output devem ter 

correspondentes no input.

ONSET: as sílabas têm onsets.

NÚCLEO: as sílabas têm núcleo.

(2.13)

/amigo/ MAX NUC DEP ONSET

a. ☞ a.mi.go *

b. �a.mi.go *!

c. <a>mi.go *!

d. am.ig.o ***!

Apesar de o PA ter, com mais frequência, sílabas abertas do que fe-

chadas, a ocorrência de codas é permitida. Isso quer dizer que, em PA, a 

restrição ONSET domina *CODA (= NOCODA), que tem uma posição bas-

tante baixa na hierarquia, dadas a possibilidade e a frequência de sua viola-

bilidade. Além disso, é preciso dizer que *CODA também é dominada por 

DEP, porque é preferível que a consoante permaneça na posição de coda do 

que a inserção de uma vogal epentética, como núcleo de uma nova sílaba – 

Tableau (2.15), construído a partir de (2.14):

(2.14) *CODA: As sílabas acabam em vogal.

(2.15)

/amor/ DEP ONSET *CODA

a. ☞ a.mor * *

b. a.mo.r� * *

 16 O ponto indica as fronteiras silábicas, o quadradinho, um elemento inserido (epentético) e os 

parênteses angulares, elementos apagados.
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No entanto, como não é qualquer consoante em PA que pode ocorrer 

nessa posição (ocorrem apenas /r/, /l/, /S/ e /N/ – ver Seção 2.1.2), isto 

quer dizer que há a atuação da restrição CODA-COND, alta na hierarquia, 

que restringe as possibilidades de consoantes na coda, conforme o estabele-

cido em (2.16) e demonstrado em (2.17). A definição de CODA-COND, que 

aparece em (2.16), é retirada de Lee (1999, p.147), já que as restrições para 

o aparecimento de codas não mudaram, do PA ao PB.

(2.16) CODA-COND: A coda pode ter somente:

[- vocálico, + soante] ou [- soante, + contínuo, + coronal]

(2.17)

/mal/ CODA-COND MAX DEP *CODA

a. ☞.mal. *

b. ma<l> *!

c. ma.l� *

Quando a possível coda não satisfaz a restrição CODA-COND, a solução 

é uma violação a DEP, provocando a epêntese vocálica. É o que acontece, 

também, quando, na derivação ou na flexão, surgem sequências de várias 

consoantes, em posição de coda, uma vez que o PA proíbe terminantemente 

codas complexas. Isto equivale a dizer que a restrição *COMPLEX
Coda domi-

na DEP e *CODA, estando localizada tão alta na hierarquia quanto CODA-

-COND e MAX. É o que se pode ver no Tableau (2.19).

(2.18) *COMPLEX
Coda: Codas complexas são proibidas.

(2.19)

 /amor+S/ CODA-COND MAX *COMPLEX
Coda DEP *CODA

a. ☞. a.mo.r�s * *

b. a.mor<s> *! *

c. a.mors. *! *

A questão da complexidade dos onsets, no PA, é semelhante à das codas. 

Embora onsets complexos sejam permitidos, eles são bastante restritos: só 

são permitidas sequências de oclusiva/fricativa mais tepe ou lateral. A par-
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tir desse fato, pode-se afirmar que a restrição *COMPLEX
Ons, ao contrário de 

*COMPLEX
Coda, é baixa na hierarquia, atuando no mesmo nível de *CODA, já 

que pode ser facilmente violada.

Para dar conta da existência de onsets complexos em PB, Lee (1999, 

p.152) utiliza a restrição SONORIDADE, baseada na restrição SON-SEQ, a se-

guir apresentada conforme definição de Kager (1999, p.267):

(2.20) SON-SEQ: Complex onsets rise in sonority, and complex codas fall in 

sonority.*

* “Ataques complexos crescem em sonoridade, e codas complexas decrescem em sonoridade.”

Uma restrição desse tipo leva em consideração escalas de sonoridade 

como a a seguir, construída a partir de Clements e Hume (1995, p.269):

(2.21)

[soante] [aproximante] [vocóide] escala de sonoridade

obstruinte – – – 0

nasal + – – 1

líquida + + – 2

vogal + + + 3

Na opinião de Lee (1999), a restrição SON-SEQ teria que ser tão alta na 

hierarquia quanto CODA-COND e MAX. Mas o problema com a atuação 

dessa restrição é que, embora permita onsets complexos cujos elementos 

aumentem de valor na escala em direção ao núcleo, não proíbe a ocorrência 

de onsets como os seguintes, em que a sequência de sonoridade também é 

respeitada: nl, nr, mr, ml, pn, pm, fn, fm etc.

Com relação a esta questão, Mateus e d’Andrade (2000, p.41) afirmam 

que a proposta para a hierarquia dos segmentos da escala de sonoridade 

não é suficiente para estabelecer as possibilidades das sequências dos onsets 

complexos em português, ou seja, é necessário haver também uma distância 

mínima entre os segmentos na escala. Isto quer dizer que os onsets comple-

xos não podem ter graus adjacentes de sonoridade (por exemplo, sequências 

de oclusiva mais fricativa ou fricativa mais nasal). Essa premissa é a base 

da condição de dissimilaridade, que estabelece que é necessário estipular, 
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para cada língua, o valor da diferença de sonoridade permitida entre dois 

segmentos pertencentes à mesma sílaba, com base na escala de sonoridade 

(Selkirk, 1984). Para os autores, em português, as sequências consonantais 

em onset não incluem consoantes com o mesmo grau de sonoridade, como 

sequências de duas oclusivas ou duas fricativas (*/tb/, */pt/, */sf/, */vʃ/ 

etc.). Também não são possíveis sequências de oclusiva+fricativa (*/tf/, 

*/bʃ /, */p ʒ/, */ts/ etc.) e fricativa+nasal (*/fn/, */sn/, */ʃm/, */vɲ/ 

etc.). Esse fato aponta para a inaceitabilidade de sequências incluindo el-

ementos adjacentes na escala de sonoridade, categoria que inclui as sequên-

cias de nasal+líquida (*/ɲl/, */mʎ/, */mɾ/, */nɾ/, etc.).

Por esse motivo, torna-se mais adequado propor a atuação, ao invés de 

SON-SEQ, de uma restrição que imponha condições sobre a ocorrência 

de onsets complexos, à moda do que foi feito em relação às codas. Como as 

restrições quanto à construção de onsets complexos no PA são semelhantes 

às do PB, pode-se buscar na literatura sobre nossa língua atual uma formu-

lação para a restrição que controla a sua complexidade. Collischonn (1996, 

p.105) restringe, da seguinte maneira, a ocorrência de sequências conso-

nantais no onset, em PB:

(2.22) *⎧
⎩

+ cont + cont⎫
⎭+ cor + cor

Em outras palavras, para Collischonn, o onset complexo não pode conter 

sequências de consoantes [+ cont, + cont] (o que previne a formação 

de sequências como sɾ e sl, por exemplo) e [+ cor, + cor] (o que previne a 

formação de tl/dl). Com base em formulações desse tipo, foi definida a re-

strição COMPLEX
Ons-COND, que se localiza no nível mais alto da hierarquia. 

Em (2.23), a seguir, apresenta-se a definição de COMPLEX
Ons-COND, além 

de *COMPLEX
Ons, necessárias para a compreensão do Tableau (2.24), que ex-

plica a avaliação dos candidatos que aponta como forma ótima a que contém 

um onset complexo porém dentro das especificações de COMPLEX
Ons-COND.

(2.23) *COMPLEX
Ons: Onsets complexos são proibidos.

COMPLEX
Ons-COND: Só são permitidas sequências de

[-sonte] [+líquida]
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(2.24)

/grado/ COMPLEX
Ons-

-COND

CODA-COND *COMPLEX
Coda DEP *CODA *COMPLEX 

Ons

a. ☞ gra.do *

b. �g.ra.do *! * *

c. �.g�.ra.do **!

d. g�.ra.do *

A restrição COMPLEX
Ons-COND entra em conflito com DEP, porque há 

casos, no PA, em que segmentos complexos (que não seguem as condições 

impostas para a existência de onsets complexos) provocam epêntese no out-

put – Tableau (2.26). Nesses casos, a posição da vogal epentética é dada 

por CONTIG (Kager, 1999, p.250; Lee, 1999, p.148), cuja definição aparece 

em (2.25).

(2.25) CONTIGUIDADE: a saída é contígua à entrada.

(2.26)

/star/ COMPLEX
Ons-

-COND

CODA-

-COND

MAX NUC *COMPLEX
Coda DEP CONTIG ONSET *CODA *COMPLEX 

Ons

a. ☞ s.tar * * **

b. (s)tar *! *

c. s�.tar * * *

d. s.tar *! *

e. .star. *! * *

Com base no estudo desenvolvido nesta seção, pode-se afirmar que as 

estruturas silábicas de superfície do PA são obtidas a partir de interações e 

hierarquizações de restrições de duas famílias (de estruturação silábica e de 

fidelidade), de acordo com a abordagem da TO. Dessa forma, a hierarquia 

geral das restrições que gera o padrão silábico do PA pode ser representada 

da seguinte forma:

(2.27) COMPLEX
Ons-COND; CODA-COND; MAX; NUC; *COMPLEX

Coda >> DEP 

>> CONTIG >> ONSET >> *CODA; *COMPLEX
Ons
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Já a hierarquia das restrições geradora do padrão silábico do PB, segun-

do Lee (1999, p.155) é a seguinte:

(2.28) SONOR; MAX; DEP
Onset; NUC; CODA-COND >> DEP

Nuc >> CONTIG 

>> ONSET >> NOCODA; NOCOMPLEX

Quando comparadas as hierarquias de restrições que geram a silabação 

do PA, em (2.27), e do PB, em (2.28), nota-se a enorme semelhança entre a 

proposta deste trabalho e a de Lee (1999). As diferenças, que são mínimas, 

devem-se mais a divergências de interpretação do maquinário da teoria do 

que a diferenças de comportamento da silabação nos dois momentos da 

língua. 

Entre (2.27) e (2.28), as principais diferenças são apenas duas: a) em 

(2.27), COMPLEX
Ons-COND ocupa a posição de SONOR em (2.28); já foi dito 

anteriormente que a definição da restrição que atua sobre a complexidade 

dos onsets em termos de COMPLEX é preferível à SONOR porque a atuação 

desta restrição, embora permita onsets complexos cujos elementos aumen-

tem de valor na escala em direção ao núcleo, não proíbe a ocorrência de 

onsets inexistentes em qualquer época do português (por exemplo, nasais 

mais líquidas), em que a sequência de sonoridade é respeitada; b) (2.27) 

considera a atuação de DEP como semelhante para núcleos e onsets, (2.28) 

separa DEP em duas restrições; essa diferença se deve ao fato de Lee não 

considerar a possibilidade de consoantes epentéticas. 

Analisando-se a posição das demais restrições nas hierarquias propostas 

para o PA e o PB, nota-se que há uma coincidência tanto quanto às restri-

ções utilizadas como com relação à sua posição na hierarquia. Como, no 

arcabouço teórico da TO, a mudança fonológica é definida como um caso 

de constraint reranking (“re-hierarquização das restrições”) (Jacobs, 1995, 

p.1), deve-se concluir que não houve, pois, mudança na silabação do PA 

ao PB, já que a hierarquia das restrições se mantém praticamente a mesma. 

2.2 O núcleo silábico: sequências vocálicas

O objetivo da pesquisa apresentada nesta seção é descrever a estrutura 

do núcleo das sílabas do PA, mapeando e analisando todas as sequências 
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vocálicas possíveis naquela época, dentro dos limites da palavra. Atra-

vés do estudo de fenômenos segmentais e suprassegmentais do Português 

Medieval, apreendidos pela análise da métrica das cantigas, apresenta-se 

primeiramente um estudo quantitativo dos encontros vocálicos do PA, 

discutindo, posteriormente, todas as possibilidades de resolução dessas 

sequências (i.e. ditongos crescentes, ditongos decrescentes e hiatos), em 

busca de um algoritmo que preveja a ocorrência de cada um desses tipos, 

dentro de uma abordagem otimalista da Fonologia. 

Para o mapeamento dos dados, a metodologia empregada foi a já an-

teriormente utilizada em minha tese de doutoramento (Massini-Cagliari, 

1995, 1999a) e em trabalhos que nela se baseiam (dissertações de mestrado 

e teses de doutorado por mim orientadas na UNESP de Araraquara: Gra-

nucci, 2001; Zucarelli, 2002; Biagioni, 2002; Pinheiro, 2004; Somenzari, 

2006; Costa, 2006; Fonte, 2010a – publicado em Fonte, 2010b; Prado, 

2010; Abreu, 2012; Amaral, 2012; Favaro, 2012; Migliorini, 2012; Ge-

menti, 2013; Fonte, 2014).17 Essa metodologia parte da busca na escansão 

dos versos em sílabas poéticas dos limites entre as sílabas fonéticas. Especi-

ficamente com relação ao estabelecimento das fronteiras silábicas internas 

à palavra no caso de encontros vocálicos e à categorização desses encontros 

como ditongos ou hiatos, é particularmente relevante a observação dessas 

fronteiras no meio dos versos, como mostra o exemplo (2.29), que traz a 

segunda estrofe da cantiga A42, reproduzida na Figura 2.1, “Maravilho-

-m’eu, mia senhor”, de autoria de Martin Soares,18 já que, no final dos ver-

sos, por causa dos preceitos de metrificação da época, que exigiam que às 

vezes as sílabas átonas finais de verso fossem desconsideradas na contagem, 

às vezes não (a chamada lei de Mussafia),19 podia haver dúvidas quando 

à consideração, por exemplo, de eu em deu e seu (versos 5 e 6 da segunda 

estrofe) como ditongo (portanto, finalizando versos agudos, como monos-

sílabos tônicos) ou como hiato (finalizando versos graves, como dissílabos 

 17 Para um panorama dos trabalhos já desenvolvidos no contexto do Grupo de Pesquisa Fono-

logia do Português: Arcaico & Brasileiro, ver Massini-Cagliari (2013).

 18 Na versão de Michaëlis de Vasconcelos (1904, p.91).

 19 Cunha (2004, p.88) define a lei de Mussafia como “a correspondência de versos metrica-

mente distintos mas aritmeticamente iguais quanto ao número de sílabas”. A respeito da lei 

de Mussafia (Mussafia, 1896), ver Massini-Cagliari (1999a, p.57-9) e as obras aí referidas.
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paroxítonos). Comparem-se estas duas palavras com a ocorrência de Deus, 

nos versos 3 e 5 dessa mesma estrofe, que, por estar posicionada no meio do 

verso, indiscutivelmente deve ter a sequência eu classificada como ditongo, 

já que, caso fosse um hiato, o verso fugiria ao padrão métrico da cantiga: 

versos octossílabos agudos. Pelas mesmas razões, devem ser consideradas 

ditongo decrescente a sequência eu do primeiro verso do exemplo, ditongo 

crescente a sequência ia do primeiro verso, e hiatos as sequências ia, do 

sexto verso, e oe, do último.

(2.29) A/ques/to/ di/gu’eu,/ mia/ se/nhor.

por/ quan/to/ vus/ que/ro/ di/zer:

por/ que/ vus/ fez/ Deus/ en/ten/der

de/ to/do/ ben/ sem/pr’ o/ me/lhor.

E/ a/ quen/ Deus/ tan/to/ ben/ deu,

de/vi/a-/s’a/ nem/brar/ do/ seu

o/men/ cui/ta/d’, e/ a/ do/er.

Figura 2.1. Segunda estrofe da cantiga “Maravilho-m’eu, mia senhor” (A42). 

Cancioneiro da Ajuda – Lisboa: Edições Távola Redonda, 1994. Edição fac-similada, p.97.

Dentro da perspectiva da TO, um estudo quantitativo como o que será 

apresentado na Seção 2.2.1 é de extrema relevância, no sentido de apon-

tar as tendências principais da língua, em termos de silabações ótimas e 

excepcionais, além de resoluções inaceitáveis em PA para sequências de 

vogais.
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Como mostra a Tabela 2.1, a seguir, foi mapeado no corpus um total de 

6777 sequências vocálicas, incluindo encontros de duas vogais orais, uma 

vogal oral e uma vogal nasal, uma vogal nasal e uma vogal oral, e duas vo-

gais nasais.

Tabela 2.1. Sequências vocálicas mapeadas no corpus.

Fonte Quantidade absoluta de sequências vocálicas (percentual)

Cantigas profanas 2331 (34,4%)

Cantigas religiosas 4446 (65,6%)

TOTAL 6777 (100%)

2.2.1  A combinação de vogais no Português Arcaico: 
ditongos e hiatos

Como mostram o Gráfico 2.1 e a Tabela 2.2, no levantamento que foi 

feito no corpus considerado, foi possível encontrar um total de 6777 en-

contros entre vogais internamente à palavra, dos quais 4764 (70,3%) são 

ditongos e 2013 (29,7%), hiatos. Desse fato, pode ser inferida a enorme pre-

ferência do PA pela silabação de sequências de vogais como ditongos. No 

entanto, ao contrário do que acontece no PB atual, os hiatos são mais tole-

rados em PA e, em alguns casos, são a única solução possível de silabação de 

encontros vocálicos intra e intervocabulares (por exemplo, vogais duplas).

Gráfico 2.1. Tipos de encontros vocálicos.
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Tabela 2.2. Tipos de encontro vocálico no PA.

Tipo de encontro vocálico Quantidade 

absoluta 

(percentual)

Ditongos crescentes:

I+V

profanas

religiosas

127 (1,8%)

45 (0,7%)

Subtotal (ditongos I+V) 172 (2,5%)

QU-/GU- + V

profanas

religiosas

135 (2%)

201 (3%)

Subtotal (ditongos QU-/GU- + V) 336 (5%)

Subtotal (ditongos crescentes) 508 (7,5%)

Ditongos decrescentes:

profanas

religiosas

1702 (25,1%)

2554 (37,7%)

Subtotal (ditongos decrescentes) 4256 (62,8%)

Subtotal (ditongos) 4764 (70,3%)

Hiatos (vogal oral + vogal):

profanas

religiosas

313 (4,7%)

1182 (17,4%)

Subtotal (hiatos vogal oral + vogal) 1495 (22,1%)

Hiatos (vogal nasal + vogal):

profanas

religiosas

54 (0,8%)

464 (6,8%)

Subtotal (hiatos vogal nasal + vogal) 518 (7,6%)

Subtotal (hiatos) 2013 (29,7%)

TOTAL 6777 (100%)

2.2.1.1 Ditongos

Dentre os ditongos, os dados de Zucarelli (2002, p.67 e 76), que estu-

dou os encontros vocálicos intravocabulares do PA em uma perspectiva 

derivacional não linear, considerando um corpus de 107 cantigas de amigo 

e amor, extraídas do Cancioneiro da Ajuda, do Cancioneiro da Biblioteca 

Nacional de Lisboa e do Pergaminho Vindel, permitem chegar a um total 

de 89% de ditongos decrescentes e apenas 11% de ditongos decrescentes. 

Esses últimos, de uma distribuição restritíssima, podiam ser formados, no 

nível fonológico, apenas pelas sequências ia, io, uma vez que Zucarelli não 

considera como ditongos fonológicos (mas apenas fonéticos) sequências do 

tipo QU-/GU- + V (por exemplo: augua; quando).
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Embora o corpus que aqui se considera seja muito mais amplo do que o 

de Zucarelli (2002), o levantamento quantitativo de dados possibilitou che-

gar a resultados muito semelhantes aos dessa pesquisadora, já que apontou 

como produto as seguintes quantidades: 89,3% de ditongos decrescentes 

(4764 casos) contra 10,7% de ditongos crescentes (apenas 508 casos) – Ta-

bela 2.3.

Tabela 2.3. Ditongos.

DITONGOS

Ditongos crescentes:

I+V

profanas

religiosas

127 (2,7%)

45 (0,9%)

Subtotal (ditongos I+V) 172 (3,6%)

QU-/GU- + V

profanas

religiosas

135 (2,9%)

201 (4,2%)

Subtotal (ditongos QU-/GU- + V) 336 (7,1%)

Subtotal (ditongos crescentes) 508 (10,7%)

Ditongos decrescentes:

profanas

religiosas

1702 (35,7%)

2554 (53,6%)

Subtotal (ditongos decrescentes) 4256 (89,3%)

TOTAL (ditongos) 4764 (100%)

Como se pode facilmente perceber a partir dos dados quantitativos obti-

dos através da análise do corpus, o ditongo decrescente é a silabação preferi-

da pelo PA para uma sequência vocálica, mesmo quando são con siderados 

e comparados entre si todos os tipos de soluções possíveis, incluindo 

os hiatos (ver Gráfico 2.2). Neste sentido, pode-se dizer que o ditongo 

decrescente é a silabação “ótima” para sequências de vogais no Português 

Medieval.

Por esse motivo, a análise aqui pretendida de cada um dos padrões de 

silabação possíveis para encontros vocálicos no Português Medieval inicia-

-se justamente a partir dos ditongos decrescentes.
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Gráfico 2.2. Ditongos e hiatos.

A Tabela 2.4, a seguir, mostra a distribuição de cada tipo de ditongo 

decrescente no universo do corpus.

Tabela 2.4. Ditongos decrescentes.

Ditongo Cantigas profanas Cantigas religiosas Subtotal

ai 161 163 324

au 1 3 4

ei 378 480 858

eu /ew/ 11 88 99

eu /ɛw/ 571 449 1020

iu 12 96 108

oi 214 388 602

ou 180 545 725

ui 174 342 516

Subtotal 1702 2554 4256

O Quadro 2.5 traz todas as palavras contendo ditongos decrescentes que 

puderam ser mapeadas durante a análise, apontando todos os padrões de 

ditongos decrescentes encontrados. 
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Quadro 2.5. Ditongos decrescentes.

Sílaba pretônica

ai alcayotaria, alcayotas, bailar; bailemos; dayan, faiçon, mayor, mayores, Vayamos

au bautismo, bautizar, caudela

ei aleyuosa; beeizer, beeições, beijar, beijara, beijou, beyçudo, beyjando, cheiro, 

deitadas, deitar, deitaran, deitaron, deitava, deitou, dereitamente, dereitureira, 

deytada, deytan, eigreja, eixame, feituras, leixada; leixade; leyxades; leixar, leixara, 

leixara (fut.), leixarey; leixaremos, leixaria, leixarian, leixaron, leixasse, leixassen, 

leixava, leixavan, leixei, leixou, malfeitor, neiçidade, oqueijões, pedreiras, peyor, 

queimada, queimado, queimar, queirades, queixar, queixara (fut.), queixume, 

queixou, reinasse, sospeytada, sospeitaron 

oi anoytecia, ascoitade, ascoitar, coydades, coidar, coidando, coitada, coitadas, 

coitado, coitados, moyreu, oimais, oyteenta

ou apousentar, aprouguer, cousimento, cousir, cousira, dourada, jouve, jouvera, 

louçãa, loução, louçãos, loucura, mouron, ouçades, ourivez, ousadia, ousar, 

ousaron, oussase, ousei, ousou, outorgado, outorgar, outorgaria, outorgasse, 

outorgava, outre, outrossi, ouver, ouvera, ouveran, ouveron, ouvesse, ouuessedes, 

ouvessen, pousada, pousar, pousauã, prouguer, prouguesse, souber, soubera, 

soubere, souberon, soubesse, soubessedes, trouxeran, trouxeron, trouxesse

ui acuitelada, ascuitado, ascuitados, cuydades, cuidado, cuidando, cuidar, cuidarei, 

cuidaria, cuidaron, cuidasse, cuidava, cuidavan, cuidei, cuidou, cuitada, cuitado, 

cuitados, cuitelo, juigados, Juyão, juygar

Sílaba tônica

ai Ai, alcayde, alfaya, ayre, caia, Cesaira, contrairo, demais, guaruaya, Locaya, 

iamays, mais, oymays, paay, quiçay, retraya, saya, vai

au ao*

ei acabei, acharei, achei, acordei, amarei, afeito, amei, andey, ampararei, arqueiros, 

arteiro, asperei, assanhey; assanharey, auenturey, auelaneyras, auerei, azỹeira, 

beeita, beeito, beijo, beira, busquei, cadeira, carreira, carreiras, cavaleiro, certeira, 

certeiro, ceveyra, chamei, cheira, cobrarei, comecei, congeyto, conpanneira, 

conpanneiro, conpanneiros, conqueiro, contarei, contei, contreita, contreito, 

cordeiros, cortarei, covilleira, cuidarei, cuidei, darei, deito, departirey, dereita/

mente,** dereito, dereitureira, deseiei, desfeito, despeito, dey, dezesseis, direi, 

duradeira, ei, enconlleito, enpreguey, enteira, erdeiro, errey, ensandeçerei, 

escolleyta, escolleito, escorreyto, escudeyro, estreito, falarei, falei, farei, fazfeiro, 

feita, feito, feitos, fiquei, fogueira, fronteira, guardey, guiarei, guysarey, irei, 

josticeira, lauey, lei, leite, leito, leixa, leixe, leixei, leuãtey, leuei, liey, loarei, loei, 

lumeeyra, madeira, maltreito, maltreitos, mandadeira, mandadeiro, maneira, 

maneiras, marteiro, mentireira, mõesteiro, moleira, monteira, morei, morrerei, 

namorey, neguei, neicio, odeito, omez[i]eyra, ousei, paguei, partirei, peito, peitos, 

perderei, perdoei, poderei, porteiros, porrey, prazenteira, preito, prenderei, 

primeira, primeiro, provarei, proveito, poderei, punnarei, punnei, queira, queiras, 

queixo, querrei, quitei, reçeei, refeiro, rei, reino, reis, retreito, reyne, reynos, 

ribeira, rogarei, roguei, sabedeiras, sei, seis, senlleira, sentirei, serey, servirey, 

soqueixo, sospeyta, teito, terceira, terrei, tolleito, tornei, torticeyra, trasgeito, 

trebelhey, treita, treyto, veerei, veira, verdadeira, verdadeira/mente, verdadeyro, 

vidreira, uiuerei

Continua
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Sílaba tônica

eu /eu/ acolleu, acorreu, adormeceu, apareceu, apercebeu, aprendeu, caeu, cofondeu, 

cometeu, comeu, connoceu, conquereu, conteceu, conteo, converteu, creceu, 

deçendeu, deceu, defendeu, desaprendeu, ençendeu, enssandeceu, entendeu, 

ergeu, esclareceu, falleceo, leeu, meteu, morreu, naçeu, ofereo, pareceu, perdeu, 

prometeu, recebeu, respondeu, soffreu, sandeu, tolleu, torceu, tramateu, tremeu, 

venceo, viveu

eu /ɛw/ deu, deus, encreu, encreus,eu, Filisteus, greu, judeu, judeus, leu, lheu, Machabeus, 

Mateus, meu, meus, romeus, seu, seus, teu, teus

iu abriu, arreferyu, compriu, consentiu, consomiu, destroyu, dormiu, espedyu, faliu, 

feriu, fogiu, guariu, mentiu, oyu, partiu, paryu, pediu, recodiu, reemiu, repentiu, 

resurgiu, sayu, sentiu, viu

oi agoiro, coidan, coita, coitas, depois, dormidoiro, foi, moira, moiro, noite, noites, 

oito, pois

ou achou, acusou, ageollou, ajudou, alongou, amostrou, amou, andou, apresentou, 

assanhou, atravessou, babous, Badallouce, baratou, beijou, braadou, britou, 

buscou, cantou, catou, chamou, chegou, chorou, começous, consellou, contou, 

contou, cousa, cousas, criou, cuidou, deitou, demostrou, derribou, despreçou, 

dou, dous, durou, encontrou, enganou, enpregou, enprennou, entrou, ensserrou, 

enviou, errou, espertou, estou, falou, ficou, fillou, forçou, furtou, guardou, guiou, 

guisou, jurou, leixou, levou, livrou, louco, mamou, mandou, matou, morou, 

mouro, mouros, mostrou, mudou, nembrou, obridou, ou, ousa, ousou, outra, 

outras, outre, outro, outros, ouve, ouvo, pagou, parou, passou, pensou, pesou, 

pintou, pouca, poucas, pouco, poucos, provou, prougue, prougo, punnou, queixou, 

quitou, reçeou, rezou, rogou, sacou, sãou, serrou, soube, tallou, tardou, tesouro, 

tirou, topou, tornou, touca, toucas, trouxe, untou, vou

ui cuide, cuido, cuita, cuitas, fruita, fui, mercuiro, mui, muita, muitas, muito, muitos

* Hiato realizado foneticamente como ditongo, como recurso estilístico-rítmico, com a finalidade de manter 

a isometria dos versos.

** Esta forma específica aparece nos versos 95 e 96 da cantiga CSM122: dereita aparece no final do verso 95, 

rimando com escolleyta e sospeita – na posição tônica principal do verso, portanto.

Como se pode observar, a partir da comparação entre o Quadro 2.5 e a 

Tabela 2.4, embora o ditongo éu /ɛw/ seja o mais recorrente no conjunto 

de cantigas considerado, é o ditongo ei que conta com a maior variedade de 

palavras. De fato, observa-se que há uma repetição das mesmas poucas pa-

lavras contendo o ditongo éu, especialmente as palavras eu, meu e Deus, que 

ocorrem em quase todas as cantigas analisadas, geralmente mais de uma 

vez. Por outro lado, o ditongo ei aparece em um maior número de palavras.20

 20 Sobre a evolução do valor das grafias –eu e –eo em português, do século XIII ao XVI, ver 

Cunha (2004). Sobre a diferenciação das vogais médias nas CSM, ver Fonte (2010a,b e 

2014).

Quadro 2.5. Continuação
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Na verdade, como mostra a Tabela 2.5, a maior ou menor recorrência 

dos ditongos está relacionada principalmente a dois fatores: o primeiro (já 

mencionado), é a ocorrência em um número maior de palavras; o segundo é 

o fato de alguns ditongos decrescentes serem suporte de marcas de tempo/

modo/aspecto, em terminações verbais. Dessa forma, a razão para o diton-

go ei figurar entre os mais recorrentes é o fato de este ditongo caracterizar 

a terminação de dois tempos verbais: o Pretérito Perfeito do Indicativo (1a 

pessoa do singular; 2a conjugação – exemplo: acabei) e o Futuro do Indica-

tivo (1a pessoa do singular; em todas as conjugações – por exemplo, pren-

derei). De fato, há apenas três ditongos que podem ocorrer como realização 

de flexões verbais, além de ei: eu /ew/ (Pretérito Perfeito do Indicativo; 

3a pessoa do singular; 2a conjugação – por exemplo, prendeu), iu (Pretérito 

Perfeito do Indicativo; 3a pessoa do singular; 3a conjugação – por exemplo, 

abriu) e ou (Pretérito Perfeito do Indicativo; 3a pessoa do singular; 1a con-

jugação – por exemplo, achou). Com exceção de ou (que, como mostram 

as tabelas a seguir, quando comparadas ao Quadro 2.6, ocorre como parte 

do radical derivacional de várias palavras), todos esses ditongos são mais 

recorrentes em posição de flexão verbal do que em outros contextos. O 

ditongo iu, inclusive, não ocorre em qualquer outro contexto. Por sua vez, 

outros ditongos, como ai, oi, éu e ui, são também terminações de formas 

verbais irregulares muito recorrentes, como vai, deu, foi e fui.

Tabela 2.5. Correlação: ditongo decrescente e terminação verbal.

Ditongo Em terminações verbais Em outras posições na palavra Subtotal

ai 5 319 324

au --- 4 4

ei 429 429 858

eu /ew/ 92 7 99

eu /ɛw/ 29 991 1020

iu 108 --- 108

oi 235 367 602

ou 272 453 725

ui 17 499 516

Subtotal 1187 3069 4256

Como já foi mostrado em Massini-Cagliari (1995, 1999a), há uma forte 

correlação entre a ocorrência de ditongos decrescentes no PA e o posicio-
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namento do acento lexical. De fato, como mostra a Tabela 2.6, ditongos 

decrescentes nunca ocorrem em posições postônicas no PA: foi possível 

mapear ditongos dessa natureza apenas em posições tônicas e pretônicas. 

Esse fato tem sido um dos argumentos cruciais para a consideração da sen-

sibilidade à quantidade silábica na atribuição do acento no PA, uma vez que 

sílabas contendo ditongos decrescentes comportam-se indubitavelmente 

como pesadas nessa língua (a exemplo do que ocorre com as sílabas trava-

das por consoante), atraindo para si o acento lexical, quando localizadas na 

última posição silábica da palavra.21

Tabela 2.6. Ditongos decrescentes: pauta prosódica (I).

Ditongo Sílaba pretônica Sílaba tônica Subtotal

ai 49 275 324

au 3 1 4

ei 131 727 858

eu /ew/ --- 99 99

eu /ɛw/ --- 1020 1020

iu --- 108 108

oi 45 557 602

ou 135 590 725

ui 67 449 516

Subtotal 430 3826 4256

A correlação entre pauta prosódica e ocorrência de ditongos decrescen-

tes comprova que a atração do acento lexical em circunstâncias favoráveis 

é um fator crucialmente relevante, no sentido de que todos os ditongos 

decrescentes (com exceção de au, um quase arcaísmo, na época) são muito 

mais frequentes em posição tônica do que em posição pretônica. Três deles, 

inclusive, nunca aparecem em posição pretônica: éu (/ɛw/), eu e iu. 

De fato, não era mesmo de se esperar a ocorrência de éu (/ɛw/) em posi-

ção pretônica, uma vez que a vogal [ɛ] só é licenciada em posição acentuada. 

No entanto, não há restrições desse tipo com relação às vogais [i] e [e]. A 

restrição da ocorrência de iu em posição pretônica pode estar relacionada 

 21 Ver, a este respeito, Massini-Cagliari (1995, 1999a) e o Capítulo 3 deste livro.
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ao fato de este ditongo ter ocorrido apenas como marcador de desinência 

verbal (Tabela 2.5). Por sua vez, todas as ocorrências de eu em posição outra 

que não de terminação verbal referem-se à palavra sandeu; neste caso, uma 

restrição com relação à ocorrência desse ditongo fora do ambiente de desi-

nência verbal pode ser relevante, a exemplo do que ocorre com o ditongo iu.

Como já foi mostrado na Tabela 2.2, foram localizados no corpus ape-

nas 508 casos de ditongos crescentes, correspondendo a apenas 7,5% entre 

todas as sequências vocálicas mapeadas – uma solução para a silabação de 

encontros vocálicos quase “marginal”, no PA, se comparada à quantidade 

de ditongos decrescentes.

Além disso, todos os casos de ditongos crescentes mapeados podem ser 

distribuídos em apenas dois tipos: 1. ditongos formados pela vogal I, segui-

da de A ou O; 2. ditongos formados pela vogal U precedida de consoante 

oclusiva velar (/k/ ou /ɡ/), seguida de A. A distribuição desses dois tipos 

de ditongos crescentes no corpus é apresentada na Tabela 2.7.

Tabela 2.7. Ditongos crescentes (geral).

Fonte Ditongos I+V Ditongos QU-/GU- + V Total de ocorrências

Cantigas profanas 127 (25%) 135 (26,6%) 262 (51,6%)

Cantigas religiosas 45 (8,9%) 201 (39,5%) 246 (48,4%)

Subtotal 172 (33,9%) 336 (66,1%) 508 (100%)

Dos 508 casos de ditongos crescentes em PA, 172 (33,9% do total de 

ditongos crescentes e apenas 2,5% do total das sequências vocálicas) cor-

respondem a ditongos crescentes formados pela vogal I seguida de A ou O. 

Na Tabela 2.8, apresenta-se a distribuição dos casos de ditongos desse tipo 

entre os dois corpora (de cantigas profanas e de cantigas religiosas).

Tabela 2.8. Ditongos crescentes I + V.

Fonte IA IO Total de ocorrências

Cantigas profanas 126 1 127

Cantigas religiosas 38 7 45

Subtotal 164 8 172

O Quadro 2.6 traz todas as palavras localizadas no corpus, contendo 

ditongos crescentes do tipo I + V.
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Quadro 2.6. Ditongos crescentes I+V.

Sílaba tônica

ia mia, mias, sabiades

io soberviosa/mente*

Sílaba postônica

ia bestias, caomia, chuvia, comia, Perssia, reliquias, sábia, sábian, sábias, Segovia, 

sobervia

io dormio, juyzio, nervio, novio

* Esta forma específica aparece nos versos 48 e 49 da cantiga CSM192: soberviosa aparece no final do verso 48, 

rimando com groriosa – na posição tônica principal do verso, portanto.

Uma primeira observação importante a ser feita com relação a esse tipo 

de ditongo é a de que há uma enorme desproporção entre os casos de di-

tongos IA e IO: o ditongo crescente IO ocorre apenas oito vezes em todo o 

universo do corpus. 

Uma segunda e importantíssima observação dá conta do fato de que, 

ao contrário dos ditongos decrescentes, os ditongos crescentes podem ser 

encontrados em sílabas postônicas. Além disso, na análise que se fez do 

corpus, não foi possível encontrar qualquer caso de ditongo desse tipo em 

posição pretônica (ver Quadro 2.6). Esse fato pode ser observado a partir 

da Tabela 2.9.

Tabela 2.9. Ditongos crescentes I+V: pauta prosódica.

Fontes Sílaba tônica Sílaba postônica Subtotal

Cantigas profanas 123 4 127

Cantigas religiosas 15 30 45

Subtotal 138 34 172

A Tabela 2.9 mostra que, embora haja um número relevante de casos de 

ditongos crescentes ocorrendo em posição postônica, no cômputo geral, há 

uma maior concentração dos dados em sílaba tônica. Desde já, é importante 

ressaltar o fato de que a mera possibilidade de existência de ditongos cres-

centes em posição postônica já é algo bastante notável, em comparação com 

o que ocorre com os ditongos decrescentes. Porém, os dados apresentados 

na Tabela 2.9 encontram-se “mascarados” pela grande recorrência do pro-
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nome miá (e seu plural miá(s)) – que ocorre 122 vezes no corpus de cantigas 

profanas e 12 no de religiosas. Se retirarmos das quantidades supracitadas 

as relativas a esse pronome (ver Tabela 2.10), pode-se observar que, ao 

contrário do que parece a princípio, o ambiente “ótimo” para a ocorrência 

de ditongos crescentes dessa natureza é átono, ou seja, sílabas postônicas. 

Não se pode esquecer, também, que, com relação à palavra miá (tônica), 

monossílaba, não existe outra possibilidade de acentuação (ocorre, porém, 

a forma mía, dissílaba paroxítona).

Tabela 2.10. Ditongos crescentes I+V: pauta prosódica (excluindo a palavra miá).

Fontes Sílaba tônica Sílaba postônica Subtotal

Cantigas profanas 1 4 5

Cantigas religiosas 3 30 33

Subtotal 4 34 38

O outro único tipo de ditongo crescente possível no nível fonético no 

PA são os ditongos do tipo QU-/GU- +V (em que V=[a]). Foram locali-

zados 336 casos de ditongos dessa natureza, distribuídos conforme mostra 

a Tabela 2.11. Essa quantidade corresponde a 66,1% do total de ditongos 

crescentes do corpus, 7,1% do total de ditongos e 5% do total de sequências 

vocálicas.

Tabela 2.11. Ditongos crescentes QU-/GU- +V.

Fonte QU- + V GU- + V Total de ocorrências

Cantigas profanas 103 32 135

Cantigas religiosas 125 76 201

Subtotal 228 108 336

O Quadro 2.7 mostra todas as palavras encontradas que contêm di-

tongos desse tipo. É interessante observar que, ao contrário dos ditongos 

crescentes I+V e dos ditongos decrescentes, ditongos crescentes do tipo 

QU-/GU- +V podem figurar em qualquer contexto, com relação à pauta 

prosódica. Este fator é de suma importância para a determinação do status 

fonológico desse tipo de sequência (ver Seção 2.2.2).
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Quadro 2.7. Ditongos crescentes QU-/GU- + V.

Sílaba pretônica

ua Aguadalquivir, aguardador, aguardando, gualardon, guardada, guardade, guardado, 

guardador, guardar, guardaria, guardassen, guardava, guardey, guardou, guareçer, 

guarecera, guareçesse, guarida, guarido, guaridos, guarir, guariu, guarredes, 

guaruaya, quadrava

Sílaba tônica

ua enquanto, guarda, guarde, guarden, guardes, lenguages, menguada, menguado, 

minguar, pasqual, quaes, qual, quan, quando, quanta, quantas, quanto, quantos, 

quatro

Sílaba postônica

ua agua/augua, egua, lingua, linguas, mingua

2.2.1.2 Hiatos

No levantamento quantitativo que se fez, considerando o corpus misto 

de cantigas profanas e religiosas, foram encontrados 2013 hiatos – o que 

corresponde a 29,7% dos casos de sequências vocálicas (uma solução não 

majoritária, portanto, mas estatisticamente bastante relevante). Os dados 

foram divididos de acordo com a natureza da primeira vogal envolvida no 

hiato, se oral (hiatos V+V) ou nasal (hiatos ṽ+V).

Como mostra a Tabela 2.12, com relação aos hiatos, manteve-se a ten-

dência geral de obtenção de muito mais dados a partir das cinquenta can-

tigas religiosas do que das cem cantigas profanas. Isso pode ser explicado 

pelo fato de as CSM serem tradicionalmente cantigas muito mais longas do 

que as profanas, além de, em muitos casos, terem versos mais longos (com 

um maior número de sílabas poéticas). Porém, há outra diferença relevante 

entre os dados provindos dos corpora de cantigas profanas, por um lado, 

e religiosas, por outro. Nas CSM, ocorre o dobro de hiatos do tipo vogal 

nasal + vogal do que no corpus de cantigas de amor e de amigo: nas CSM, 

há 28,2% de casos (464 em 1646); nas cantigas profanas, o percentual é de 

14,7% (54 em 367).

Tabela 2.12. Hiatos (geral).

Fonte Vogal oral + vogal Vogal nasal + vogal Subtotal

profanas 313 (15,5%) 54 (2,7%) 367 (18,2%)

religiosas 1182 (58,8%) 464 (23%) 1646 (81,8%)

Subtotal 1495 (74,3%) 518 (25,7%) 2013 (100%)
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Há 1495 casos de hiatos cuja primeira vogal é oral (hiatos do tipo vogal 

oral + vogal ou hiatos V+V). Essa quantia corresponde a 74,3% de todos os 

hiatos do corpus (ver Tabela 2.12) e a 22,1 % de todas as sequências vocálicas 

(ver Tabela 2.2).

O Quadro 2.8 traz todas as palavras localizadas no corpus em que figu-

ram os hiatos considerados no levantamento quantitativo.

Quadro 2.8. Hiatos (vogal oral + vogal).

Pretônica + pretônica

a + a braadando, braadar, braadou, Faaron, gaannado, gaannar, sinaadamente

a + e caentade, escaeçer, escaecia, escaentando, maestria, traedor

a + i sayria

a + o aorada, aorar, caomia

a + u saudada, saudar, saudavas

e + a creatura, deslealdade, lealdade

e + e creeria, enpeecesse, meezinna, preegador, preegar, reemiu, seera, seeren, ueeran, 

veeras, veeredes, veerei

e + i deidade

e + o deoessa, leonor

i + a criador, fiador, fiará, guiarei, piadade, piadades, piadosa, piadoso, Siagrio

i + e piedade, piedosa

i + i cobiiçar

o + a Joachin, loadores, loarei

o + i coirmãa, oydores, oyria

o + o voontade, voontades

Pretônica + tônica

a + a faago, gaanne, paay, sinaado, vaan

a + e caendo, caente, caer, caera, caesse, caeu, maestre, maestres, retraer, saendo

a + i ainda, campaynna, caỹ, caya, envayr, paraiso, rayz, sair, saisse, saissen, sayan, sayda, 

saydo, sayron, sayu, Ysaya

a + u caudo, saudes, traudo

e + a adeante, creades, creamos, deante, desleal, eãyo, leal

e + e Beleem, creede; creedes, creentes, creer; descreer, leer, leeu, lumeeira, oyteenta, 

reçeey; seendo, seer; ueede; ueedes; ueendo; ueer

e + ɛ ueher; vehesse; veemos, veeron, vehesTes

e + i creya, creyan, Reynna, seya

e + o Leon, meogo, peor, peões, reçeou, Simeon

e + u ameude, descreudo, neũu recreudo, veudo

Continua
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Pretônica + tônica

i + a adevyar, ciada, confiando, criada, criar, criaron, criava, desfiar, diabo, diabre, Diago, 
enviar, enviaron, enuyasse, fiança, fiar, fiavas, guiar, patriarcha, persiãos, vianda

i + e i + e: liey

i + ɛ 
(?)

Gabriel

i + i criia, fiiz, liia, remiir, riindo, riir, siia, sijam, tiinna, triigo, viinna, viir, viya

i + o criou, enviou, groriosa, grorioso, guyou, luxurioso, pepiões, perfioso, preciosa, 
religion, religioso

i + u fiuza, myudo, niũa, niun, Recessiundo

o + a Ioana, loada, loado, loar, loaron, perdoasse, voando

o + e aloe, doente, doede, doer, loei, loemos, perdoei, sangoento

o + i choya, destroya, destroyr, goir, oir, oy, oya, oyda, oyde, oydes, oydo (subst.), oydo 
(v.part.), oyndo, oyo, oyren, oyron, oysse, oystes, oyu, soya

o + o coor, coores, door, doores, loor, loores

u + i destruyr, destruyu, juyz, juyzio

Tônica + postônica

a + a aa, aas, maa

a + e cae, estadaes, quaes, taes

a + o ao, aos, mao, maos

e + a candea, candeas, correa, crea, fea, Galilea

e + e cree, creen, lee, merçee, merçees, pee, pees, see, vee

e + o Avangeo, ceo, ceos, creo, veo

i + a abadia, alcayotaria, alegria, Almaria, anoytecia, apõyan, apparecia, atreuia, averia, 
avia, avian, azaria, bavequia, beuiã, bogia, britaria, cabia, cabian, casaria, cavalaria, 
caya, chamaria, choya, comerian, comia, comian, compannia, compria, conbatian, 
conceberia, consellaria, corria, cortesia, creeria, crerizia, creyan, crian, criia, cuidaria, 
daria, darian, decendia, deçia, desafiado, desprazia, destroya, deveria, devia, 
deuiades, deviamos, dia, dias, dizia, dizian, dizias, dormia, drudaria, entendia, 
entrestecia, entrevia, envia, eregia, ergia, ergian, escaecia, escomungaria, escrivia, 
espedia, estendia, falecia, faria, fazia, fazian, ferian, fia, folia, fria, frias, guardaria, 
guia, guisaria, ia/ya, irya, jazia, leixaria, leixarian, liia, outorgaria, ousadia, oya, oyria, 
maestria, Maria, Marias, merecian, melloria, metia, mia, mongia, morria, ordian, 
osmaria, pareçia, parria, partia, partiria, pedia, pedian, perdia, perdõaria, perfia, 
pesaria, poderia, podia, podian, porria, põyas, prazeria, prazia, prenderia, prendia, 
profecia, profecias, prometia, queria, queriades, querian, querria, receberia, recebia, 
reprendia, romaria, romarias, sabia, sabian, sandia, sayan, sayria, sentia, seria, servia, 
siia, sijam, soya, subia, Suria, valia, via (subst.), via (v.), vias, vigias, vingaria, terria, 
tĩia, tĩian, tragia, tragian, todavia, tricharia, ualia (v.), ualia (subst.), vençia, verria, 
vestia, vĩia, vĩian, vivia, vivias, vivirian, yan, yas, Ysaya

i + i gentiis, fii

i + o rio, Siagrio

o + a boa

o + e doe, does, oe

Continua

Quadro 2.8. Continuação
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Tônica + postônica

o + o doo, loo, poos, soo, soon, soos

u + a duas, rua, ruas, sua, suas, tua

Postônica + postônica

e + e omees

e + o angeo, angeos

i + a Cecilia, lirias, ostia

i + o Basilio, neicio

o + a paravoa

o + o poboo

A exemplo do que fizemos em relação aos ditongos, conduzimos uma 

busca pelos glossários disponíveis em busca de padrões de hiatos que não 

haviam sido encontrados no corpus. Esses padrões localizados apenas nos 

glossários são os seguintes: i+o – prioressa, violar (pretônica + pretônica); 

u+e – crueza (pretônica + tônica); u+ɛ – cruel, Samuel (pretônica + tônica); 

u+u – cuu, nuu, muu (tônica + postônica). Ressalte-se, entretanto, que esses 

padrões são pouquíssimos – o que demonstra a boa representatividade do 

conjunto de cantigas aqui considerado como base para a análise.

Já a Tabela 2.13 mostra que ocorrem hiatos cuja primeira vogal é oral em 

todos os contextos possíveis, com relação à pauta prosódica: a saber, entre 

duas vogais pretônicas, entre uma vogal pretônica e a tônica, entre a tônica 

e a postônica imediatamente seguinte, e entre duas postônicas (no caso 

de proparoxítonas). É indispensável ressaltar, no entanto, que nem todas 

as combinações possíveis de vogais do PA aparecem formando hiatos em 

todos os contextos possíveis.

Tabela 2.13. Hiatos (vogal oral + vogal): pauta prosódica.

Hiatos Pretônica + 

pretônica

Pretônica + 

tônica

Tônica + 

postônica

Postônica + 

postônica

Subtotal

a + a 9 5 42 --- 56

a + e 12 33 7 --- 52

a + i 1 48 --- --- 49

a + o 3 --- 53 --- 56

a + u 3 3 --- --- 6

e + a 4 10 11 --- 25

Quadro 2.8. Continuação

Continua
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Hiatos Pretônica + 

pretônica

Pretônica + 

tônica

Tônica + 

postônica

Postônica + 

postônica

Subtotal

e + e 24 135 32 2 193

e + i 1 18 --- --- 19

e + o 2 17 25 14 58

e + u --- 7 --- --- 7

i + a 20 35 635 6 696

i + e 2 6 --- --- 8

i + i 2 24 2 --- 28

i + o --- 32 2 2 36

i + u --- 9 --- --- 9

o + a 9 24 4 1 38

o + e --- 13 3 --- 16

o + i 3 66 --- --- 69

o + o 10 29 12 5 56

o + u --- --- --- --- ---

u + a --- --- 11 --- 11

u + e --- --- --- --- ---

u + i --- 7 --- --- 7

u + o --- --- --- --- ---

u + u --- --- --- --- ---

Subtotal 105 521 839 30 1495

Há 518 casos de hiatos cuja primeira vogal é nasal (hiatos do tipo vogal 

nasal + vogal). Essa quantia corresponde a 25,7% de todos os hiatos (ver 

Tabela 2.12) e a somente 7,6% do total geral de sequências vocálicas 

(ver Tabela 2.2).

O Quadro 2.9 traz todas as palavras do corpus em que foram localizados 

hiatos do tipo vogal nasal + vogal.

Quadro 2.9. Hiatos (vogal nasal + vogal).

Pretônica + pretônica

ã + a certãamente, chãamente, gãara

ã + e mãefesta

ã + i certãidade, sãydade, vãidade

e + e beeições, beeizer, eemigo, eemigos, teevroso

e + o ageollasse, ageollou

ĩ + a devỹador, ordĩamento

Tabela 2.13. Continuação

Continua
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Pretônica + pretônica

ĩ + i Trĩidade, virgĩidade

õ + a corõada, perdõados, perdõaria

õ + e mõesteiro

Pretônica + tônica

ã + a gãados, gãar, grãada, grãado, sãar, sãasse, ssãassen, sãava, sãavan

ã + e gães

e + a alumear, ceava, enlumear, nomear, peado

e + e beeita, beeito, conveera, deteer, lumeeira, manteente, manteer, teen, teendes, teendo, 

teer, veeron, veesse, veessen

e + o deosto, geollos, meor

e + u teuda

ĩ + a espĩaço, ordĩado, Reỹa

ĩ + e azỹeira

ĩ + i avĩir, fĩir, tĩia, tĩian, vĩia, vĩian, vĩir

ĩ + u vỹudo

õ + a dõado, perdõar, perdõardes, perdõaron, perdõasse, razõar, rezõava, rezõavan, sõada, sõar

õ + e apõedes, cõellos, compõer, põer

õ + o cõorte

ũ + a assũada, comũal, jajũado, jajũar, jajũaron, jajũassen

Tônica + postônica

ã + a ãa, açãa, antivãa, cãa, canpãa,çertãa, cizillãa, chãa, chrischãa, coirmãa, grãa, humãa, jusãa, 

lãa, louçãa, mãa, maçãa, mannãa, quintãa, rãa, romãa, sãa, sãan, solarãa, toledãa, vãa

ã + i eãyo, estrãya, estrãyo

ã + o antivãos, cão, certãos, chão, chrischão, chrischãos, grão, irmão, irmãos, Juyão, loução, 

louçãos, mão, mãos, pagão, pagãos, persiãos, romãos, são, sãos, vão, vãos, vilão

e + a chea, cheas

e + e atees, teen, tees, vees

e + o alleo, aveo, cheo, feo, meos, seo, veo

ĩ + a farỹa, menỹa

ĩ + o camỹo, festỹo, menỹo, mesquỹo, vỹo

õ + a azcõa, bõa, bõas, corõa, dõas, Lisbõa, nõa, padrõa, perdõa, pessõa

õ + e beeições, conpannões, corações, dões, ladrões, lijões, limpidõe, oqueijões, peões, 

pepiões, razões, trões, varões

õ + o bõo, bõos, sõo

ũ + a algũa, hũa/ũa, niũa, ũas

ũ + u algũus, neũu, sũu, ũu/hũu

Postônica + postônica

e + e omees

Quadro 2.9. Continuação
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Apenas dois padrões de hiatos cuja primeira vogal é nasal foram locali-

zados exclusivamente nos glossários: ã+e – Guimarães; ũ+e – lũes. Ambos 

os casos dizem respeito a hiatos em que a primeira vogal é tônica e a segun-

da, postônica.

O que o Quadro 2.9 nos mostra é que, embora hiatos desse tipo possam 

figurar em todos os contextos possíveis, com relação à pauta prosódica, 

há restrições ao aparecimento de sequências específicas de vogais em de-

terminados contextos. Por exemplo, no contexto postônica + postônica, 

em proparoxítonas, só foi localizado o hiato do tipo e +e (que ocorre uma 

única vez, entretanto). Por sua vez, algumas sequências de vogal nasal + 

vogal não ocorreram – nem como hiatos nem como ditongos: ã+u, e+i, õ+i, 

õ+u, ũ+e, ũ+i e ũ+o. Entretanto, tal fato pode estar relacionado apenas à 

coincidência de esses padrões não ocorrerem nesse corpus específico, não a 

proibições de ocorrência na língua (fato bastante comum quando se traba-

lha com dados históricos).

2.2.2 Interpretação fonológica22

Nesta seção, pretende-se apresentar uma análise da silabação de sequên-

cias vocálicas no PA, em uma perspectiva otimalista. O objetivo é chegar a 

uma hierarquia de restrições que preveja as soluções dadas pela língua para 

cada possibilidade de combinação entre vogais contíguas.

O quadro pintado na seção anterior deste capítulo, em que dados quan-

titativos da ocorrência de cada uma das soluções possíveis de silabação para 

 22 A análise apresentada nesta Seção 2.2.2 é minha terceira abordagem do assunto, dando 

conta da distinção entre ditongos e hiatos no PA dentro da TO. Minha primeira proposta, 

contendo resultados preliminares relativos apenas ao corpus de cantigas profanas, foi apre-

sentada no II Seminário Internacional de Fonologia, realizado na PUC-RS, de 1 a 9 de abril de 

2002, na forma da comunicação intitulada Ditongos e hiatos em Português Arcaico: uma abor-

dagem otimalista, que foi publicada em Massini-Cagliari (2003a). Resultados preliminares 

relativos apenas a uma sequência específica de vogais foram apresentados no L Seminário 

do GEL, realizado na FFLCH-USP, de 23 a 25 de maio de 2002, na forma da comunicação 

intitulada A silabação da sequência a+i no Português Arcaico: uma abordagem otimalista da 

distinção entre ditongos e hiatos (cf. Massini-Cagliari, 2003c). No XVIII Encontro Nacional 

da Associação Portuguesa de Linguística, realizado na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto, Portugal, apresentei minha segunda proposta, uma abordagem otimalista da 

combinação entre vogais altas, na forma da comunicação A formação de ditongos e hiatos no 

Português Arcaico: a respeito da silabação do nome de um jogral (Massini-Cagliari, 2003d). 

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   121Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   121 22/01/2016   16:41:0622/01/2016   16:41:06



122  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

encontros vocálicos foram considerados, sugere um “campo favorável” à 

abordagem otimalista, no sentido de que tendências claras em direção a, 

por um lado, privilegiar tipos específicos de silabação e, por outro lado, 

evitar outros puderam ser encontradas. 

Como foi mostrado na Seção 2.2.1, o ditongo decrescente é a silabação 

largamente preferida pelo PA, na combinação de duas vogais em sequência. 

E, como foi possível observar a partir da Tabela 2.6, esse padrão de silaba-

ção nunca ocorre em sílabas postônicas no PA, sendo exclusivo de sílabas 

tônicas e pretônicas. Essa tabela aponta, inclusive, três ditongos decrescen-

tes que aparecem exclusivamente em posição tônica: eu (/ɛw/), eu e iu.

Não é possível a ocorrência de eu (/ɛw/) em posição pretônica, uma vez 

que a vogal [ɛ] só é licenciada em posição acentuada. Porque a qualidade da 

vogal média está intimamente ligada à sua posição com relação ao acento, 

o ditongo eu (/ɛw/) não ocorre em posição pretônica, mas a restrição não 

se dá com relação ao ditongo como um todo, mas apenas com relação à 

qualidade da vogal-núcleo – o que, por si só, não é capaz de comprovar um 

condicionamento do acento sobre a ocorrência de ditongos decrescentes. 

No entanto, não há restrições desse tipo com relação às vogais [i] e [e]. A 

restrição da ocorrência de iu em posição pretônica pode estar relacionada ao 

fato de este ditongo ter ocorrido apenas como marcador de desinência ver-

bal (Tabela 2.5). Mas o mesmo não ocorre com relação ao ditongo eu, que, 

além das ocorrências em posição de terminação verbal, aparece no nome 

substantivo sandeu.

Como já foi dito anteriormente, a correlação entre pauta prosódica e 

ocorrência de ditongos decrescentes comprova que a atração do acento 

lexical em circunstâncias favoráveis é um fator crucialmente relevante, 

no sentido de que todos os ditongos decrescentes (com exceção de au, um 

quase arcaísmo, cujo ancestral latino fora transformado em ou) são muito 

mais frequentes em posição tônica (última ou penúltima sílabas da palavra, 

justamente aquelas que podem “atrair” para si o acento, por causa da sua 

localização na palavra – ver Capítulo 3) do que na posição pretônica. 

A percepção de fatos como estes fizeram que, desde o início dos estudos 

de sequências vocálicas no PA, fosse estabelecida uma correlação entre 

pauta prosódica e ocorrência de ditongos decrescentes, nessa língua (cf. 

Huber, 1986[1933]; Williams, 1975[1938]). Mas essa relação era princi-
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palmente de constatação da ligação entre esses fenômenos, nos estudos 

filológicos a respeito do vocalismo do PA, e não de causa-consequência, no 

sentido de que a posição do acento seria a responsável pela realização foné-

tica de sequências vocálicas como ditongos decrescentes.

Em minha tese de Doutorado (1995, publicada em 1999a), objetivei 

estudar o percurso da acentuação do latim ao PB atual, enfatizando, porém, 

o período arcaico da Língua Portuguesa, crucial para a compreensão da 

mudança observada nos padrões de acentuação do latim até hoje. Nessa 

ocasião, pude mostrar como o Português Medieval é sensível ao peso das 

sílabas para a localização do acento tônico. O que isso quer dizer é que qual-

quer sílaba pesada (isto é, com duas moras ou mais) localizada na última ou 

penúltima posição silábica da palavra atrai para si o acento principal.

(2.30) sagrádo vs. sagraçón

uírgo vs. uirgéu

É por esse motivo que não se pode encontrar ditongos decrescentes 

postônicos em PA. Como o ditongo ocupa duas posições moraicas, a sílaba 

que o possui é pesada, atraindo inevitavelmente para si o acento, caso esteja 

posicionada no fim da palavra. Tal fato prova que a correlação existente 

entre a ocorrência de ditongos decrescentes e a posição do acento é o re-

flexo fonético de uma relação de causa-consequência fonológica: o acento 

sendo construído sobre a silabação – e não o contrário. Em outras palavras, 

a sílaba é acentuada porque contém um ditongo crescente – e não: a sílaba 

contém um ditongo crescente porque é acentuada.

Entretanto, em uma abordagem otimalista, não é necessário o estabele-

cimento de relações de anterioridade/posterioridade na aplicação de regras, 

como o que acontecia nos modelos derivacionais, uma vez que, sendo a 

Fonologia da língua governada por restrições hierarquizadas que avaliam 

múltiplos outputs de um mesmo input (todos candidatos a “forma ótima”), 

em tese, as restrições que governam tanto a atribuição de acento como a 

silabação podem agir ao mesmo tempo. Mesmo com essa possibilidade, 

os dados do PA provindos da análise quantitativa efetuada anteriormente 

conformam-se muito mais a um padrão de independência da silabação com 

relação à atribuição do acento do que a um modelo de inter-relação. Porém, 

sendo a língua sensível à quantidade silábica na atribuição do acento, o 
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contrário não é verdadeiro, já que a localização do acento é decorrente da 

estruturação silábica.

Portanto, na presente análise, pretende-se mostrar que a relação de 

causa-consequência entre silabação e acentuação estende-se a todos os pa-

drões de silabação de sequências vocálicas no PA, não apenas aos ditongos 

decrescentes.

Dentro da perspectiva da TO, um estudo quantitativo como o apresen-

tado anteriormente é de extrema relevância, no sentido de apontar as ten-

dências principais da língua, em termos de silabações ótimas e excepcionais 

e de resoluções inaceitáveis em PA para sequências de vogais.

Dessa forma, o levantamento quantitativo apresentado apontou a enor-

me preferência do PA pelos ditongos crescentes, como padrão de silabação 

de sequências vocálicas. Nesse sentido, pode-se dizer, em termos otima-

listas, que o ditongo decrescente é a silabação “ótima” para sequências 

de vogais orais no Português Medieval. Em trabalhos anteriores sobre a 

silabação do PA (Massini-Cagliari, 2003a,b,c,d), pude mostrar que a razão 

para este fato reside na exigência de fidelidade no PA entre as sequências 

vocálicas do input e do output, já que, quando há a formação de ditongos, 

não há epêntese de material vocálico ou consonantal entre as vogais que se 

encontram no input, nem apagamento de uma delas. Em termos otimalis-

tas, pode-se afirmar que, no PA, dado um input VV e os outputs possíveis 

VG (ditongo decrescente, em que G=glide), GV (ditongo crescente) e VV 

(hiato), a realização estatisticamente mais relevante VG, na relação entre o 

input dado e o output escolhido, aponta para a importância das restrições 

DEP, MAX e ONSET, na silabação de encontros vocálicos. Comparando-se 

um input VV com um output VG, constata-se que este último não viola DEP, 

porque não há epênteses, nem MAX, porque também não há apagamentos. 

ONSET também não é violada (a violação a essa restrição aconteceria se o 

output preferido fosse o hiato, em que a segunda vogal inicia uma sílaba de 

onset vazio). Como intravocabularmente os hiatos são permitidos em PA, 

embora não sejam a silabação mais recorrente, conclui-se que ONSET ocupa 

uma posição na hierarquia de restrições que gera a silabação das sequências 

vocálicas em PA abaixo de MAX e DEP.

Por atrair o acento para si, quando posicionados no final da palavra, 

os ditongos decrescentes do PA devem ser considerados pesados. Para ser 

pesada, a sílaba deve conter pelo menos duas moras. 
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Há duas possibilidades teóricas para a distribuição das moras dos di-

tongos pela planilha silábica, para a constituição de sílabas pesadas (Hayes, 

1995):

(2.31)

No primeiro caso, tem-se uma sílaba aberta, já que o último elemento é 

nuclear, e o glide tem um status vocálico; no segundo caso, trata-se de uma 

sílaba fechada, travada, já que o último elemento pertence à coda, e o glide 

deve ser considerado consonantal, do ponto de vista fonológico (do ponto 

de vista fonético, ele é, obviamente, uma vogal). 

Portanto, a pergunta que deve ser feita é a seguinte: em PA, o glide dos 

ditongos decrescentes pertence ao núcleo ou à coda da sílaba?

Alguns estudiosos, como Mateus e d’Andrade (2000, p.46) defendem a 

primeira hipótese para o Português Europeu atual e afirmam que as rimas 

das sílabas do Português sempre têm uma vogal nuclear e que essa vogal 

pode ser seguida de um glide no nível fonético; desta forma, o núcleo pode 

incluir um ditongo decrescente. O argumento mais forte aventado por Ma-

teus e d’Andrade (2000, p.48) é o fato de a nasalização, em palavras como 

mãe, irmão etc., espraiar por todo o ditongo. Para eles, se o glide estivesse na 

coda, como a nasal está na coda, somente ele deveria ser afetado pela nasali-

zação. Ora, essa observação de Mateus e d’Andrade desconsidera o fato de 

que, quando o domínio da regra de nasalização é a rima, todos os elementos 

desse domínio são afetados pela nasalização. Dessa forma, o glide, inclusive 

no PE, poderia muito bem ser localizado na coda da sílaba. Com relação ao 

PA, esse argumento não é válido. Como foi comprovado a partir do levan-

tamento feito no corpus, muitos dos atuais ditongos nasais do PE e do PB 

eram ainda hiatos no PA (ex.: mão, irmão), ou nem mesmo haviam perdido 

a consoante nasal interveniente entre as duas vogais em questão (ex.: mano, 
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louçano). Parkinson (1993, p.55) mostra, a partir da consideração da métri-

ca e da rima de cantigas medievais galego-portuguesas, que os cancioneiros 

não trazem evidências favoráveis à convergência de -ão, -ã, -õ e -õe (hiatos) 

para -ão (ditongo).

Câmara Jr. (1985[1970]) classifica os ditongos do Português Brasileiro 

atual como uma sequência VV. Em uma perspectiva não linear, essa afir-

mação leva à interpretação de duas posições ocupadas no núcleo. Seu ar-

gumento é o fato de, por exemplo, depois de ditongo, não poder ocorrer 

“R” forte, só “R” fraco (tepe), o que significa dizer que, depois de coda 

preenchida, só ocorreria “R” forte, como em Israel. Se o glide do ditongo 

está na coda, então, deveria ocorrer “R” forte e não “R” fraco, como em 

Europa. O mesmo parece ocorrer em PA. Neste sentido, o glide deveria ser 

posicionado no núcleo silábico.

Somenzari (2006) levantou evidências no sentido de que a consoante 

representada pela letra R em PA, na posição intervocálica, é geminada, 

no nível fonológico. Neste sentido, não poderia de forma alguma ocorrer 

depois de ditongos se o glide estivesse posicionado na coda, porque não ha-

veria lugar de ancoragem para a consoante – o que efetivamente ocorre em 

PA. Por outro lado, se o glide estivesse no núcleo, isto deveria acontecer – o 

que não é possível no PA. Esse fato leva à conclusão de que o glide está na 

coda da sílaba, nos ditongos decrescentes.

Mas o argumento mais forte quanto à consideração do glide na coda pro-

vém da distribuição das consoantes na parte periférica da sílaba. A exemplo 

do que ocorre até hoje no PB e no PE, apenas os chamados arquifonemas 

/S/ e /N/ e as consoantes /r/ e /l/ podem ocorrer na posição de coda, 

no PA: /r/ (veer, moller, certo, andar, sennor, pastor, Portugal, amor); /S/ 

(esto, faz, sospeita, aquesta, chus, solaz, triste); /N/ (entender, andar, nem-

brar, non, razom, coraçon, cantiga, gran, branca); /l/ (algun, sol, culpado, 

mal, Portugal). Ora, depois de ditongos, apenas /S/ pode ocorrer e, assim 

mesmo, em final de palavra, como em Deus, pois, mais. Assim, para o PA, a 

hipótese de que o glide estaria posicionado na coda é a mais adequada, pois 

dá conta melhor da descrição e da compreensão das estruturas silábicas da 

língua, que, em todos os outros casos, não possui mais de uma única posi-

ção preenchida no núcleo.

Em resumo, considerando a distribuição dos elementos vocálicos e con-

sonantais na sílaba do PA e o comportamento das sílabas contendo diton-
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gos, que é análogo ao das sílabas travadas com relação à acentuação (que 

leva em consideração o peso silábico – Massini-Cagliari, 1999a), deve-se 

concluir que o PA só aceita uma posição preenchida no núcleo; em conse-

quência, nos ditongos decrescentes, o glide posiciona-se na coda. Assim, 

conclui-se também que a restrição *CODA – definida anteriormente em 

(2.14) – pode ser violada em PA para a formação de ditongos decrescentes e 

de sílabas travadas. A interação no componente EVAL entre esta e as restri-

ções a que aludimos no parágrafo anterior é mostrada no Tableau (2.32). As 

restrições levadas em consideração para a construção desse tableau foram 

definidas anteriormente em (2.12).

(2.32)

/rei/ MAX DEP ONSET *CODA

a. ☞ .rei. *

b. re.i *

c. re.�i *!

d. re<i> *!

Como os glides dos ditongos decrescentes são posicionados na coda 

em PA, em decorrência da consideração de núcleos simples, a silabação do 

glide como segundo elemento de um núcleo complexo é vetada. No Tableau 

(2.33), essa proibição é evidenciada a partir do conflito entre *CODA e 

*COMPLEX(N) – definida em (2.34). Por convenção, no Tableau (2.33) – 

e nos seguintes, quando necessário – o posicionamento do glide no núcleo 

será indicado por y, que representa o glide anterior (no caso do glide poste-

rior, será utilizado w).

(2.33)

/rei/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ .rei. *

b. .rey. *!

(2.34) *COMPLEX(N): Núcleos têm apenas um elemento. 

(OU Núcleos complexos são proibidos)
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Como já apontado anteriormente, a consideração de uma proibição forte 

com relação a núcleos complexos no PA tem uma desvantagem (mas várias 

vantagens, como será visto adiante): parece não prever a possibilidade de 

ocorrência de ditongos crescentes seguidos de consoante, como ocorre em 

Deus, mais, pois. Em primeiro lugar, é necessário dizer que nem todas as 

consoantes licenciadas na coda podem aparecer nessa posição: apenas /S/ 

ocorre. Isso prova que essa posição não é uma coda “comum”.

Para dar conta do posicionamento do glide dos ditongos decrescentes 

na coda e da proibição de codas complexas no PE, nesses casos, Fikkert e 

Freitas (1997, apud Santos, 2001, p.81) consideram o /S/ extrassilábico. 

Zucarelli (2002, p.101-2) prefere considerar a existência de codas com-

plexas no PA, embora considere a hipótese de Fikkert e Freitas como uma 

solução alternativa.

Biagioni (2002, p.147-8) mostra que a “sílaba máxima” do PA, ou seja, 

a sílaba possível com o maior número de elementos, nunca ultrapassa o 

número de quatro. As possibilidades listadas por Biagioni são: CCVC 

(cras); CCVV (preito) e CVVC (deus). As sílabas formadas por ditongos 

decrescentes seguidos de /S/ nunca ultrapassam o número máximo de 

elementos por sílaba – o que é um argumento desfavorável à hipótese da 

extrassilabicidade.

Pelos motivos expostos anteriormente, é preferível considerar que, 

assim como o PA permite onsets complexos, colocando, entretanto, sérias 

restrições para a sua ocorrência, haveria a possibilidade de formação de 

codas complexas em contextos restritíssimos. As restrições ao aparecimen-

to de onsets complexos no PA foram traduzidas, em termos otimalistas, na 

superioridade de COMPLEX
Ons-COND sobre ONSET no ranking de restrições. 

Por simetria, pode-se propor que uma restrição do tipo COMPLEX
Coda-COND, 

definida em (2.35), que atuaria em conjunto com CODA-COND e *COM-

PLEX
Coda (já definidas anteriormente em 2.16 e 2.18, respectivamente), está 

hierarquizada acima de *CODA – como no Tableau (2.36). Essa configu-

ração das restrições hierarquizadas dá conta do aparecimento de palavras 

como deus, mais e pois. 

(2.35) COMPLEX
Coda-COND: A segunda posição de coda só pode ser preenchida 

por /S/.
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(2.36)

/deus/ MAX CODA-COND; 

*COMPLEX
Coda; 

COMPLEX
Coda-

-COND

DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ .deus. **

b. .dews. *! *

c. de.us * *

Como o PA só permite o preenchimento de uma posição no núcleo da 

sílaba, a atuação de *COMPLEX(N) explica por que as sequências de vogais 

iguais, no PA, são categoricamente silabadas como hiato. Como mostra o 

Tableau (2.37), o apagamento de qualquer uma das vogais feriria MAX; a 

inserção de uma consoante entre elas, DEP. Já a constituição de uma vogal 

longa fere *COMPLEX(N). A hierarquia de restrições adotada a seguir expli-

ca a ocorrência do hiato em todos os exemplos de vogais duplas mapeados 

no corpus.23

(2.37)

/kreer/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ cre.er * (*)

b. cre:r *! (*)

c. cr<e>er *! (*)

d. cre<e>r *! (*)

e. cre. er *! (*)

É importante notar que, em termos diacrônicos, muito provavelmente 

a restrição *COMPLEX(N) perde posteriormente a sua força, ou seja, vai 

caindo para posições mais baixas na hierarquia, uma vez que, atualmente, 

tanto no PB como no PE, vogais duplas não são admitidas. Por outro lado, 

há, nessas duas variedades do português atual, a possibilidade de formação 

de ditongos nasais – inexistentes no PA, pela falta de espaço de ancoragem 

 23 O asterisco entre parênteses representa uma violação à restrição considerada, mas com rela-

ção a uma questão que não está sendo discutida no momento, ou com relação a uma outra 

sílaba da palavra que não a focalizada na discussão. Sem exceção, este tipo de marcação é 

aqui usado apenas para restrições muito baixas na hierarquia, porque, do contrário, o output 

avaliado seria descartado por violação fatal.
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para dois elementos vocálicos no núcleo da sílaba, uma vez que a nasal fica 

na coda, de onde espraia.

A hierarquia de restrições considerada em (2.37) explica também a for-

mação de hiatos em vários outros contextos, além da formação de vogais du-

plas. Por exemplo, quando a segunda vogal de uma sequência é diferente de 

/i/ e /u/ e não pode constituir um glide de ditongos decrescentes (portanto, 

não se encaixa nas condições estabelecidas por CODA-COND como uma 

possível coda), um hiato é obrigatoriamente formado. Isso explica o apa-

recimento de hiatos em sequências do tipo a+e (escaeçer, traedor, maestre, 

estadaes, quaes etc.), a+o (aorada, mao etc.), e+a (creatura, desleal, candea 

etc.), e+o (deoessa, Leon, peor, ceo, creo etc.), o+a (loadores, perdoasse, boa 

etc.) e o+e (doede, loemos, doe etc.), em que os outputs trazendo silabações 

possíveis para as combinações de vogal em questão são avaliados da mesma 

forma que os outputs considerados para a palavra traedor, no Tableau (2.38).

(2.38)

/traedor/ MAX CODA-COND DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ tra.e.dor * (*)

b. trae.dor *! *(*)

Porque o PA permite apenas um elemento no núcleo, hiatos também 

são formados quando uma vogal alta é seguida de qualquer outra vogal – 

Tableau (2.39), para os exemplos Maria e piedade. A tendência majoritária 

da língua com relação a sequências de V(alta) + V é, portanto, a de evitar a 

formação de ditongos crescentes.

(2.39)

/maria/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ Ma.ri.a *

b. Ma.ria *!

/piedade/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

c. ☞ pi.e.da.de *

d. pie.da.de *!

Em sequências de V+V(alta), muitas vezes o resultado é, também, 

obrigatoriamente um hiato (e não o ditongo decrescente, tendência ma-
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joritária). Isso acontece quando, após a vogal alta, aparece uma consoante 

(≠ /S/, incluindo a nasal), porque, nesse caso, como a consoante preencherá 

prioritariamente a coda, não há mais local para alocação da vogal alta nesse 

constituinte; desta forma, a vogal alta deve obrigatoriamente ser silabada 

como núcleo de uma sílaba diferente da da vogal que a precede. Essa é a 

razão pela qual hiatos são formados nas palavras: ainda, envayr, sair, ade-

vyar, confiando, criar, desfiar, enviar, fiança, fiar, guiar, patriarcha, persiãos, 

vianda, Gabriel, pepiões, religion, niũa, niun, Recessiundo, destroyr, goir, oir, 

oyndo, oystes. Nos termos da TO, a restrição à ocorrência de formas como 

*ail, *air, *ain etc. em rimas do PA pode ser expressa a partir da ação da 

restrição COMPLEX-CODA-CONDITION – definida em (2.35) –, que atua em 

conjunto com CODA-COND (2.16) – ver Tableau (2.40):

(2.40)

/sair/ MAX CODA-COND; 

COMPLEX
Coda-COND

DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ sa.ir * *

b. .sair. *! **

c. .sayr. *! *

Pelos mesmos motivos, a formação de um hiato é obrigatória em se-

quências de V(alta)+V+V(alta), uma vez que, constituído um ditongo 

decrescente entre V e V(alta), a vogal alta que antecede essa sequência é si-

labada como núcleo da sílaba anterior – como em liey, enviou, destruyu (ver 

Tableau (2.41), para liey).

(2.41)

/liei/ MAX CODA-COND; 

COMPLEX
Coda-

-COND

DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ li.ei * *

b. lie.i *! * *

c. lyei *! *

Pelos motivos expostos anteriormente, fica também explicada a prefe-

rência pelo hiato na formação de palavras como rainha/reinha e campaynna. 
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Na seção anterior deste capítulo, já foi estabelecido que as consoantes pala-

tais /ʎ/ e /ɲ/ em PA devem ser consideradas complexas, pelas mesmas ra-

zões pelas quais Wetzels (2000) assim as considera em PB. Dessa maneira, 

a formação de um ditongo em reinha feriria COMPLEX-CODA-CONDITION 

– ver Tableau (2.42).

(2.42)

/reinna/ MAX COMPLEX
Ons-

-COND

CODA-COND; 

COMPLEX
Coda-

-COND

DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ re.in.na * *

b. rein.na *! **

c. re.i.nna *! *

d. rey.nna *! *!

e. reyn.na *! *

Nos verbos, a partir da Teoria do Alinhamento de McCarthy e Prince 

(1993), pode-se explicar o aparecimento de vários hiatos cuja segunda vogal 

é alta, devido a exigências de alinhamento entre a vogal temática verbal 

(VT) com o núcleo da sílaba a que pertence – restrição ALINHE (VT,N), 

em (2.43). A necessidade de alinhamento da VT ao núcleo da sílaba acaba 

por gerar os hiatos mapeados nas formas de particípio caudo, traudo – ver 

Tableau (2.44).

(2.43) ALINHE (VT, NUC): Nos verbos, alinhe a VT com o núcleo da sílaba a 

que pertence.

(2.44)

/ka-u-do/ MAX ALINHE (VT,N) DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ ca.u.do *

b. cau.do *! *

No entanto, a hierarquia anteriormente estabelecida não explica a forma-

ção de ditongos crescentes nas formas miá, dórmio/dórmia, Simión, sobérvia, 

ravioso, sábia, cambiár. Há duas observações importantes a este respeito: 

1) ao contrário do que acontece com relação aos ditongos decrescentes, os 

ditongos crescentes podem aparecer em posição postônica – o que prova que 
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a sílaba em que se localizam é leve, isto é, monomoraica; 2) a recorrência de 

ditongos crescentes no corpus é realmente relevante somente com relação à 

palavra miá (134 ocorrências em um total de 172 – 78%); todas as outras pa-

lavras aparecem apenas uma vez ou duas (quatro, no máximo – e, nesse caso, 

em uma mesma e única cantiga). Esse fato sugere uma realização excepcio-

nal, lexicalmente marcada.

Mesmo assim, é preciso explicar e prever a oposição entre as formas 

listadas em (2.45), aparentemente distintas apenas quanto ao acento e à 

silabação:

(2.45) miá (pronome pessoal 1ps) vs. mía (pronome pessoal 1ps)

dórmia (pres. subj. 3ps) vs. dormía (pret. imp. Ind. 3ps)

sábia (subst.) vs. sabía (verbo)

Nos casos em que a alternância entre ditongo e hiato produz palavras di-

ferentes, no quadro das teorias derivacionais, era possível dizer que a diferen-

ça é gramatical. Por exemplo, a estrutura morfológica dos verbos dórmia e 

dormía reflete importantes distinções de tempo, modo e aspecto (dórmia 

= Presente do Subjuntivo, 1a ou 3a pessoas do singular; dormía = Pretérito 

Imperfeito do Indicativo, 1a ou 3a pessoas do singular).24 

(2.46) radical VT MT NP

dórmia dorm-  i a 
dormía dorm-  i  ia 

O primeiro fato a ser considerado é que, em dormía, há a formação de 

uma vogal bimoraica. Como já mostrei anteriormente em Massini-Cagliari 

(1999a, p.177-81), a ocorrência de vogais bimoraicas no PA é permitida 

em certos contextos de flexão verbal, em que a vogal temática verbal pode 

ser fundida com uma vogal de mesma qualidade de uma das desinências 

(modo-temporal ou número-pessoal) – o que resulta na soma das moras de 

 24 Em (2.46), as abreviaturas VT, MT e NP referem-se à estrutura morfemática desses verbos 

e significam, respectivamente, vogal temática, desinência modo-temporal e desinência 

número-pessoal.
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cada uma das vogais. Nesse sentido, em termos derivacionais, a diferença 

de padrão acentual entre dormía e dórmia é resultado direto do padrão de 

silabação dessas palavras. Em dormía, o acento recai sobre [i] porque esta é 

uma vogal bimoraica e o PA é sensível à quantidade silábica na atribuição 

de acento;25 já em dórmia, o acento recai sobre o radical, porque este é o 

padrão natural para os tempos presentes (Indicativo e Subjuntivo), nas três 

pessoas do singular e na terceira pessoa do plural. 

Por sua vez, e ainda dentro de uma abordagem derivacional, a manuten-

ção da VT em formas como dórmia é algo excepcional, já que, nessas pessoas 

específicas dos tempos presentes, a VT cai, por regra, diante de outra vogal 

que carregue status de desinência verbal (ex.: canto: cant – a -  - o; cante: 

cant - a – e - ). Por esse motivo, pode-se dizer que, mesmo mantendo sua 

identidade fonética de vogal, i perde a mora a ela associada, em dórmia, o 

que permite que ela seja associada ao onset silábico – como em (2.47). Em 

termos derivacionais, portanto, o que se tinha era muito mais do que uma 

descrição do fenômeno, mas uma explicação, correlacionando a silabação 

excepcional da sequência mia como consoante mais ditongo crescente ao 

fenômeno mais geral de queda da VT nas formas presentes dos verbos.

(2.47)

Em termos otimalistas, embora seja possível chegar a uma formaliza-

ção do fenômeno que dê conta de descrevê-lo e de prever o padrão de sila-

bação desejado, a motivação para a sua ocorrência fica menos transparente. 

Dado o imenso poder da TO, pode-se apontar o padrão de silabação dese-

jado para cada um dos verbos em questão a partir da proposição de uma 

 25 A fusão da VT com a vogal desinencial seguinte também explica o padrão de silabação de 

outras formas encontradas no corpus: creýa, creýan, seýa, choýa, destroýa, oý, oýa, oýda, oýde, 

oýdo, oýu, oýren, oýsse, soýa.
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restrição forte, hierarquizada acima ou no mesmo nível de MAX. Embora 

esta estratégia aponte para a forma desejada como “ótima” nos tableaux, 

seu poder explicativo do fenômeno linguístico é bem menor do que o ad-

vindo das abordagens derivacionais, uma vez que a motivação para o fenô-

meno, que vem da conf iguração morfológica de cada verbo, f ica 

enfraquecida.

Para a forma dormía (e similares), a consideração da sua estrutura mor-

fológica leva à formulação de alguma restrição que, nesse caso específico, 

permita a construção de um núcleo complexo excepcional (contendo uma 

vogal bimoraica). Esse fato poderia ser expresso a partir da redefinição de 

*COMPLEX(N), como em (2.34’), prevendo que o núcleo deve ter um ele-

mento apenas no nível segmental – e não no nível moraico. Dessa forma, no 

Tableau (2.48), em que são avaliados os vários outputs para o input do verbo 

dormir, nas 1a/3a pessoas do singular do Pretérito Imperfeito do Indicativo, 

não há violação a *COMPLEX(N) em a – o que faz dessa a forma “ótima”. 

(2.34’) *COMPLEX(N): Núcleos complexos são proibidos, a não ser os forma-

dos por VT+V(des.), em formas verbais.

(2.48)

/dorm-i-ia/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ dor.mi:.a * (*)

b. dor.mi<i>.a *! * (*)

c. dor.m<i>i.a *! * (*)

d. dor.mi.i.a ** (*)

Esta solução tem, no entanto, um sério inconveniente: o caráter ad hoc 

da restrição formulada. Infelizmente, esta não é uma desvantagem exclusi-

va da restrição *COMPLEX(N). Para dar conta de prever as formas corretas 

de palavras com vogais duplas (como creer, riir, maa etc.), a definição em 

(2.34), de caráter mais universal, acabou ficando com um aspecto bastante 

“paroquial” em (2.34’). Dado o enorme poderio da teoria, qualquer res-

trição do tipo “paroquial” (isto é, para resolver um problema específico 

de uma língua específica, sem caráter universal) poderia ser chamada a 

resolver o problema, com o mesmo resultado prático. De fato, em uma de 

minhas abordagens anteriores para resolver a questão (Massini-Cagliari, 
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2003d), propus a consideração da restrição *HIATO, que proíbe hiatos nas 

formas do “pretérito”,26 conforme definição em (2.49). Como se pode veri-

ficar, também o Tableau (2.50) aponta a forma correta como “ótima”.

(2.49) *HIATO: Hiatos entre VT e V(desinência), nas formas “do pretérito”, 

são proibidos.

(2.50)

/dorm-i-ia/ *HIATO MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ dor.mi:.a * * (*)

b. dor.mi.<i>a *! * (*)

c. dor.m<i>i.a *! * (*)

d. dor.mi.i.a *! ** (*)

e. dor.mi.�i.a *! * (*)

Dado o esmagador poder representacional (mas não necessariamente 

explicativo, entenda-se bem) da teoria, no passado, alguns estudiosos atri-

buíram a incapacidade de resolver impasses da análise de forma outra senão 

através da criação de restrições “paroquiais”, consideradas ad hoc, à incapa-

cidade do analista – e não à imperfeição da teoria (Archangeli, 1997, p.15). 

No entanto, diante de casos como esses, em que há uma aparente contradi-

ção no sistema (a saber, hiatos de vogais duplas são proibidos nas desinên-

cias verbais, mas obrigatórios nos demais contextos), há apenas soluções 

insatisfatórias disponíveis na TO. Uma delas é a que foi aqui adotada, ou 

seja, a proposição de restrições paroquiais. Uma outra é a criação de “sub-

sistemas” dentro do sistema maior, o que equivale a criar duas (ou mais) 

hierarquias alternativas de restrições, uma que se aplica a um conjunto de 

dados, outra que se aplica a outro. Essa foi a solução adotada por Lee (2007) 

para a descrição da acentuação no PB e por Rosenthall (1994), para o acento 

do Espanhol. Lee (2007) propõe subsistemas diferentes para a geração do 

padrão acentual de nomes e verbos; por sua vez, cada um desses subsiste-

mas subdivide-se em ainda outros subsistemas, que geram os diferentes 

padrões de acento: na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. 

 26 1a pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo, 2a/3a conjugações; todas as pessoas do 

Pretérito Imperfeito do Indicativo, 2a/3a conjugações. 
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Rosenthall (1994) apresenta hierarquias distintas (e conflitantes, até) para 

os subsistemas que geram os padrões acentuais na última, na penúltima e na 

antepenúltima sílaba. O problema com essas soluções é que, em última aná-

lise, elas acabam por ter um caráter tão ad hoc quanto a postulação de res-

trições paroquiais, mesmo se considerada a possibilidade de processamento 

em paralelo, uma vez que é extremamente difícil prever qual dos diversos 

subsistemas deve avaliar os candidatos, já que a escolha correta do subsis-

tema avaliador é necessária para alcançar o resultado correto – e a escolha 

determina o resultado. Sem prever um módulo derivacional dentro do sis-

tema (representacional) da TO, fica impossível determinar qual subsistema 

(em outras palavras, qual das hierarquias de restrições) deve avaliar cada 

conjunto de candidatos. Porém, se a teoria teve como origem a proposição 

de um contraponto representacional às dificuldades advindas dos modelos 

fonológicos não lineares derivacionais, a introdução de módulos derivacio-

nais dentro da TO chega a ser contraditória.

É interessante considerar que a de postulação de restrições “paroquiais” 

têm a vantagem de espelhar mais fielmente os fatos linguísticos específicos 

de cada língua, num espírito que se aproxima mais da ideia anterior das 

teorias derivacionais não lineares de que há fatos linguísticos universais, 

comuns a todas as línguas do mundo, e outros que são particulares de cada 

língua (os “parâmetros”, na teoria gerativa de princípios e parâmetros).

Nesse espírito, para dar conta da silabação de formas verbais “presen-

tes” (do indicativo e do subjuntivo) como dórmia, ressaltando o seu cará-

ter irregular pelo fato de a VT não cair, a proposição de uma restrição do 

tipo * -VT(Pres.), definida em (2.51), que proíbe o licenciamento da mora 

da VT nas formas presentes, é mais fiel aos fatos morfológicos do PA do 

que a postulação de subsistemas, porque reflete a natureza idiossincrática 

dessas formas. Nesse sentido, no Tableau (2.52), a forma em a não viola 

*μ-VT(Pres.) porque a vogal i está posicionada no onset – que é complexo, o 

que acarreta uma violação (não fatal, porque a restrição é bastante baixa na 

hierarquia) a COMPLEX
Ons. Além disso, (2.52a) não viola *COMPLEX(N), por-

que a vogal i não está silabada no núcleo silábico (a exemplo do que ocorre 

em 2.52b). Assim, recordando da afirmação de Bisol (1989) a respeito dos 

ditongos crescentes no PB, pode-se concluir que, também com relação ao 

PA, a intuição dos estudos derivacionais estava correta, no que tange à afir-
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mação de que os ditongos crescentes do português não constituem ditongos 

verdadeiros. E, não sendo estes casos de ditongos propriamente ditos, mas 

de onsets complexos, não pode haver violações a *COMPLEX(N). Um argu-

mento que sustenta esta análise é o fato de, em PA, não existirem palavras 

contendo ditongos crescentes precedidos por onsets complexos: isso levaria 

a três posições preenchidas no ataque silábico – o que é impossível.

(2.51) *μ-VT(Pres.): A mora da VT das formas verbais “presentes” não é 

licenciada.

(2.52)

/dorm-i-a/ MAX *μ-VT (Pres.) DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA COMPLEX
Ons

a. ☞ dor.mia *

b. dor.mya *! *!

c. dor.mi.a *

Embora prevejam a distinção de silabação nos pares de verbos dormía/

dórmia e sabía/sábia, as soluções aqui adotadas são insuficientes para pre-

ver a distinção de silabação entre os não verbos, como acontece, por exem-

plo, entre mía/miá.

A oposição miá/mía é bastante difícil de explicar, já que envolve duas 

realizações possíveis da mesma palavra. A este respeito, é bastante pertinen-

te lembrar a conhecida citação de Michaëlis de Vasconcelos (1912-1913, 

p.409):

Quanto ao possessivo mha, mho eu já expliquei que era proclítico, tinha 

acento na última vogal e que os Castelhanos também pronunciavam miá, mió, 

sempre monossilábicos. Segundo as leis de ditongação antiga, o acento recaía na 

vogal mais forte e sonora, e não na semivogal i. Existia todavia a forma absoluta 

mía bissilábica, colocada depois do substantivo. A princípio mhá senhor mas 

senhor mía. É a rima (com folia, etc) que autentica essa pronúncia.

No corpus considerado no presente estudo, há apenas duas ocorrências 

de mía, dissílabo paroxítono terminado em hiato (CSM2 e CSM100). A 

própria Michaëlis de Vasconcelos (1920, p.56) aponta apenas um caso, em 

uma cantiga que não pertence ao corpus considerado (V402). Dada a pou-
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quíssima produtividade dessa palavra como dissílaba, pode-se hipotetizar 

que a variação, nesse sentido, é provavelmente resultado de uma escolha 

estilística do poeta: para produzir a rima com dia, eregia, envia, vingaria, 

avia etc., a silabação original (excepcional – ditongo crescente) pode ser 

transformada em hiato, que é a silabação previsível, nesse contexto, pela 

hierarquia de restrições considerada.

No caso específico de miá/mía, poder-se-ia propor um condicionamen-

to prosódico, ligado à posição da palavra na frase (como pronome substan-

tivo ou adjetivo), a partir da observação de Michaëlis de Vasconcellos. No 

entanto, o levantamento quantitativo aqui empreendido dá conta do com-

portamento idiossincrático de miá, mesmo dentro do contexto específico 

dos ditongos crescentes do tipo I+V no PA. Esse fato sugere um condicio-

namento marcado lexicalmente. Essa solução, apesar de altamente “pa-

roquial”, no jargão da TO, está bastante adequada ao espírito da língua, 

aos fatos apontados através do levantamento quantitativo, que mostrou, 

por um lado, a pouca relevância estatística dos ditongos crescentes I+V 

no contexto geral das sequências vocálicas do PA (apenas 2,5%), mas a 

relevância da recorrência de miá, dentro do conjunto dos ditongos desse 

tipo. Dessa maneira, propõe-se uma solução “local” para um problema 

“local”: diferenciar as duas formas do pronome a partir da restrição *μ-i 

(miá), definida em (2.53), que proíbe especificamente o licenciamento de 

mora de i em /mia/(det.). Como a marcação se dá através de categorias le-

xicais, a marca é, pois, lexical. Em termos da TO, isto equivale a dizer que 

há uma marca no input.

(2.53) *μ-i (miá): A mora de i em /mia/ (det.) não é licenciada.

(2.54)

/mia/(det.) MAX *μ-i (miá) DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA COMPLEX
Ons

a. ☞ mia *

b. mya *! *!

c. mi.a *! *

/mia/(adj.) MAX *μ-i (miá) DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA COMPLEX
Ons

d. mia *! *

e. mya *! *!

f. ☞ mi.a *
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Porém, uma solução tão particular como a apresentada anteriormente 

não costuma agradar. Dessa forma, seria mais elegante buscar restrições, 

mesmo “paroquiais”, mas que dessem conta, pelo menos, de prever a si-

labação de todos os casos de ditongos crescentes I+V. Outra solução mais 

“elegante”, mas também problemática, seria a adoção de hierarquias de 

restrições alternativas, nas quais *COMPLEX(N) apareceria hierarquizada 

em posições diferentes, de modo a produzir a forma desejada (a saber, 

alternativamente ditongo crescente e hiato). Mas, no fundo, esta é uma so-

lução que não consegue escapar da sua própria circularidade: os outputs de 

um determinado input são avaliados pelo sistema indicado na marcação do 

input; e o input é marcado para que os outputs produzidos a partir dele sejam 

avaliados pela hierarquia “correta”, aquela que produz o efeito desejado.

O levantamento quantitativo apresentado mostrou que os ditongos 

crescentes do tipo I+V nunca ocorrem em posição pretônica no PA. E, 

diferentemente dos ditongos decrescentes, esse tipo de ditongo crescente 

pode ocorrer em posição postônica. Tal fato sugere uma correlação entre 

silabação e pauta prosódica. Resta investigar se esta é uma relação de causa-

-consequência e, no caso afirmativo, em que sentido.

Uma primeira hipótese que pode ser formulada é a de que os ditongos 

crescentes, em formas como sobérvia, ocorreriam para evitar a formação de 

proparoxítonas – padrão acentual ainda mais excepcional no PA do que em 

PB/PE. Para verificar essa hipótese, foi construído o Tableau (2.56), em que 

as restrições TROQUEU e BINARIDADE dos pés (definidas em 2.55), que produ-

zem o padrão acentual do PA (ver Capítulo 3), são hierarquizadas acima de 

MAX, o que representa a precedência do acento sobre a silabação. 

(2.55) TROQUEU: os pés têm cabeça inicial.

BINARIDADE: os pés são binários.

(2.56)

/sobervia/ TROQUEU;

BIN

MAX COMPLEX
Ons-

-COND(dit)

DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA COMPLEX
Ons

a. ☞ so.(bér.via) (*) *

b. so.(bér.vya) *! (*)

c. so.(bér.vi.a) *! * (*)

d. so.ber.(ví.a) * (*)
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No entanto, a hierarquia de restrições em (2.56) só é capaz de apontar 

a forma correta como “ótima”, se se considera, ao lado das restrições res-

ponsáveis pela geração do padrão acentual, uma reformulação na condição 

de construção de onsets complexos específica para os ditongos crescentes – 

expressa através de COMPLEX
Ons-COND(dit). Se essa restrição, definida 

em (2.57) com base em COMPLEX
Ons-COND, apresentada em (2.23), for 

retirada do tableau – veja (2.56’) –, e substituída por COMPLEX
Ons-COND, a 

hierarquia aponta como forma “ótima” o hiato paroxítono, ou seja sobervía, 

mesmo tendo sido consideradas as restrições relativas ao padrão acentual, 

porque, nesse caso, não há a possibilidade de silabar i no onset. Tal fato 

prova que não há uma relação de causa-consequência na direção acento-

-silabação, mas sim na direção contrária, mesmo nos casos em que aparen-

temente essa relação poderia existir.

(2.57) COMPLEX
Ons-COND(dit): Onsets complexos constituídos de C+i são 

permitidos.

(2.56’)

/sobervia/ TROQUEU;

BIN

MAX COMPLEX
Ons-

-COND

DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA COMPLEX
Ons

a. ☺  so.(bér.via) *! (*) *

b. so.(bér.vya) *! (*)

c. so.(bér.vi.a) *! * (*)

d. ☹ ☞ so.ber.(ví.a) * (*)

Outro argumento a favor da não determinância do acento sobre a silaba-

ção é o fato de existirem, no PA, proparoxítonas terminadas em hiato ia/io, 

como óstia, neicio, Cecilia, por exemplo, e uma forma verbal como deviades, 

interpretada como proparoxítonas por Michaëlis de Vasconcellos (1904, 

p.266), editora da cantiga de amor em que aparece (A131). A silabação 

dessas formas proparoxítonas terminadas em hiato é completamente pre-

visível a partir da hierarquia de restrições que vem sendo aqui considerada 

(Tableau 2.58): seu padrão de acentuação é que é excepcional (ver Capítulo 

3). O padrão de silabação das demais palavras proparoxítonas terminadas 

em hiato mapeadas no corpus – omees, angeo(s), paravoa e poboo – também 

pode ser previsto pela hierarquia considerada em (2.58).
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(2.58)

/ostia/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ os.ti.a *

b. os.tya *

A conclusão a que se chega a partir da análise dos ditongos crescentes do 

tipo I+V no PA que aqui se esboçou é que não é possível prever a realização 

de ditongos crescentes desse tipo, a não ser a partir da adoção de restrições 

ad hoc, “paroquiais”, ou a partir de hierarquias de restrições paralelas, mas 

circulares. No fundo, esses dois tipos de solução levam a questões do tipo 

“o ovo e a galinha”. Com relação à postulação de restrições particulares 

para dar conta da silabação da vogal i desses ditongos no onset e não no 

núcleo, a pergunta circular na qual se cai é: a mora da vogal i de ditongos 

crescentes não é licenciada porque é silabada no onset, ou o i é silabado no 

onset porque não é moraico? No caso da postulação de hierarquias para-

lelas, é o caso de se perguntar: o input é marcado para que os seus outputs 

sejam avaliados a partir da hierarquia que vai gerar o padrão correto ou 

a hierarquia “correta” avalia os outputs desse input específico porque ele 

é marcado? E, ao se considerar a relação entre o acento e a ocorrência de 

ditongos crescentes, pode-se também perguntar: o ditongo crescente não 

carrega acento porque é leve, ou é leve porque não recebe acento?

De fato, a silabação de palavras como sobérvia com um ditongo crescente 

final é tão excepcional no contexto geral da silabação de sequências vocáli-

cas do PA, que soluções consideradas “paroquiais” acabam sendo mais ade-

quadas ao espírito da língua. Dessa forma, dentro das limitações que uma 

análise otimalista do assunto propõe, a postulação de uma reformulação em 

COMPLEX
Ons-COND, especificamente para dar conta da silabação de diton-

gos crescentes, parece ainda ser a melhor solução, porque dá conta do grupo 

de palavras desse tipo como um todo. No entanto, problemas de motivação 

para que a silabação das palavras desse grupo seja diferente do padrão mais 

geral (hiato, no caso de sequências ia/io) permanecem. E não podem ser 

resolvidos por nenhuma das soluções disponíveis a partir deste aparato teó-

rico. Em resumo, pode-se dizer que, neste tipo de abordagem otimalista, é 

fácil prever a realização do padrão de silabação majoritário (ditongos decres-

centes) e distingui-lo dos padrões minoritários (hiato e ditongo crescente), 

prevendo a sua realização ou não nos contextos favoráveis. A dificuldade 
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está em distinguir os padrões minoritários entre si, prevendo corretamente a 

sua realização quando o contexto aparentemente é o mesmo.

Além do fato de uma abordagem otimalista da distinção entre ditongos 

e hiatos poder ter problemas de decisão entre padrões não preferenciais de 

silabação para sequências vocálicas, muitas vezes dificuldades surgem no 

momento de apontar um padrão minoritário, que ocorre em um contexto 

em que o padrão majoritário predomina. É justamente o que acontece no 

caso de hiatos constituídos por vogal + vogal alta em posição pretônica 

ou no contexto pretônica + tônica, contextos em que a silabação preferida 

para essas sequências é o ditongo decrescente. As palavras do corpus nessa 

situação são: saudada, saudar, saudavas, saudes, deidade, miúdo, rayz, 

juyz, fiúza e juyzio.27

Com exceção de deidade (> deĭtatis), todas as palavras envolvidas neste 

caso têm algo em comum: em todas elas o hiato é resultado do conhecido 

processo de queda das coronais sonoras entre vogais: salutāre > saudar, 

saudada, saudavas, saudes; fiducĭa > fiúza; judicĭo > juízio; minūtus > 

miúdo; radix/-īcis > raiz; judīce > juiz.28 Em um modelo derivacional, 

poderia ser proposta uma consoante na forma de base dessas palavras, que 

bloquearia a formação do ditongo decrescente e que seria eliminada em um 

momento posterior da derivação. O problema com relação a essa solução é 

o fato de que é sincronicamente difícil separar os casos em que a consoante 

deve ser apagada (ex.: fiúza, juízio) daqueles em que a consoante deve apa-

recer na superfície (avelana) e ainda daqueles em que a consoante não existe 

mais na forma de base e nos quais, por outros motivos (da ordem da flexão 

verbal), deve ser formado um ditongo (ex: sai). Além disso, esse tipo de 

processo derivacional é incompatível com os preceitos teóricos otimalistas.

Pelos motivos expostos no parágrafo anterior, estritamente nos do-

mínios da TO, é muito difícil identificar a correta silabação dessas pala-

 27 Em Massini-Cagliari (2003b), arrolei também nesse caso o nome próprio Juião, considerando 

a seguinte afirmação de Lapa (1981, p.230-1), que, a partir da metrificação das cantigas 

de escárnio e maldizer, considera esse nome quadrissílabo: “O nome de baptismo de um 

dos nossos talentosos jograis [...] tem rigorosamente quatro sílabas (CV786): Ju-i-ã-o”. 

No corpus aqui considerado, esse nome aparece em apenas uma cantiga de Santa Maria 

(CSM15), com três sílabas – e um ditongo decrescente na primeira sílaba: Jui-ã-o. 

 28 Fonte da etimologia considerada: Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2001). 
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vras, dada a opacidade dos dados. A criação de uma restrição paroquial, 

exclusivamente para solucionar este problema ao PA, embora marginal e 

problemática, parece ser, no momento, a única possibilidade de solução 

dentro da teoria, já que mesmo a aceitação de processos derivacionais deixa-

ria a distinção entre os grupos aludidos no parágrafo anterior por resolver. 

A proposição de uma hierarquia de restrições paralela, estritamente para 

avaliar esse tipo de palavras, também acaba por enfrentar os mesmos pro-

blemas, uma vez que seria necessário apontar um critério que agrupasse 

essas palavras. Além disso, esse tipo de alternativa só seria possível se 

se propusesse o rebaixamento de MAX nessa hierarquia alternativa, já que a 

consoante interveniente do input não pode aparecer no output – uma solu-

ção não muito adequada ao espírito do PA que, apenas em raríssimos casos 

(ver Capítulo 4), permite o apagamento de elementos do input. Em outras 

palavras, uma solução desse tipo negaria o princípio de fidelidade do input 

ao output, extremamente forte no PA – o que é expresso pelo fato de MAX 

ser a restrição mais alta na hierarquia.

Assim, para ficar dentro do espírito da manutenção da fidelidade, pode-

-se propor dar conta desses casos através da atuação de uma restrição da 

família de alinhamento, que denominamos de Tipo V<C>V
alta

: ALINHE(μ, 

N) – definida em (2.59) e demonstrada no Tableau (2.60).

(2.59) ALINHE(μ, N): Alinhe a mora das vogais das palavras do Tipo V<C>V
alta 

com o núcleo da sílaba.

(2.60)

/saudar/

(Tipo V<C>V)

ALINHE

(μ, N)

MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ sa.u.dar * (*)

b. sau.dar *! (*)

c. saw.dar *! *! (*)

A outra possibilidade de formação de ditongos crescentes em PA, no 

nível fonético, diz respeito aos encontros vocálicos u + V, precedidos das 

velares /k, ɡ/, sendo que V é sempre igual a /a/. O esquema de silabação 

da sequência u + V é o seguinte: depois de /k, ɡ/: ditongo crescente (por 

exemplo: quanto, agua); depois de outras consoantes: hiato (por exem-
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plo: duas, rua). A distribuição estabelecida anteriormente mostra que a 

relação da vogal alta é muito mais estreita com a consoante que a precede 

do que com a vogal que a sucede. É por essa razão que, ao contrário dos 

demais ditongos, os crescentes (fonéticos) desse tipo podem aparecer em 

qualquer posição com relação ao acento, incluindo as sílabas átonas finais 

(Quadro 2.7). Todos esses fatos fizeram que, em estudos desenvolvidos 

dentro das perspectivas estruturalistas (cf. Câmara Jr., 1985[1970], para o 

PB) e, posteriormente, das teorias não lineares derivacionais (cf. Zucarelli, 

2002, p.116-9 e Biagioni, 2002, para o PA; Freitas, 2001, para o PE, com 

base em evidências provindas do processo de aquisição da linguagem), as 

sequências QU- e GU- fossem consideradas consoantes complexas, diante 

de vogal – portanto /kw/ e /ɡw/. É justamente esta a posição aqui assumida, 

com relação às sequências QU-/GU-.

Aceito o status dessas sequências QU- e GU- como consoantes comple-

xas /kw/ e /ɡw/, então, na verdade, não constitui exatamente um ditongo 

crescente o encontro das vogais u+a nesse caso: no nível fonológico, essas 

sequências formariam sílabas do tipo CV, com núcleos simples, mas com 

onsets (também simples) preenchidos por consoantes complexas. Dessa 

forma, o ditongo crescente do tipo I+V corresponde, na realidade, à única 

possibilidade de formação de ditongos crescentes em PA – o que ressalta 

ainda mais o seu caráter excepcional.

A última possibilidade de silabação de sequências vocálicas apontadas 

no levantamento quantitativo apresentado anteriormente é a formação de 

hiatos entre uma vogal nasalizada e a vogal que a segue. Trabalhos anterio-

res sobre o sistema vocálico do PA (Granucci, 2001) e sobre a constituição 

silábica nessa língua (Biagioni, 2002) mostraram que as vogais nasais do PA 

não podem ser consideradas intrinsecamente nasais, mas o resultado do es-

praiamento do traço nasal de uma consoante não especificada, posicionada 

na coda da sílaba. Um argumento adicional a esse favor foi acrescentado por 

Massini-Cagliari (2000a,b, 2001a): palavras e monossílabos terminados em 

vogais nasalizadas não podem se elidir com as palavras seguintes iniciadas 

por vogal, o que comprova o travamento da sílaba que contém vogais na-

salizadas – que, por esse motivo, devem ser consideradas uma sequência 

de vogal + consoante nasal. Assim, da mesma maneira que Cagliari (1998, 

p.41) para o PB, considera-se que, no PA, “nenhuma vogal traz o traço [nas] 

na forma básica”, sendo a nasalidade da vogal adquirida de uma consoante 
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nasal por espraiamento, isto é, a nasalidade é vista como resultado de um 

caso de assimilação no qual um segmento sofre uma alteração sonora devido 

à apropriação de uma qualidade fonética (que até então não possuía) de um 

segmento que lhe é próximo.

Portanto, a questão com relação às formas contendo hiatos do tipo vogal 

nasal + vogal não é explicar a constituição do hiato, uma vez que a formação 

de um ditongo está completamente descartada, bloqueada pela consoante 

nasal interveniente entre as duas vogais; a questão principal é explicar por 

que razão a nasal fica preferencialmente posicionada na coda da sílaba 

anterior e não no onset da segunda sílaba – inclusive porque essa possibili-

dade está disponível na língua e é largamente explorada (por exemplo: mão 

vs. mano).

Uma questão ainda anterior a esta e que deve ser respondida para que 

esta também o possa ser é: o que realmente a escrita do til está represen-

tando? Não se pode esquecer que, em todos os manuscritos considerados, 

mesmo que produzidos em diferentes épocas, o til tinha múltiplas funções 

dentro do sistema de escrita. Sua função preponderante era marcar a abre-

viatura e, na maior parte das vezes, essa abreviatura nada tinha a ver com 

marcas de nasalização. Por exemplo, q͂ equivalia a que.29

Uma hipótese radical que pode ser formulada a partir daí dá conta de 

que toda ocorrência de til, na escrita desses cancioneiros, marca uma abre-

viatura. Uma hipótese como essa se alicerça no fato de serem comuns alter-

nâncias gráficas do tipo: entender/e tender/e te der; sennor/se nor etc. e pelo 

fato de haver rimas do tipo Minỹa/ Reynna (CSM180). Então, no caso de 

palavras como corações, bõa, perdõados, o til estaria, na verdade, marcando 

a realização de uma consoante nasal interveniente abreviada, o que corres-

ponderia às realizações: coraçones, bona, perdonados. 

No entanto, é preferível trabalhar com a hipótese menos radical de que 

nem todos os casos de til indicam abreviatura: no caso de alocação de til 

sobre vogais, trata-se de uma marca de nasalização. O problema com rela-

ção a essa hipótese é determinar a natureza fonética da vogal que está repre-

sentada com til: será ela uma vogal nasalizada ou uma vogal oral seguida de 

consoante nasal? 

 29 Sobre as funções do til na escrita dos cancioneiros medievais galego-portugueses, remeto o 

leitor a Massini-Cagliari (1998a).
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Para as finalidades deste trabalho, porém, a determinação exata da qua-

lidade fonética dessa vogal não é crucial. O importante é saber a qual sí-

laba pertence a nasalidade, seja ela realizada como consoante ou como 

nasalização da vogal. Em um modelo derivacional, é possível considerar 

a nasalidade, nesses casos, como um traço flutuante que, a depender do 

contexto, pode se realizar como onset (quando esse constituinte não estiver 

previamente preenchido) ou como nasalização da vogal (através do espraia-

mento do traço nasal sobre a vogal).

O certo é que a configuração da hierarquia de restrições considerada até 

o momento prevê que a melhor realização para a nasal, nessas condições, é 

como onset – e não como traço nasal da vogal. Isso pode ser comprovado no 

Tableau (2.61), em que foram opostas as formas mano e mão.

(2.61)

/maNo/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ ma.no

b. mã.o * *

A verdade é que, talvez até por conta da incerteza quanto à representação 

gráfica desses casos, os dados mapeados são bastante heterogêneos, chegan-

do a ser contraditórios. Por exemplo, há muita variação com relação à re-

presentação gráfica de algumas palavras: bõa vs. bona vs. boa; mão/maão vs. 

mano; perdõar vs. perdoar; Reỹa vs. Reynna; vĩir vs. viir; razõar vs. razoar; 

coirmãa vs. irmana; louçãa/loução vs. louçana/louçano; omees vs. omees; veo 

vs. veo; menỹa vs. meninha; camỹo vs. caminho; Lisbõa vs. Lisboa; bõo vs. bon; 

(h)ũa vs. (h)unha.

Essa enorme variação na representação gráfica do fenômeno pode ser 

interpretada de diversas maneiras. Em primeiro lugar, pode-se hipotetizar 

que se trata de maneiras diferentes de representar uma e mesma palavra: 

portanto, as variações gráficas corresponderiam a uma única forma foné-

tica. Nesse caso, o difícil é chegar a essa forma fonética: com consoante 

interveniente ou com nasalização da vogal? Ou, ainda, com vogal oral se-

guida de consoante nasal na coda?

Por outro lado, pode-se dizer que essas diversas formas gráficas corres-

pondem a diferentes realizações fonéticas – uma situação de variação, no 

contexto geral da língua. Esta é uma hipótese mais plausível, sustentada, 
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inclusive, pelo fato de diversas dessas formas ocorrerem em rima, o que 

confirma a sua realização fonética alternante, em diferentes casos.

Na edição que faz de algumas das CSM, Lapa (1933, p.IV) opta por 

manter a distinção gráfica desses casos, com base nas observações anterio-

res de Nobiling (1907, publicado no Brasil apenas em 2007), que advogava 

a necessidade de se distinguir, numa escrita uniformizada, os casos “se-

guros” de nh < n+y, de formação antiga, dos casos mais recentes, como 

ĩo < -īnu, nos quais as grafias alternantes e as rimas dos cancioneiros não 

permitem deduzir uma pronúncia indubitavelmente palatalizada. Mas, 

segundo Lapa (1933, p.IV-V):

A questão é ainda mais complicada do que supunha Nobiling, porque nos 

aparecem agora grafias como estrãyo, eãyo, eayo, comoyon, quỹon, que indicam 

um tratamento fonético irregular para n + y. Para a outra classe de fenómenos, 

as cousas também se complicaram. No códice E fl. 317v. (cant. no 354) apare-

cem, na 1a estrofe, as rimas Reynna, tĩia, agynna [...]. Parece não haver dúvidas 

de que a pronúncia mais geral seria tĩĩa, Reĩa, etc. Contudo deveriam subsistir 

ainda, como arcaísmos, as pronúncias tĩia, vĩia. Resta saber se já então formas 

como tiynha [...], agynha, Reýnha, admitiriam num ou noutro caso, como nos 

parece, o grau mais avançado da palatalização: nh.

Essa hipótese se sustenta, também, a partir do conhecimento acerca do 

percurso diacrônico das sequências como -ão (cf. Parkinson, 1997). Com 

base nos conhecimentos a respeito do percurso diacrônico que acabou por 

gerar os ditongos nasais atuais, é possível formular a hipótese de que have-

ria mais de uma forma existente para cada palavra, cada uma delas repre-

sentando um estágio diferente de uma mudança em curso.

Para dar conta da evolução mano > mão (hiato) > mão (ditongo), Parkin-

son (1997, p.260), em uma abordagem derivacional nos quadros da teoria 

autossegmental, postula um primeiro estágio, em que a nasalidade seria 

libertada de sua “prisão consonântica”:

[...] o enfraquecimento da consoante implica um enfraquecimento da sua 

influência sobre a vogal precedente. Para se conservar a nasalidade, é preciso 

que haja uma mudança fonológica que liberte a nasalidade da sua prisão conso-

nântica, antes de a consoante se enfraquecer irremediavelmente.
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O enfraquecimento da consoante nasal implica a “libertação” do traço 

nasal e, consequentemente, a nasalização da vogal precedente por reasso-

ciação do autossegmento nasal. Para Parkinson (1997, p.261-2), a deriva-

ção de /mano/ → mão segundo este modelo é vista da seguinte forma:

(2.62)

A derivação apresentada em (2.62) dá conta da passagem de mano a mão 

(hiato). Como mostra Parkinson (1993), na época em que foram consti-

tuídos os cancioneiros medievais galego-portugueses, ainda não havia di-

tongos nasais. Dessa maneira, confirmando a observação de Parkinson, no 

corpus aqui considerado, apenas essas duas formas variantes ocorrem para 

essa palavra específica.

Já com relação a outras palavras, há três formas variantes – por exem-

plo: bona/bõa/boa; neste caso, as formas concorrentes são as seguintes, em 

ordem crescente de “inovação” linguística: com a consoante nasal interve-

niente (ex.: bona), hiato entre uma vogal nasalizada e uma vogal oral (ex.: 

bõa), hiato de vogais orais (ex.: boa). 

Dentro do arcabouço teórico da TO, fenômenos de variação são expres-

sos a partir de mudanças na posição de certas restrições na hierarquia. En-

tretanto, nenhuma alteração de posição das restrições ONSET e *CODA em 

(2.61) seria capaz de fazer que a forma mão fosse preferida em detrimento de 

mano, já que essas duas restrições já são bastante baixas na hierarquia. Não 

se trata, portanto, de uma alteração na posição de restrições na hierarquia.
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Com base na evolução histórica da palavra boa, cujos três momentos 

históricos são atestados no corpus (bona, bõa e boa), pode-se perceber a na-

tureza da mudança em curso captada pelo levantamento quantitativo aqui 

feito. Em latim, o input dessa palavra contém uma consoante nasal plena-

mente especificada com relação ao lugar de articulação ([+coronal]), que se 

realiza no onset da segunda sílaba, priorizando o esquema silábico CV. Esse 

é o ponto de partida da mudança observada – Tableau (2.63). 

(2.63)

/bona/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. ☞ bo.na

b. bõ.a * *

Em um segundo momento, a nasal torna-se não especificada e o traço 

nasal, flutuante. O fato de haver na língua uma restrição à maximização 

de elementos não especificados expressa em termos de violações a DEP 

faz que, no Tableau (2.64), haja uma violação a DEP na forma bona, uma 

vez que a nasal não especificada do input ganha um caráter de segmento 

pleno. O caráter não especificado da nasal é representado pela maiúscula 

no input.

(2.64)

/boNa/ MAX DEP *COMPLEX(N) ONSET *CODA

a. bo.na *!

b. ☞ bõ.a * *

Já num terceiro momento, a nasal já não se encontra mais no input – o 

que produz a forma boa.

Todos os exemplos de hiatos de vogal nasalizada + vogal mapeados no 

corpus se encaixam no segundo momento histórico dessa evolução. Já os 

exemplos relativos ao terceiro momento da mudança foram contabilizados 

como hiatos de vogal oral + vogal, e os exemplos relativos ao ponto de 

partida da mudança não foram quantificados, por se tratar de estruturas do 

tipo CVCV.

Enfim, com base no estudo apresentado neste capítulo, pode-se afirmar 

que os padrões silábicos de superfície dos encontros vocálicos intravocabu-
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lares no PA são obtidos a partir de interações e hierarquizações de restrições 

de duas famílias (de estruturação silábica e de fidelidade), de acordo com 

a abordagem da TO. Além disso, foi possível mostrar que não há uma 

relação de causa-consequência na direção padrão acentual – silabação; o 

condicionamento existe, no entanto, no sentido contrário, o que quer dizer 

que a localização do acento nas palavras do PA depende da silabação, mas a 

silabação é independente do padrão acentual. 

Apesar da necessidade de recorrer a restrições “paroquais” em diversos 

momentos da análise, a hierarquia aqui considerada dá conta de prever e 

explicar a silabação de todos os encontros vocálicos presentes no corpus e de 

todos os padrões de hiatos não presentes na seleção de cantigas aqui consi-

derada como base da análise, mas mapeados nos vocabulários e glossários 

consultados.
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