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5 
PROCESSOS RÍTMICOS: PARAGOGE

A paragoge é um processo fonológico que consiste, segundo Xavier e 

Mateus (1990, p.281), no “acrescentamento de um segmento fonético em 

posição final de palavra”. Citando Nebrija, Cunha (1982, p.236) afirma 

que a paragoge acontece quando, no final de alguma palavra, acrescenta-

-se letra ou sílaba (por exemplo, quando, em “Morir se quiere Alexandre de 

dolor del coraçone”, usa-se coraçone em vez de coraçon).

Por esse motivo, o processo da paragoge vem comumente sendo tratado 

como um subtipo da epêntese (ou inserção). Por sua vez, esta vem sendo 

definida, de maneira geral, como a inserção de um segmento em uma pala-

vra. Quando a adição do segmento ocorre no início da palavra, o termo mais 

comumente utilizado é prótese, ao passo que, se a inserção se dá no final, o 

rótulo utilizado é paragoge. Dessa forma, o termo epêntese, na maioria das 

vezes, fica restrito ao “acrescentamento de um segmento fonético em posi-

ção medial de palavra” (Xavier; Mateus,1990, p.146).1

No entanto, como se pretende provar a seguir, esse talvez não seja o pro-

cedimento mais apropriado, uma vez que existem dois tipos de inserção de 

vogais que atuam em final de palavra: um primeiro, motivado pela busca 

de estruturas silábicas possíveis dentro da língua (em relação ao qual será 

mantido o rótulo de “epêntese”), e um outro, de motivação rítmica (para o 

qual será reservado o rótulo de “paragoge”). Nesse sentido, o termo para-

goge pode ser sucintamente definido como “epêntese rítmica”.2

 1 Definição também adotada anteriormente por Câmara Jr. (1973, p.161).

 2 Em Massini-Cagliari (2000d), opusemos os processos de epêntese e paragoge, apresentando 

as características próprias de cada um.
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284  GLADIS MASSINI-CAGLIARI

Embora possa abranger a inserção de vogais ou de consoantes, muitas 

vezes, a literatura produzida sobre o assunto, em Fonética e Fonologia, 

pode tratar da epêntese apenas de consoantes, mais especificamente do 

caso das chamadas “consoantes intrusivas” (Hyman, 1975;3 Vogel, 1986; 

Cagliari; Massini-Cagliari, 2000). Também dentro do âmbito da Filologia 

e da Linguística Histórica, o comum é encontrar, classificados sob o ró-

tulo de “epêntese”, apenas casos de inserção de consoantes (cf. Williams, 

1975[1938], p.117-8). Já Lee (1993, p.847), trabalhando em uma pers-

pectiva da Fonologia Lexical, define a epêntese, ao analisar dados do PB, 

simplesmente como inserção de vogal.

Lee (1993) mostra que a epêntese ocorre ainda no componente lexical 

da Fonologia, tendo por objetivo a transformação de sequências de vogais 

e consoantes que não correspondem às estruturas do PB em sílabas bem 

formadas. Na opinião de Lee, a vogal epentética acrescentada é sempre, fo-

nologicamente, um /e/ (porque esse é o único “segmento não especificado 

na representação de base”), podendo assumir as formas fonéticas de [e], [i] 

ou mesmo [ɛ], depois da aplicação da regra lexical de acento e de regras pós-

-lexicais de “redução” de vogais. Em todos esses casos, a vogal epentética é 

acrescentada na posição de núcleo da sílaba.

Lee (1993, p.847) cita cinco casos de epêntese em PB: 1) inserção de 

vogal nos conjuntos de três consoantes, se a segunda consoante é /r/: 

(5.1a); 2) inserção de vogal em posição inicial, se a palavra se inicia por 

/s/ + consoante: (5.1b); 3) inserção de vogal antes da desinência de plural, 

quando a palavra termina em consoante: (5.1c); 4) inserção de vogal entre 

duas consoantes que não podem co-ocorrer na posição de “onset”: (5.1d); 

5) inserção de vogal, na pronúncia de palavras estrangeiras e siglas, em que 

figura uma sílaba travada por um som [-soante] (5.1e):

(5.1) a. abr + e → ab[e]r + tura

b. [e]special

c. rapaz[e]s

d. p[i]neu/p[e]neu, p[i]sicologia

e. VARIG[i], club[i], fut[i]bol

De todos os casos listados por Lee, o único comparável ao processo de 

paragoge é o último. A aproximação observada entre esses dois processos é 

 3 Hyman (1975) analisa e descreve nove casos classificados como epenthesis ou insertion. De 

todos eles, apenas um insere vogais; todos os outros são casos de inserção de consoantes.
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o fato de ambos inserirem /e/ em posição final de palavra (no caso da epên-

tese em PB, este /e/ realiza-se como [i], por estar em posição átona final). 

Porém, a epêntese também pode ocorrer no meio de palavra (ex: futebol), 

enquanto a paragoge se restringe ao final da palavra, e especificamente em 

final de verso ou de hemistíquio. No entanto, a grande diferença entre eles, 

já notada por Cunha (1982, p.262), é o fato de a epêntese ser motivada pela 

busca de estruturas silábicas possíveis dentro da língua, enquanto a para-

goge mexe com a estrutura de uma palavra já bem formada, em termos de 

estrutura silábica: “Características da estrutura silábica do português jus-

tificam a vogal de apoio que recebem, no idioma, os vocábulos terminados 

em oclusiva (bonde, clube, chique)”.

No PB atual, os casos de paragoge4 (definida como um subtipo de epên-

tese) que podem ser encontrados são os do tipo VARIG ([varigi]), clube 

([klubi]) – citados por Lee (1993, p.847). No entanto, por serem motivados 

por restrições fonotáticas, concordamos com o autor ao classificá-los como 

casos de epêntese, agrupando-os com os outros exemplos de inserção de 

vogal, independentemente da posição em que esta é inserida. Exemplos 

desse tipo também já eram encontrados no PA. Correspondem a ocorrên-

cias como a do verso 5 da CSM289: Desto direi un miragre grande que cabo 

Madride, em que a vogal epentética aparece para resolver a estrutura silábica 

anômala de uma palavra estrangeira (o nome da cidade Madrid), que possuía 

uma consoante oclusiva em posição de coda (estrutura proibida em PA).

5.1 A paragoge na lírica profana galego-portuguesa

Em todo o universo da lírica profana galego-portuguesa, esse fenômeno 

aparece em apenas quatro cantigas, segundo o levantamento de Cunha 

(1982, p.246), que, no Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (B) 

e no Cancioneiro da Vaticana (V), recebem os seguintes números: B721/

V322, B903/V488, B1153/V755 e B1553.5 À lista de Cunha (1982) pode-

-se acrescentar a cantiga B1199/V804.6 Na análise que fez das cantigas de 

 4 Também chamada de epítese (Câmara Jr., 1973, p.162).

 5 B1553 não aparece em V.

 6 As razões para que Cunha não considere esta cantiga no seu levantamento são discutidas 

adiante.
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Martim Codax, Ferreira (1986, p.129-67), com base na notação musical do 

Pergaminho Vindel, considera a ocorrência de vogais paragógicas em N1, 

N5 e N7. A soma de todos esses casos perfaz um total de oito cantigas.7

A cantiga em que mais caracteristicamente aparece o fenômeno da para-

goge em B/V é a de número 1153/755, uma paralelística de João Zorro – ver 

Figuras 5.1 e 5.2. Em B, a paragoge percorre (quase) todos os versos da can-

tiga, com exceção do refrão, como se pode ver na interpretação do fac-símile 

(p.247) que se fez a seguir:8

(5.2) El Rey de portugale

Barquas mandou laurare

E la iram nas barqs migo

Mia filha e nossamigo

El Rey portugale

Barqs mandou fa faze
E la iram nas barquas migo

Barqs mandou laurare

Eno mar as deytare
E la irã

Barqs mandou faz
Eno mar as metere

E la iram .:_____

 7 Além das cantigas citadas anteriormente, em que o /e/ paragógico encontra-se documen-

tado nos testemunhos dos versos das cantigas ou cuja presença é motivada por razões da 

notação musical presente, Ferreira (1998, p.50) considera a ocorrência de diversas paragoges 

na cantiga A155 de Vasco Gil, mesmo não estando representadas na escrita, por razões musi-

cais. Embora a hipótese delineada por Ferreira seja bastante plausível, como não sobreviveu 

a partitura desta cantiga (ao contrário do que ocorre com as CSM e as cantigas de amigo de 

Martim Codax) e como o suposto e paragógico não está registrado na escrita, este caso não 

será considerado.

 8 Preferi apresentar uma edição minha em vez de reproduzir a edição semidiplomática de 

Machado e Machado (1949, v.5, p.241-2), uma vez que esses autores desenvolvem as abrevia-

turas, além de fazerem intervenções ao texto, inserindo material linguístico – o que afasta bas-

tante a sua edição das características de edições diplomáticas (e mesmo das semidiplomáticas).
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Figura 5.1. B1153 (edição fac-similada de 1982, p.29).

A edição diplomática que Monaci (1875, p.262) fez de V755 mostra que 

a paragoge está presente nas duas fontes dessa cantiga. É importante notar 

que, no verso 2, a presença de um til sobre o r final de laurare (representado 

por Monaci com um traço), sinal clássico de abreviatura que indica re ou er, 

pode estar indicando o fenômeno da paragoge.

(5.3) El rey de portugale 755

barqs mãdou laurar
ela iram nas barqs migo

mha filha e uossa migo

El rey portugeese barqs 5

mandou fa faze’ ela irã

nas barqs migo

Barqs mandou laurare

eno mar as deytare ela ira

Barqs mandou faz’e 10

eno mr as metere

ela irã.
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Figura 5.2. V755 (edição fac-similada de 1973, fólio 119v).

Tanto a versão de Nunes (1973, v.II, p.350) como a versão da Lírica 

Profana Galego-Portuguesa (LP) (1996, p.573) para B1153/V755 mantêm 

as inclusões dos e de final de verso, muito embora a versão da LP seja mais 

próxima de B do que a de Nunes.

B721/V322 é uma cantiga de amigo (marinha), de Estêvão Coelho. 

Nela, a paragoge ocorre apenas no último verso do refrão (al mar → al 

mare), como se pode ver na interpretação da primeira estrofe dessa cantiga, 

feita por Cunha (1982, p.246), em (5.4):

(5.4) Se oj’ o meu amigo

soubess’, iria migo:

eu al rio me vou banhar

al mare !

Como mostram as Figuras 5.3 e 5.4, a paragoge está anotada nos dois 

manuscritos.
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Figura 5.3. B721 (edição fac-similada de 1982, p.346).

Figura 5.4. V322 (edição fac-similada de 1973, fólio 52v).
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No entanto, nas interpretações que fazem dessa cantiga, nem Nunes 

(1973, v.II, p.142) nem a LP (1996, p.245) consideram esse último verso da 

cantiga. Porém, assim como o faz Cunha, é preferível confiar na versão de 

B/V, uma vez que é clara a existência desse verso no refrão, como se pode 

ver nas Figuras 5.3 e 5.4.

Em B903/V488, uma cantiga de amor, marinha, de Rui Fernandes, a 

paragoge afeta apenas os versos do refrão, como se pode ver na interpreta-

ção da LP (1996, p.900),9 transcrita em (5.5).

Figura 5.5. B903 (edição fac-similada de 1982, p.419-20).

 9 A versão de Nunes (1972, p.313-4) difere da apresentada na LP quanto à segunda estrofe.
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(5.5) Quand’eu vejo las ondas

e las muyt’altas ribas,

logo mi veen ondas

al cor, pola velyda:

maldito se(j)a ‘l mare

que mi faz tanto male!

Nunca ve(j)o las ondas

nen as altas debrocas

que mi non venham ondas

al cor, pola fremosa:

maldito se(j)a ‘l mare

que mi faz tanto male!

Se eu vejo las ondas

e vejo las costeyras,

logo mi veen ondas

al cor, pola bem feyta:

maldito se(j)a ‘l mare

que mi faz tanto male !

Figura 5.6. V488 (edição fac-similada de 1973, fólio 78r).
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Como mostram as figuras 5.5 e 5.6, a paragoge considerada na edição da 

LP está anotada em ambos os manuscritos.

Por outro lado, em B1199/V804, uma cantiga de amigo de Martim de 

Caldas, a paragoge só acontece no final de um único verso (o segundo da 

segunda estrofe). Como se pode observar na Figura 5.7, a paragoge está 

claramente anotada em B1199. 

Figura 5.7. B1199 (edição fac-similada de 1982, p.544).

Já a Figura 5.8, que reproduz V804, mostra que, no caso desse manus-

crito, a anotação da paragoge não é muito clara. Mas a presença de um til 

sobre o r de auer, mesmo nesse caso, pode ser interpretada como um indício 

de marcação da ocorrência desse fenômeno.
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Figura 5.8. V804, edição fac-similada de 1973, fólios 126r-126v.

No entanto, nem a interpretação de Nunes (1973, v.II, p.385) nem a 

da LP (1996, p.615) – que reproduz a de Nunes – dos versos dessa estrofe 

consideram a inclusão do -e paragógico final – ver (5.6).10 

(5.6) E atal preito m’era mui mester,

se mi Deus aguisar de o aver,

e quanto o meu amigo quiser

e que mi-o mande mia madre fazer,

e, se mi Deus esto guisar, ben sei

de mi que logu’eu mui leda serei.

 10 No entanto, Nunes (1973, v.III, p.553) reconhece que, em B1199, no verso em questão, a 

última palavra é auere ou auerr. A esse respeito, a versão fac-similada do B, reproduzida na 

Figura 5.7, deixa claro que não pode ser auerr, sendo a única interpretação possível auere.
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Já em Massini-Cagliari (1995, p.216 – nota de rodapé) foi levantada a 

hipótese de se tratar esse caso apenas de um erro de cópia, já que os demais 

infinitivos em final de verso que aparecem nessa cantiga não apresen-

tam o e paragógico. Talvez seja por esse motivo que Cunha (1982, p.246) 

não liste essa cantiga no seu estudo sobre paragoge. No entanto, há que se 

observar que o acréscimo de e final a auer, nesse contexto, possui as mes-

mas características da paragoge nos outros casos encontrados nas cantigas 

medievais galego-portuguesas (características estas que serão exploradas 

adiante): ocorre em final de verso (diante de pausa), depois de consoante 

líquida, e transforma uma palavra originalmente oxítona em paroxítona. 

Por esses motivos, o aparecimento da paragoge, nessa cantiga, não deve ser 

desconsiderado.

A quinta cantiga em que ocorre o acréscimo do e paragógico em final de 

verso é B1553, uma cantiga de escárnio de Fernão Soares (ou Fernão Soares 

de Quinhones). A respeito dessa cantiga, diz Lapa, na edição de 1995 das 

Cantigas d’escarnho e de mal dizer (p.103):

Curiosa composição, cheia de pontos obscuros, em que se mete a ridículo 

certo tipo de amor, fino, doloroso e derramado (sen tapon), ao modo antigo, e 

cultivado ainda pelo motejado Pero Canton. O mais interessante da cantiga, 

além da sua adjectivação rica e pouco vulgar, é o emprego do e paragógico na 

terminação nasal – on, recurso estilístico para acentuar o ridículo, caso não 

seja uma alteração italianizante dos escribas de Colocci. Também se poderá 

tratar de um refrã tradicional, sobre que se construiu a cantiga, que em CBN é 

atribuída a Fernan Soárez. Tudo indica que será Fernan Soárez de Quinhones, 

pois logo a seguir vêm as cantigas desse autor.

Nessa cantiga, a paragoge ocorre nos dois versos do refrão e sempre 

no último verso de cada estrofe, combinando com os do refrão – como 

se pode observar na Figura 5.9. Cunha (1982, p.246) exclui essa cantiga 

de seu estudo pelo fato de a paragoge ocorrer apenas depois de consoante 

nasal (nos outros casos, ocorre depois de consoantes grafadas como <r> 

ou <l>). 

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   294Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   294 22/01/2016   16:41:1522/01/2016   16:41:15



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  295

Figura 5.9. B1553 (edição fac-similada de 1982, p.683).
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Além desses casos de acréscimo de e paragógico depois de nasal, nessa 

cantiga ocorre a forma amore no refrão, como se pode ver na interpretação 

da cantiga B1553 de Rodrigues Lapa (1995, p.103-4), retomada em LP 

(1996, p.330-1), em (5.7). Talvez por considerarem que se trata mesmo 

de uma “italianização”, nenhum dos estudiosos citados considera a forma 

amore como um caso de paragoge. Ou talvez por faltar a essa ocorrência uma 

das características básicas da paragoge: seu contexto de aplicação é o final 

de verso (e, nesse caso, amore aparece no meio do primeiro verso do refrão).

(5.7) Ai, amor, amore de Pero Cantone,

que amor tan saboroso e sen tapone!

Que amor tan viçoso e tan são,

queno podesse teer atá o verão!

Mais valria que amor de Chorrichão

nen de Martin Gonçálvez Zorzelhone

Ai, amor, amore de Pero Cantone,

que amor tan saboroso e sen tapone!

Que amor tan delgado e tan frio,

mais non creo que dure atá o estio,

ca atal era outr’amor de meu tio,

que se botou á pouca de sazone.

Ai, amor, amore de Pero Cantone,

que amor tan saboroso e sen tapone!

Que amor tan pontoso, se cuidades;

fazer-vos-á chorar, se o gostades,

e semelhar-vos-á, se o provades,

amor de Don Palaio de Gordone.

Ai, amor, amore de Pero Cantone,

que amor tan saboroso e sen tapone!

Que amor tan astroso e tan delgado;

queno tevesse’ un ano soterrado!

Aquel fora en bõo ponto nado

que depois ouvesse del bõa bençone.

Ai, amor, amore de Pero Cantone,

que amor tan saboroso e sen tapone!
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Que amor tan astros’ e tan pungente,

queno podess’aver en remordente!

Mais valria que amor dun meu parente,

que mora muit’acerca de Leone.

Ai, amor, amore de Pero Cantone,

que amor tan saboroso e sen tapone!

Com base em exigências musicais advindas da análise da notação adota-

da no Pergaminho Vindel, Ferreira (1986) considera a ocorrência de para-

goge em N1, N5 e N7, embora a realização da vogal não esteja anotada na 

letra dessas cantigas de Martim Codax, nem nesse manuscrito (no qual se 

baseia a análise de Ferreira, 1986) – como mostram as Figuras 5.10 (N1), 

1.4 (N5, Capítulo 1) e 5.11 (N7) –, nem nos testemunhos de B e V. 

Figura 5.10. N1. Cantiga de amigo de Martim Codax.

Reprodução do fac-símile em Ferreira (1986).
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Em N1, Ferreira (1986, p.129) considera a ocorrência da vogal epentéti-

ca no interior dos versos 1 e 4, ao final da palavra mar:11

(5.8) Ondas do mar de Vigo,

se vistes meu amigo?

E ay Deus, se verrá cedo!

Ondas do mar levado,

se vistes meu amado?

E ay Deus, se verrá cedo!

Já em N5, segundo Ferreira (1986, p.133), a paragoge aconteceria nos 

versos 1 (amare), 2 (mare), 4 (amare) e 5 (mare):

(5.9) Quantas sabedes amar amigo

treydes comig’ a lo mar de Vigo

E banhar-nos-emos nas ondas!

Quantas sabedes amar amado

treydes comig’ a lo mar levado:

E banhar-nos-emos nas ondas!

Em N7, Ferreira (1986, p.7) assinala a existência da vogal epentética ao 

final dos dísticos:

(5.10) Ay ondas, que eu vin veer,

se me saberedes dizer

por que tarda meu amigo

sen min?

Ay ondas, que eu vin mirar,

se me saberedes contar

por que tarda meu amigo

sen min?

 11 Em (5.8) e seguintes, os versos de Martim Codax aparecem na versão de Cunha (1956). Os 

grifos são meus.
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Figura 5.11. N7. Cantiga de amigo de Martim Codax.

Reprodução do fac-símile em Ferreira (1986).

Em todos esses casos, a ocorrência da paragoge estaria sustentada na 

ocorrência de melismas na notação musical, que exigiriam uma silabação, 

na realização cantada, apoiada na existência de uma sílaba a mais, gerada a 

partir do acréscimo de uma vogal paragógica, sobretudo em final de verso e 

de hemistíquios (Ferreira, 1986, p.139).12

5.2 A paragoge nas Cantigas de Santa Maria

Em relação ao universo das cantigas medievais religiosas, a paragoge 

rítmica já foi estudada por Wulstan (1993). Considerando todo o conjunto 

 12 Cunha (2004, p.104) considera a análise de Ferreira (1986) uma “importante comprovação, 

pelo testemunho da música, do que vínhamos afirmando desde 1949 com relação à obrigato-

riedade do -e paragógico nos versos das paralelísticas terminados ou cesurados em palavras 

agudas”.
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das 420 Cantigas de Santa Maria, o autor identifica oito cantigas em que 

ocorreria esse fenômeno: 10, 17, 76, 100, 102, 180, 197 e 350.

Segundo Wulstan (1993, p.21), CSM17 é a única cantiga religiosa em 

que a paragoge aparece anotada no texto, se bem que em apenas um (E17) 

dos três testemunhos remanescentes da cantiga (E17, T17 e To7). Para esse 

autor, a paragoge está anotada em E17 com relação aos três primeiros versos 

da primeira estrofe (que acompanham a notação musical), mas deveriam 

ser estendidos para todos os demais versos da cantiga na mesma posição 

nas estrofes seguintes. Como se pode ver em (5.11),13 Wulstan (1993, p.21) 

considera a realização da paragoge ao final dos verbos oir, mentir e fogir, que 

rimam entre si.

(5.11) Esta é de como Santa Maria guardou de morte a onrrada dona de Roma 

a que o demo acusou pola fazer queimar. 

Sempre seja beeita e loada 

Santa Maria, a noss’ avogada. 

Maravilloso miragre d’oir 

vos quer’ eu ora contar sen mentir, 

de como fez o diabre fogir 

de Roma a Virgen de Deus amada. 

Sempre seja beeita e loada 

En Roma foi, ja ouve tal sazon, 

que hũa dona mui de coraçon 

amou a Madre de Deus; mas enton 

soffreu que fosse do demo tentada. 

Sempre seja beeita e loada 

A dona mui bon marido perdeu, 

e con pesar del per poucas morreu; 

mas mal conorto dun fillo prendeu 

que del avia, que a fez prennada. 

Sempre seja beeita e loada 

 13 Em (5.11), a CSM17 aparece na versão de Mettmann (1986, p.102-4).
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A dona, pois que prenne se sentiu, 

gran pesar ouve; mas depois pariu 

un fill’, e u a nengũu non viu 

mató-o dentr’ en sa cas’ ensserrada. 

Sempre seja beeita e loada 

En aquel tenpo o demo mayor 

tornou-ss’ en forma d’ ome sabedor, 

e mostrando-sse por devỹador, 

o Emperador lle fez dar soldada. 

Sempre seja beeita e loada 

E ontr’ o al que soub’ adevyar, 

foy o feito da dona mesturar; 

e disse que llo queria provar, 

en tal que fosse log’ ela queimada. 

Sempre seja beeita e loada 

E pero ll’ o Emperador dizer 

oyu, ja per ren non llo quis creer; 

mas fez a dona ante ssi trager, 

e ela veo ben aconpannada. 

Sempre seja beeita e loada 

Poi-lo Emperador chamar m[a]ndou 

a dona, logo o dem’ ar chamou, 

que lle foi dizer per quanto passou, 

de que foi ela mui maravillada. 

Sempre seja beeita e loada 

O Emperador lle disse: “Moller 

bõa, de responder vos é mester.” 

“O ben”, diss’ ela, “se prazo ouver 

en que eu possa seer conssellada.” 

Sempre seja beeita e loada 

O emperador lles pos praz’ atal: 

“D’oj’a tres dias, u non aja al, 

venna provar o maestr’ este mal; 

se non, a testa lle seja tallada.” 

Sempre seja beeita e loada 
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A bõa dona se foi ben dali 

a um’ eigreja, per quant’ aprendi, 

de Santa Maria, e diss’ assi: 

“Sennor, acorre a tua coitada.” 

Sempre seja beeita e loada 

Santa Maria lle diss’: “Est’ affan 

e esta coita que tu ás de pran 

faz o maestre; mas meos que can 

o ten en vil, e sei ben esforçada.” 

Sempre seja beeita e loada 

A bõa dona sen niun desden 

ant’ o Emperador aque-a ven; 

mas o demo enton per nulla ren 

nona connoceu nen lle disse nada. 

Sempre seja beeita e loada 

Diss’ o Emperador: “Par San Martin, 

maestre, mui pret’ é a vossa fin.” 

Mas foi-ss’ o demo e fez-ll’ o bocin, 

e derribou do teit’ hũa braçada. 

Sempre seja beeita e loada

Segundo esse autor, uma das evidências de que a paragoge deveria ser 

realizada ao final desses versos provém da notação de E17. Como se pode 

ver a partir da Figura 5.11,14 nesse manuscrito, a letra r final dos três verbos 

que rimam entre si encontra-se grafada em separado do resto da palavra, 

correspondendo a uma nota musical, que seria exclusiva para a realização 

da sílaba formada a partir da paragoge.

No entanto, como mostram as figuras 5.12 e 5.13,15 esse tipo de notação 

não pode ser encontrado nos demais testemunhos dessa cantiga, T17 e To7.

Apesar de a música não estar presente para as demais estrofes da can-

tiga, Wulstan (1993, p.23) considera que a paragoge se estende para todas 

as consoantes -r, -n e -l localizadas no final dos três primeiros versos das 

estrofes seguintes. Além disso, ele considera o desdobramento dos ditongos 

 14 As reproduções do códice dos músicos, Escorial (E), são feitas a partir da edição fac-similada 

de Anglés (1964).

 15 As as reproduções do códice de Toledo são feitas a partir da edição fac-similada de 2003. Já 

reproduções do códice Escorial rico (T) são feitas a partir do microfilme cedido pela Real 

Biblioteca del Monasterio, San Lorenzo de El Escorial.
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-eu e -iu e a ocorrência de vogais “intrusivas” -w e y acrescentadas a -ou(w) 

e -i(ÿ), para acompanhar a música relativa à primeira estrofe. Desse ponto 

de vista, a ocorrência da paragoge em CSM17, se considerarmos que sua 

notação em apenas um dos testemunhos é evidência suficiente, apoia-se 

exclusivamente em necessidades musicais.

Figura 5.12. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM17, em E17 (Anglés, 1964, p.45r).
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Figura 5.13. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM17, em To7 (edição fac-símile do Códice 

de Toledo, 2003, f. 16r).
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Figura 5.14. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM17, em T17 (microfilme).

A notação musical é também evidência para que Wulstan (1993, p.17) 

considere a realização de uma paragoge ao final do verso 10 da CSM180, 

em (5.12).16

(5.12) Vella e Minỹa, 

Madr’ e Donzela, 

Pobre e Reynna, 

Don’ e Ancela. 5

 16 A numeração dos versos é a de Mettmann (1988).
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Desta guisa deve Santa Maria 

seer loada, ca Deus lle quis dar 

todas estas cousas por melloria, 

porque lle nunca ja achassen par; 

e por aquesto assi a loar 10

deviamos senpre, ca por nos vela. 

Vella e Minỹa,

Para Wulstan, como as duas últimas linhas das estrofes dessa cantiga 

são cantadas com a mesma melodia do refrão, e como o refrão é composto 

de versos graves, à posição ocupada por loar, no verso 10, corresponde a po-

sição da palavra (paroxítona) donzela, no refrão. Como mostram as figuras 

5.15 e 5.16, que reproduzem a notação dessa cantiga nos seus dois teste-

munhos, as duas notas correspondentes a donzela se repetem acima de loar.

Figura 5.15. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM180, em T180 (microfilme).
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Figura 5.16. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM180, em E180 (Anglés, 1964, p.169r-v).

Wulstan (1993, p.17) afirma que o mesmo fenômeno ocorre em relação a 

CSM10 (5.13), em que também o refrão, composto de versos graves, alterna 

com estrofes compostas de três versos agudos e um grave. Na opinião do 
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autor, as paragoges ajudam a dar paridade rítmica àquilo que, de outra ma-

neira, corresponderia a um arranjo irregular de batidas. Vejam-se as Figuras 

1.8 e 1.11 (Capítulo 1), que reproduzem, respectivamente, os testemunhos 

de CSM10 no códice Escorial rico (T10) e no códice dos músicos (E10). Na 

Figura 5.17, aparece a versão dessa cantiga no códice de Toledo (To10).

(5.13) Rosas das rosas e Fror das frores, 

Dona das donas, Sennor das sennores. 

Rosa de beldad’ e de parecer 

e Fror d’alegria e de prazer, 

Dona en mui piadosa seer, 

Sennor en toller coitas e doores. 

Rosas das rosas e Fror das frores,

Figura 5.17. CSM10 em To10 (edição fac-símile do Códice de Toledo, 2003, f. 19v-20r).
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A alternância entre versos graves e agudos é a principal evidência para a 

realização da paragoge, também na CSM350 – (5.14). 

Figura 5.18. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM350, em E350 (Anglés, 1964, p.313v-314r).
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(5.14) Santa Maria, Sennor,

val-nos u nos mester for.

E val-nos, Santa Maria

ca mester é que nos vallas, 5

ca tu por nos noit’e dia

cono diabo barallas

e ar punnas todavia

por encobrir nossas fallas,

e por nos dar alegria 10

con Deus sempre te traballas,

ca tu es razõador

a el polo peccador.

Santa Maria, Sennor...

Para Wulstan (1993, p.16-7), os versos “aparentemente” agudos do 

refrão contrastam com os versos das estrofes, na sua maioria graves, nos 

quais uma série de notas repetidas acomodam as sílabas extras. Assim, na 

primeira estrofe, (tra)ballas corresponde a duas notas, enquanto for, no 

refrão, e todas as outras rimas em r devem ter uma sílaba extra, paragógi-

ca. No entanto, como mostra a Figura 5.18, não há, no único testemunho 

remanescente dessa cantiga, E350, a notação de notas musicais “extras” ao 

final dos versos agudos.

Na CSM197, para Wulstan (1993, p.21), a realização da paragoge eli-

mina a necessidade de “emendas” (anotadas na edição de Mettmann entre 

colchetes) nas edições interpretativas. Wulstan percebe que o terceiro seg-

mento do refrão, mayor l’ á en ben fazer, tem a mesma música do primeiro 

hemistíquio do quarto verso das estrofes (na primeira estrofe: e porend’ 

un gran miragre) – Figura 5.19. Para ele, esse fato não apenas sugere que 

há uma paragoge no r final de fazer (ver 5.15), no terceiro verso do refrão, 

como também em poder, no final do primeiro hemistíquio do primeiro 

verso da estrofe – o que elimina a necessidade do acréscimo de “de”, feito 

por Mettmann (1988, p.236).
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(5.15) Como quer que gran poder 

á o dem’ en fazer mal, 

mayor l’ á en ben fazer 

a Reynna spirital. 

Ca sse el algun poder á [de] os omees matar 

pelos pecados que fazen, e o quer [Deus] endurar, 

mui mayor poder sa Madr[e] á en os ressucitar; 

e porend’ un gran miragre vos direi de razon tal. 

Como quer que gran poder...

Figura 5.19. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM197, em E197 (Anglés, 1964, p.183r-v).

Ao contrário de Cunha (1982) para as cantigas profanas, Wulstan (1993) 

considera a possibilidade de paragoge em posição medial de verso. Por exem-

plo, em CSM102 (cujo refrão está reproduzido em 5.16), Wulstan (1993, 
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p.19) considera que as rimas internas sugerem que aquelas terminadas em 

l possivelmente devem ter sido enfatizadas por uma paragoge. No entanto, 

a notação musical traz evidências confusas nesse sentido, já que, embora 

haja duas notas correspondendo a al, há apenas uma correspondendo a 

val, nos dois manuscritos que conservam esta cantiga – figuras 5.20 e 5.21.

(5.16) Sempr’ aos seus val, / e de mal todavia 

guarda-os sen al / a mui Santa Sennor.

Figura 5.20. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM102, em E102 (Anglés, 1964, p.111v).
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Figura 5.21. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM102, em T102 (microfilme).

Já em CSM76, segundo Wulstan (1993, p.19), a motivação para a ocor-

rência da paragoge é a falta de uma sílaba no primeiro hemistíquio de al-

guns versos – o que faz que eles não correspondam ao primeiro hemistíquio 

do primeiro verso do refrão, do qual acompanham a música (figuras 5.22 

e 5.23). Os versos em questão são os de número 8, 23 e 38, com relação 

aos quais, como mostra a reprodução de Mettmann (1986, p.249-51) em 

(5.17), o editor sentiu a necessidade de propor “emendas”, acréscimos.
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(5.17) Como Santa Maria deu seu fillo aa bõa moller, que era morto, en tal que 

lle désse o seu que fillara aa sa omagen dos braços. 

Quenas sas figuras da Virgen partir 

quer das de seu Fillo, fol é sen mentir. 5

Porend’ un miragre vos quer’ eu ora contar 

mui maravilloso, que quis a Virgen mostrar 

por hũa moller que muito [se] fiar 

sempr’ en ela fora, segund fui oyr. 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 10

Esta moller bõa ouv’ un fillo malfeitor 

e ladron mui fort’, e tafur e pelejador; 

e tanto ll’ andou o dem’ en derredor, 

que o fez nas mãos do juyz vĩir. 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 15

E poi-lo achou con furto que fora fazer, 

mandó-o tan toste en hũa forca põer; 

mais sa madr’ ouvera por el a perder 

o sen, e con coita fillou-s’ a carpir. 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 20

E como moller que era fora de [seu] sen 

a hũa eigreja foi da Madre do que ten 

o mundo en poder, e disse-lle: “Ren 

non podes, se meu fillo non resurgir.” 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 25

Pois est’ ouve dito, tan gran sanna lle creceu, 

que aa omagen foi e ll’ o Fillo tolleu 

per força dos braços e desaprendeu, 

dizend’: “Este terrei eu trões que vir

Quenas sas figuras da Virgen partir... 30

O meu são e vivo viir sen lijon nen mal.” 

Quand’ est’ ouve dito, log’ a Madr’ Espirital 

resurgio-o dela, que veo sen al 

dizendo: “Sandia, mal fuste falir, 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 35
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Madre, porque fuste fillar seu Fillo dos seus 

braços da omagen da Virgen, Madre de Deus; 

poren m’ enviou que entr[e] ontr’ os teus, 

per que tu ben possas conmigo goyr.” 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 40

Quand’ a moller viu o gran miragre que fez 

a Virgen Maria, que é Sennor de gran prez, 

tornou-lle seu Fillo; e log’ essa vez 

meteu-ss’ en orden pola mellor servir. 

Quenas sas figuras da Virgen partir... 45

Figura 5.22. Primeiras estrofes de CSM76, em E76 (Anglés, 1964, p.94r).
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Figura 5.23. Primeira estrofe e refrão da cantiga CSM76, em T76 (microfilme).

Também na CSM100 (5.18) a paragoge considerada por Wulstan (1993, 

p.18) ocorre em posição medial de verso, já que a música das estrofes revela 

rimas internas envolvendo paragoge. As rimas internas são, segundo Wuls-

tan, enfatizadas por notas mais longas, sendo que a pista para a paragoge é a 

nota breve que ocorre em cada verso na posição apropriada.

(5.18)  Santa Maria, 

Strela do dia, 

mostra-nos via 

pera Deus e nos guia. 

Ca veer faze-los errados 

que perder foran per pecados 

entender de que mui culpados 

son; mais per ti son perdõados 
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da ousadia 

que lles fazia 

fazer folia 

mais que non deveria. 

Santa Maria... 

Amostrar-nos deves carreira 

por gãar en toda maneira 

a sen par luz e verdadeira 

que tu dar-nos podes senlleira; 

ca Deus a ti a 

outorgaria 

e a querria 

por ti dar e daria. 

Santa Maria... 

Guiar ben nos pod’ o teu siso 

mais ca ren pera Parayso 

u Deus ten senpre goy’ e riso 

pora quen en el creer quiso; 

e prazer-m-ia 

se te prazia 

que foss’ a mia 

alm’ en tal compannia. 

Santa Maria...

Figura 5.24. Interpretação de Wulstan (1993, p.18) da música da CSM100.
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Figura 5.25. ToX (CSM100).

Cantigas de Santa María. Edição fac-símile do Códice de Toledo (To). Biblioteca Nacional de 

Madrid (Ms. 10.069). 

Vigo: Consello da Cultura Galega, Galaxia, 2003. fólio 156r.
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Figura 5.26. CSM100, em T100 (microfilme).
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Figura 5.27. CSM100, em E100 (Anglés, 1964, p.110v-111r).

5.3  O ponto de vista filológico: a paragoge vista por 
Cunha (1982) 

No célebre artigo “Sobre o e paragógico na épica e na lírica”, republi-

cado na coletânea de 1982, Cunha faz uma revisão dos estudos feitos a 

respeito da paragoge nas línguas românicas, desde os apontamentos de 

Nebrija até a discussão das ideias de Menéndez Pidal, passando por uma 

análise desse fenômeno nas cantigas medievais galego-portuguesas. Ao 
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refazer o percurso da análise de Menéndez Pidal, Cunha mostra que o 

aparecimento da vogal epitética é atribuído a várias razões diferentes, por 

diversos estudiosos e em diferentes momentos da argumentação: arcaísmo, 

vulgarismo, hipercorreção, resgate da vogal etimológica, exigência da mú-

sica ou da estrutura poética (um fenômeno rítmico, no sentido mais amplo) 

ou uma regularização do sistema.

Retomando o estudo de Menéndez Pidal, Cunha mostra que, na Espa-

nha, no século XVI, o acréscimo de uma vogal paragógica era visto, na 

maioria das vezes, como um arcaísmo ou um vulgarismo, por figurar em 

“versos de romances espanhóis, não raro mesclados de lusismos”, “can-

tados por personagens de regra populares”. Credita a Amador de los Ríos 

a prova de que “tais formas aberrantes [as com -e paragógico] não eram 

fruto nem da ignorância nem do capricho dos editores quinhentistas, mas 

correspondiam a uma realidade”. Na sua opinião (Cunha, 1982, p.241), tal 

“realidade” era “justificável” pelas seguintes razões:

1a a frequência das terminações graves na língua espanhola;

2a  a norma do canto, que, por causa da paridade de compassos finais, exigia 

a igualdade na terminação dos versos;

3a  a mistura de terminações agudas e graves numa mesma tirada [...], sendo 

muito mais fácil e natural que as rimas agudas passassem a graves do que 

o contrário [...];

4a  a forma em que se recolheram e em que nos foram transmitidas certas 

cantigas populares, assim como o testemunho de Nebrija e de Salinas, 

que ouviram cantar as finais agudas dos romances com adição do -e;

5a  a notação dos romances nos livros de música do século XVI;

6a  a frequente mescla de assonantes graves e agudos, documentada até em 

composições breves.

A partir dessas observações, constrói Menendéz Pidal as suas conclu-

sões, retomadas por Cunha (1982, p.242). A primeira delas diz respeito 

ao fato de a paragoge não conservar a forma primitiva das palavras, pois 

muitas dessas vogais e finais são antietimológicas. Por outro lado, as formas 

resultantes da paragoge não podem ser classificadas como regionalismo, 

um modo de falar específico de uma região, pois assim seu emprego deve-
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ria ser categórico e não apenas em final de verso. Também não se trata de 

uma “correção” bárbara e arbitrária idealizada por editores “ignorantes”, 

nem de um recurso empregado por poetas “rudes” para uniformizar versos 

graves e agudos, porque a mescla de assonâncias femininas e masculinas 

era prática corrente na poesia popular, sem que fosse tida como defeito. Por 

esses motivos, Menéndez Pidal conclui que as únicas razões satisfatórias 

para o aparecimento da paragoge são musicais: reduzir à igualdade as ter-

minações de versos graves e agudos. Mais tarde, esse estudioso recua, como 

mostra Cunha (1982, p.244-5), e reconhece nas palavras com e final para-

gógico formas arcaicas e hipercorretas – conclusão com a qual Cunha não 

concorda:

[...] apressamo-nos em antecipar nossa conclusão: não estaríamos longe de 

concordar com suas [de Menéndez Pidal] palavras [...], se numa questão como 

esta, de melodia e versificação, por excelência, o insigne romanista tivesse 

invertido os termos do raciocínio e, em lugar de partir do vocábulo considerado 

etimologicamente, desse preeminência às características rítmicas da própria 

língua, em que a expressão poética tradicional deve estar assentada sólida e 

necessariamente, seja na épica, seja na lírica.

No entanto, Cunha (1982, p.266) ainda vai mais longe, ao afirmar que 

“no aparecimento da vogal epitética o elemento linguístico está indiscuti-

velmente subordinado ao fator ritmo”. Como o acréscimo do e paragógico 

só se processa em final absoluto dos versos (nas cantigas medievais portu-

guesas), Cunha (1982, p.270) conclui estar diante de “um recurso poético 

ou melódico diretamente ligado à estrutura métrica desses cantares”. Para 

esse autor, o uso da paragoge não seria apenas uma maneira de recuperar 

uma vogal etimológica, nem um simples arcaísmo. Seria, portanto, um 

recurso que,

examinado do ponto de vista vocabular, corresponderia de início a uma rea-

lidade etimológica ou a uma criação ultracorreta, mas que nos séculos XII e 

seguintes se continuou a utilizar não como simples sinal arcaizante, denotador 

da antiguidade desses cantares, senão – e principalmente – por uma razão mais 

profunda, pertinente à própria estrutura rítmica, fundada no verso grave.
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Assim sendo, para Cunha (1982, p.272), a paragoge, nas cantigas 

medievais galego-portuguesas, pode ser considerada um “necessário apoio 

rítmico para acomodar as palavras agudas da língua à final grave” – um ar-

caísmo, ou, nas suas palavras, um “tradicionalismo, antes que linguístico, 

rítmico”. É por esse motivo que Cunha (1982, p.270-1) considera que a 

paragoge se aplica categoricamente em toda cantiga paralelística de versos 

agudos:17

Não será [...] aventurado supormos que a referida vogal se acrescentaria 

sempre às finais agudas das antigas paralelísticas galego-portuguesas, à seme-

lhança do que ocorria nas gestas espanholas [...]. Se os tardios apógrafos ita-

lianos de regra a omitem, isto se poderia atribuir à deturpação posterior dos 

copistas, ou por terem ante os olhos a forma normal da palavra, que se empre-

gava no interior dos versos desses cantares e, indiferentemente, nas poesias pro-

vençalizantes e afrancesadas, ou com maior probabilidade, por influência do 

gosto cortesão, que deveria sentir no e paragógico dessas formas líricas a mesma 

desprezível nota de rusticidade que percebia na vogal epitética dos romances.

Em primeiro lugar, é necessário salientar que a paragoge não é um fenô-

meno restrito às cantigas paralelísticas. Nos oito casos citados por Wulstan 

(1993) (todos de cantigas religiosas) nenhuma é paralelística; por outro 

lado, nas cantigas profanas, a paragoge realmente ocorre preferencialmente 

em cantigas paralelísticas (cinco, B721/V322, B1153/V755 e as três de 

Martim Codax, contra três não paralelísticas, B903/V488, B1199/V804 e 

B1553). Além disso, pode ser precipitado pressupor a aplicação categórica 

de um fenômeno tão pouco atestado nos documentos (apenas oito cantigas 

no total de cantigas profanas, e oito no total de religiosas – se bem que nem 

todas com registro gráfico nos manuscritos) ou mesmo a “correção”, por 

parte dos copistas, de quase todas as cantigas paralelísticas, eliminando 

todas as vogais paragógicas, delas deixando resquícios em apenas poucas 

composições. 

Ao lado disso, é também precipitado fazer uma afirmação tão abran-

gente, porque a vogal paragógica, ocorrendo em todos os casos, desfaria 

a equivalência entre verso agudo e verso grave com uma sílaba poética a 

 17 Naro (1973, p.156) compartilha dessa opinião de Cunha.
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menos,18 largamente cultivada por grande parte dos trovadores (lei conhe-

cida na literatura como lei de Mussafia19).

5.4  O ponto de vista linguístico: a natureza fonológica 
da paragoge

Como pode ser observado a partir das cantigas listadas nas duas primei-

ras seções deste capítulo, todos os casos de paragoge, em PA, envolvem o 

acréscimo de  e ao final de uma palavra oxítona terminada em consoante lí-

quida, ou seja, /l/, /ɾ/ ou /n/. Em outras palavras, pode-se dizer que, para 

o aparecimento da paragoge, é necessária uma palavra terminada em uma 

sílaba travada por /N/, ou pelos fonemas /r/ ou /l/. Isso pode ser obser-

vado nas listas em (5.19) e (5.20), que contêm, respectivamente, os casos de 

paragoge nas cantigas profanas e religiosas:

(5.19) mar → mare (B721/V322; B903/V488; N1; N5)

mal → male (B903/V488)

portugal → portugale (B1153/V755)

laurar → laurare (B1153/V755)

fazer → fazere* (B1153/V755)

meter → metere (B1153/V755)

auer → auere (B1199/V804)

canton → cantone (B1553)

tapon → tapone (B1553)

zorzelhon → zorzelhone (B1553)

sazon → sazone (B1553)

gordon → gordone (B1553)

uecon → uecone** (B1553)

 18 Massini-Cagliari (1999c, p.147) mostra que, no universo das cantigas de amigo galego-por-

tuguesas, a equivalência entre versos agudos e versos graves com uma sílaba a menos acon-

tece em 17,01% dos casos (86 em 503), um percentual a não ser desprezado, uma vez que, no 

universo das cantigas que alternam versos graves com agudos, este percentual corresponde a 

45,5% dos casos.

 19 A respeito da lei de Mussafia, ver nota 28, Capítulo 2.
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leon → leone (B1553)

amar → amare (N5)

veer → veere (N7)

dizer → dizere (N7)

mirar → mirare (N7)

contar → contare (N7)

* A forma “fazere” aparece grafada, em B1153 e V755, abreviada – faze/faz. Porém, como todos os infi-

nitivos, nessa cantiga, recebem a vogal paragógica, e como essa forma rima com outras em que a paragoge 

foi aplicada, optou-se por considerá-la.

** Bençone, na interpretação de Lapa (1995, p.104) e LP (1996, p.331).

(5.20) parecer → parecere (CSM10)

prazer → prezere (CSM10)

seer → seere (CSM10)

oir → oire (CSM17)

mentir → mentire  (CSM17)

fogir → fogire (CSM17)

moller  → mollere (CSM76)

poder → podere (CSM76; CSM197)

perder  → perdere (CSM100)

entender → entendere (CSM100)

veer → veere (CSM100)

per → pere (CSM100)

amostrar → amostrare (CSM100)

dar → dare (CSM100)

gaar → gaare (CSM100)

par → pare (CSM100)

ben → bene (?) (CSM100)

ren → rene (?) (CSM100)

ten → tene (?) (CSM100)

quen → quene (?) (CSM100)

al → ale (?) (CSM102)

val → vale (?) (CSM102)

loar → loare (CSM180)

fazer → fazere (CSM197)

for → fore (CSM350)
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Há três fatores que contextualizam o aparecimento da paragoge: a) final 

de verso (diante de pausa);20 b) palavra originalmente oxítona; c) terminada 

em líquida.

Como foi visto anteriormente, Wulstan (1993) considera a existência 

de paragoge, nas Cantigas de Santa Maria, no meio de versos. No entanto, 

como, nos casos citados por esse autor, a paragoge acontece no meio do 

verso mas imediatamente antes de cesura, pode-se dizer que o contexto 

“diante de pausa” não foi violado.

Menéndez Pidal (citado por Cunha, 1982, p.244) acredita ser esta vogal 

um arcaísmo, resquício sobrevivente de uma vogal etimológica. Porém, o 

argumento de Menendez Pidal pode ser visto de outra maneira. Sendo a 

paragoge um processo poético (de estilo, portanto, na opinião de M. Pidal), 

como os demais recursos estilísticos, esse processo não pode, em nome da 

arte, criar formas incompreensíveis que fujam por completo à estrutura bá-

sica da língua (o que aconteceria se houvesse, de fato, paragoge com a ou o). 

Nesse sentido, a escolha só poderia ter recaído (como, de fato, aconteceu) 

em uma vogal que, através de processos fonológicos característicos da lín-

gua, pode “se perder”, em determinados contextos. Desse modo, o mesmo 

argumento utilizado por M. Pidal para dizer que se trata de uma vogal 

etimológica pode ser arrolado para justificar o  e paragógico como resultado 

de uma construção estilística (o que explicaria o fato de várias dessas vogais 

paragógicas atestadas não corresponderem a vogais realmente existentes 

em formas latinas).

Por sua vez, Cunha (1982, p.262) aposta em uma explicação muito mais 

condizente com a verdadeira natureza do processo da paragoge em PA:

[...] o aparecimento do -e depois de /r/ e /l/ finais dependeria da articula-

ção alveolar da consoante, de que seria um natural desenvolvimento [...]. Em 

contrapartida, a realização gutural do fonema consonântico impediria a epítese 

vocálica.

 20 “[...] o aparecimento da vogal epitética pressupõe a existência da pausa, o que, é óbvio, já 

seria razão bastante para justificar a sua frequência no final de versos destinados ao canto.” 

(Cunha, 1982, p.258).

“É claro que o acréscimo vocálico aparece em pausa e [...] predominantemente em pausa 

final absoluta.” (Cunha, 1982, p.261). 
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Em trabalhos anteriores (Massini-Cagliari, 1999d,e), expliquei o fenô-

meno da paragoge (porém considerando exclusivamente o conjunto de can-

tigas profanas) como dependente da regra de acento, em uma perspectiva 

derivacional. Nesse contexto, a paragoge foi considerada um processo pós-

-lexical, pós-sintático, aplicado depois da regra de localização do acento 

de palavra, pois, como mostro em Massini-Cagliari (1995, 1999a), esta 

se localiza no componente lexical, já no PA. Com base na teoria métrica 

paramétrica de Hayes (1995), estabeleci anteriormente, nesses estudos, 

que o pé básico do ritmo do PA é o troqueu moraico. Como o PA constrói 

pés não iterativamente, da direita para a esquerda (isto é, no sentido do 

final para o início da palavra), basta que um único pé básico completo seja 

construído para que o acento da palavra seja atribuído – não é preciso con-

tinuar a construir pés até esgotar toda a extensão da palavra. Desse modo, 

a paragoge transformaria a estrutura de uma palavra oxítona, composta de 

uma sílaba travada/pesada, em uma paroxítona, composta de duas sílabas 

abertas leves. Ora, como em PA a grande maioria das palavras é paroxítona 

(56,7% dos casos analisados por Massini-Cagliari, 1995, 1999a), a estrutura 

rítmica canônica do português trovadoresco é o troqueu moraico composto 

de duas sílabas breves. Ora, sendo assim, a paragoge estaria perfeitamente 

dentro dos padrões do que se espera dos processos motivados ritmicamen-

te, dentro da teoria métrica de Hayes (1995), uma que vez que tais pro-

cessos se caracterizam por transformar estruturas rítmicas não padrão em 

canônicas e nunca vice-versa.

Em Massini-Cagliari (1999d,e), seguindo a pista de Cunha (1982), in-

terpretei a vogal epentética como desenvolvimento da consoante anterior. 

Do ponto de vista da Fonologia Autossegmental, conforme a teoria da 

Geometria de Traços de Clements e Hume (1995), seguida por Cagliari 

(1998), o que caracteriza as consoantes nasais, laterais e vibrantes enquanto 

grupo é o fato de serem [+soante], sendo que as laterais são [+contínuo], 

as vibrantes, [-contínuo], enquanto as nasais são, obviamente, [+nasal]. 

Como pôde ser observado, das consoantes possíveis em posição de coda no 

PA, apenas a fricativa não faz parte do grupo de consoantes-gatilho para o 

processo da paragoge. Entretanto, é importante observar que, no grupo das 

consoantes em posição de coda, /S/ é a única [-soante]. Em outras palavras, 

o que a configuração de traços desses sons mostra é que o PA não aceita 
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como gatilho desencadeador do processo da paragoge consoantes “puras”, 

mas apenas as chamadas “líquidas”.

Outra característica comum às três consoantes-gatilho da paragoge é 

o fato de serem [+coronal]. E é justamente através do espraiamento desse 

traço que se forma a vogal paragógica, grafada sempre como “e”. No en-

tanto, é preciso relembrar que não basta à consoante ser coronal e estar 

em posição de coda para desencadear a paragoge: ela tem que ser, antes de 

tudo, soante (uma vez que este traço é hierarquicamente superior ao traço 

coronal).

Desta forma, em Massini-Cagliari (1999d, p.178), o processo de es-

praiamento de coronal, que dá origem à vogal paragógica, foi descrito como 

em (5.21):

(5.21)

A partir desse processo de espraiamento do traço coronal da consoante 

anterior, cria-se uma vogal também coronal. De acordo com o quadro das 

propriedades das vogais de Cagliari (1998, p.25), há quatro vogais coronais 

em PB: [i], [e], [ɛ] e [ɪ]. Pressupondo que o quadro das vogais do PA já fosse 

igual ao do PB atual (assim como o faz Granucci, 2001, p.93-100, para a 

posição tônica), haveria apenas três possibilidades de realização fonética 

para a vogal paragógica do PA, representada na escrita como e: [i], [e] e 

[ɪ] ([ɛ] ficaria excluída justamente por não poder figurar em posição pós-

-tônica final). No entanto, é necessário frisar que, em termos estruturalis-

tas, essas três vogais (realizações fonéticas possíveis da vogal paragógica) 

podem ser consideradas alofones de um mesmo fonema (/e/) – o que torna 

a especificação da abertura da vogal, dada pelos traços open, dependente 
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de informações quanto à localização do acento principal da palavra. No 

entanto, com base apenas em informações a respeito da representação or-

tográfica dessa vogal, fica difícil saber como ela era efetivamente realizada: 

como [i], [e] ou [ɪ]. Entretanto, estabelecer a exata realização fonética dessa 

vogal não é o mais importante: o mais relevante é saber que se trata de um 

desenvolvimento da consoante anterior, e que qualquer uma de suas pos-

síveis realizações fonéticas está prevista e pode ser explicada pela descrição 

aqui apresentada.

Depois de gerada a vogal paragógica através do processo de espraia-

mento do traço coronal, o processo é finalizado através da reestruturação 

das sílabas finais da palavra. Após o desligamento da coda da sílaba final, 

aplica-se o processo de ressilabação que transforma essa consoante em onset 

da nova sílaba. Note-se que, nesse processo, o segmento consonantal deixa 

de ser moraico, ou seja, deixa de ter peso para a atribuição do acento. A 

partir daí, a mora que antes estava ligada a esse segmento passa para o e pa-

ragógico introduzido, uma vez que uma vogal sempre é moraica, na teoria 

de Hayes (1995). Dessa forma, acrescenta-se um elemento (a vogal paragó-

gica), sem que seja acrescentada qualquer mora à palavra: o peso do novo pé 

gerado se mantém equivalente ao do pé rítmico que o gerou.

A partir da consideração do processo da paragoge tal como visto pelos 

modelos derivacionais de fonologia, pode-se concluir que a ideia de Cunha 

(1982, p.268), de que a origem da paragoge “[...] só pode estar na tendência 

à final trocaica, tão sensível nesses idiomas [castelhano, leonês, português 

e galego]” é acertada; no entanto, deve-se considerar que essa tendência 

apontada por Cunha não é apenas uma característica explorada artistica-

mente com finalidades estilísticas, no momento da construção de versos, 

mas uma característica da própria língua, inerente a ela, estruturadora do 

próprio ritmo linguístico do idioma, que serve de base à construção do 

seu ritmo poético. Nesse sentido, a ocorrência da paragoge nas cantigas 

medievais galego-portuguesas profanas e religiosas não deve ser vista ape-

nas como um recurso estilístico, mas pode ser considerada o resultado da 

aplicação de processos rítmicos visando eurritmia, pautados na possibilida-

de aberta pelas próprias escolhas da língua quanto ao seu ritmo de base. É 

somente porque o ritmo básico do português naquela época era trocaico que 

existe a possibilidade de ocorrência de paragoge; se o ritmo do Português 

Arcaico fosse iâmbico (duas sílabas, sendo que a segunda é a proeminente), 
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por exemplo, tal possibilidade não existiria, uma vez que não haveria lugar 

de ancoragem para a vogal introduzida. Desse modo, processos rítmico-

-poéticos como a paragoge só podem ser licenciados na língua quando 

estiverem de acordo com seus padrões básicos de ritmo linguístico, sobre o 

qual se constrói o ritmo poético.

Além disso, sendo a vogal paragógica um desenvolvimento da consoan-

te anterior, não se pode tratar esse processo meramente como uma questão 

de estilo, uma “vontade” do poeta de retomar “formas antigas” aleatoria-

mente, já que existe uma base verdadeiramente linguística para que essa 

vogal se desenvolva.

Sendo assim, é possível concluir que a ocorrência da paragoge nas canti-

gas medievais galego-portuguesas não cumpre apenas uma função poética 

de igualar os versos agudos aos graves (padrão), acompanhando a música 

(o que a tornaria um processo unicamente do domínio da poesia) – mesmo 

porque essa igualdade não acontece em todos os casos –, mas que se consti-

tui em uma utilização estilística de um processo fonológico, que se estrutu-

ra sobre possibilidades abertas pelo próprio sistema da língua.

5.5 Interpretação otimalista

Tudo o que foi apresentado até o momento sobre o fenômeno da para-

goge traz evidências para classificá-lo como um uso estilístico, ou seja, um 

fenômeno desviante, que causa efeitos artísticos. Isso porque se trata de um 

uso não esperado, cuja razão de aparecimento escapa de condicionamentos 

exclusivamente linguísticos. Aliás, desde o início, o processo da paragoge 

foi definido como uma epêntese, mas de um tipo especial – rítmica.

Dessa forma, do ponto de vista otimalista, da mesma maneira como 

foram tratados os casos de usos estilísticos dos processos de sândi neste 

livro, o fenômeno da paragoge deve ser visto mais como um caso de desvio; 

em outras palavras, o falante procede à avaliação dos candidatos a partir da 

hierarquia original, que gera a maioria dos dados, mas, em um momento es-

pecífico, por razões extralinguísticas, opta por uma hierarquia alternativa, 

diferente da original. No entanto, trata-se de um “desvio regrado”, ou seja, 

de um desvio condicionado pelas possibilidades do sistema linguístico, não 

um desvio aleatório; assim, trata-se de um desvio surpreendente do ponto 

Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   330Miolo_A_musica_da_fala_dos_trovadores_(GRAFICA).indd   330 22/01/2016   16:41:2022/01/2016   16:41:20



A MÚSICA DA FALA DOS TROVADORES  331

de vista do uso, mas não do ponto de vista do sistema linguístico, já que a 

paragoge não gera formas agramaticais no nível fonológico. É o que Leão 

(2007, p.147), ao analisar algumas questões de linguagem das CSM, chama 

de “identidade” das peças do jogo linguístico, que se encaixam ao sistema, 

mesmo não sendo todas iguais (algumas correspondem a usos menos espe-

rados, ou estilísticos):

A linguagem de uma obra literária, na sua especificidade estilística, pode 

ser comparada ao conjunto de pequenos retalhos que se unem uns aos outros, 

para compor o patchwork de uma colcha. A harmonia do conjunto resulta não 

da igualdade das peças justapostas lado a lado, que aliás não existe, mas de sua 

coerência, do arranjo estrutural que as aproxima sem lhes destruir a identidade.

Anteriormente, no Capítulo 2, foi possível estabelecer que, no PA, é 

preferível que uma consoante (que satisfaz as condições de preenchimento 

da coda, ou seja, CODA-COND) permaneça na posição de travamento silábi-

co do que aconteça a inserção de uma vogal epentética. Isso porque, nessa 

língua, o preenchimento de ONSET é preferido, comparado à constituição 

de sílabas travadas. Em outras palavras, a restrição ONSET domina *CODA, 

que tem uma posição bastante baixa na hierarquia, dadas a possibilidade e 

a frequência de sua violabilidade. Isso está representado no Tableau (5.22), 

para a palavra Portugal, que aponta justamente como candidato ótimo 

aquele que tem duas sílabas com coda preenchida (a forma realizada nor-

malmente em PA).

(5.22)

/portugal/ MAX DEP *CODA

a. ☞ por.tu.gal **

b. por.tu.ga.le *

c. po<r>.tu.ga<l> **

A restrição responsável pela proibição de inserção de material linguís-

tico ao input é DEP (definida anteriormente em 2.11). Para que haja a pa-

ragoge, então, é necessário que a importância dessa restrição na hierarquia 

que gera os padrões de silabação do PA seja diminuída. Ao mesmo tempo, 

é preciso que a importância da proibição de constituição de sílabas travadas 
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seja reforçada. Dessa forma, do ponto de vista otimalista, a ocorrência da 

paragoge como uso estilístico pode ser obtida através da inversão da relação 

hierárquica entre essas duas restrições, como mostra o Tableau (5.23).

(5.23)

/portugal/ MAX *CODA DEP

a. por.tu.gal **

b. ☞ por.tu.ga.le (*) *

c. po<r>.tu.ga<l> **

A posição da vogal inserida é obtida a partir da atuação da restrição 

CONTIGUIDADE (definida em 2.25), que proíbe inserções que estabelecem 

rompimento da cadeia do input (ou seja, inserções acontecem no início ou 

no final da cadeia segmental do input, nunca em posição medial).

(5.24)

/portugal/ MAX CONTIG *CODA DEP

a. por.tu.gal **

b. ☞ por.tu.ga.le (*) *

c. po.re.tu.ga.le * **

d. po<r>.tu.ga<l> **

Já a qualidade da vogal a ser inserida é dada por IDENT[cor] (definida em 

5.24, adaptada de Cagliari e Massini-Cagliari, 2000, p.172), que impede 

que vogais que não tenham o traço de coronalidade sejam inseridas. Assim, 

apenas realizações fonéticas relativas ao fonema /e/ podem aparecer como 

vogais epentéticas e paragógicas no PA – Tableau (5.26).

(5.25) INDENT[cor]: Elementos inseridos são [coronal].

(5.26)

/portugal/ MAX INDENT[cor] *CODA DEP

a. por.tu.gal *(*)

b. ☞ por.tu.ga.le (*) *

c. por.tu.ga.la * (*) *

d. por.tu.ga.lo * (*)
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