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CONCLUSÃO

Ao final deste livro, é possível perscrutar, com relação aos elementos 

prosódicos aqui investigados, um pouco da música da fala dos trovadores 

de setecentos anos atrás. Foi possível mostrar que, com relação à cadência do 

PA, vários fatos se aproximam e outros se distanciam da “harmonia” (mu-

sical) do nosso próprio PB. 

Com relação aos padrões de silabação, quase não há diferenças entre 

o PA e o PB moderno (Capítulo 2), sobretudo com relação à constituição 

das margens silábicas, ou seja, com relação à organização das consoantes 

no início e no travamento silábico.1 Afora restrições mais severas sobre a 

constituição de onsets complexos e alguns usos estilísticos do apagamento 

de vogais (que acabam por originar estruturas de onset complexo /S/+C(C)

V, especialmente no corpus de cantigas religiosas), os padrões do PA são 

surpreendentemente muito próximos dos encontrados até hoje no portu-

guês falado no Brasil. 

O mesmo, no entanto, não ocorre com relação à organização dos núcleos 

silábicos, mais especificamente, com relação à solução dada para os encon-

tros vocálicos internamente à palavra. Como foi possível demonstrar no 

Capítulo 2, o PA, comparado ao PB, era uma língua muito mais afeita aos 

hiatos (já que os trovadores da época não repudiavam muitos dos hiatos 

que, atualmente, já se transformaram em ditongos – hiatos formados de V 

 1 Talvez não fosse possível dizer o mesmo, se o parâmetro de comparação fosse a vertente 

europeia da língua, cujos agrupamentos consonânticos, formados a partir do apagamento 

de vogais, são caracteristicamente bem distintos dos padrões silábicos do PB (cf. Mateus; 

d’Andrade, 2000).
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nasal + V, mão, ou formados por vogais de mesma qualidade, creer, doo), 

embora, em nível intravocabular, os ditongos (principalmente os decres-

centes) fossem a solução mais frequente para sequências vocálicas. Os 

ditongos crescentes, intravocabularmente, já naquela época, eram raros. A 

partir da interpretação otimalista dos dados, 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 

(mesmo em uma perspectiva não derivacional, em que parâmetros de ritmo 

e de silabação são avaliados em paralelo).

Com relação ao acento lexical, foi possível mostrar que as duas pautas 

canônicas da língua são as paroxítonas e as oxítonas, os dois únicos padrões 

encontrados em posição de rima, no recorte da lírica medieval considerado. 

Há, também, raríssimas proparoxítonas, concentradas principalmente no 

corpus de cantigas religiosas, mas também mapeadas nas cantigas de amor 

de A (nas cantigas de amigo de B, só foram encontrados vocábulos oxítonos 

e proparoxítonos). 

Foi possível concluir, a partir da comparação entre os dados prove-

nientes das cantigas profanas com os dados obtidos a partir das CSM, 

que há uma diferença entre esses dois recortes da lírica galego-portuguesa 

quanto aos tipos de verso preferidos (grave versus agudo). Porém, apesar da 

distância geográfica e de uso dessas duas vertentes de cantigas em galego-

-português (nas cantigas religiosas, o galego-português é usado como lín-

gua de cultura), não há diferenças quanto à tipologia dos padrões de acento 

encontrados; há, no entanto, uma ligeira diferença de recorrência desses 

padrões. Devido à maior riqueza lexical encontrada nas cantigas medievais 

religiosas (em comparação com as cantigas palacianas de amor e de amigo), 

padrões excepcionais de acentuação (proparoxítonas e oxítonas terminadas 

em sílaba leve) puderam ser mais frequentemente mapeados no corpus de 

cantigas religiosas do que no de profanas. Pela maior profusão de palavras 

excepcionais quanto à pauta acentual, os dados provenientes das CSM 

aproximam-se muito mais dos padrões acentuais encontrados atualmente 

no PB do que os de B (focalizados por Massini-Cagliari, 1995, 1999a), 

muito mais “regulares”. 

A proposta de análise otimalista do acento do PA preserva a intuição 

de que o acento do PA nunca pode ultrapassar a barreira de três moras, 
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contadas do final para o início da palavra, caindo prioritariamente na se-

gunda mora. Dessa maneira, a hierarquia de restrições adotada explica 

de forma bastante satisfatória os resultados da tensão entre as pressões 

exercidas pelas tendências a um ritmo trocaico e à marcação da fronteira 

morfológica entre o radical e as desinências, evidenciando, por outro lado, o 

papel (menos importante do que essas duas tendências, mas também rele-

vante) da consideração do peso silábico, no processo de posicionamento da 

proeminência acentual, no nível da palavra. Assim, foi possível reavaliar a 

importância do peso silábico na atribuição do acento do PA, que foi relati-

vizada em relação às propostas anteriores, elaboradas dentro do arcabouço 

teórico dos modelos derivacionais de fonologia (Massini-Cagliari, 1995, 

1999a).

Ao contrário do que aponta Bisol (1992b, 2002 e 2003) para o PB, no PA 

o processo de ditongação, como resultado de sândi vocálico externo, é mui-

tíssimo menos frequente do que no PB atual.2 Como foi possível ver no Ca-

pítulo 4, a elisão (alternando com a crase, no caso da junção de /a/ e /a/) e 

o hiato são as soluções recorrentes para os encontros vocálicos intervocabu-

lares no Português Medieval: havendo contexto para a ocorrência da elisão 

ou da crase, esses processos acontecem; se, por outro lado, alguma condição 

de natureza rítmica, fonotática ou prosódica impedir o aparecimento de um 

desses fenômenos, ambas as vogais são preservadas, aparecendo um hiato. 

O quadro apresentado em (4.69) resume os condicionamentos linguísticos 

que atuam sobre o sândi vocálico externo no PA, mostrando as restrições 

quanto à qualidade de V
1
 e ao grau de tonicidade das vogais envolvidas a 

que esses processos se submetem.

Mostrou-se, também, que elisões, crases e hiatos não esperados acon-

tecem. Esses casos foram interpretados como usos estilísticos a favor da 

métrica do poema, surgidos da necessidade artística do poeta de atingir um 

determinado número de sílabas poéticas, para manter, mesmo a custo das 

tendências rítmicas da língua de base, o isossilabismo dos versos.

Por sua vez, o Capítulo 5 (que explora um fenômeno fonológico estra-

nho à maioria dos falantes atuais de PB) mostrou que a ocorrência da para-

goge nas cantigas medievais galego-portuguesas profanas e religiosas não 

 2 Uma comparação dos resultados obtidos nesta pesquisa aos apresentados por Bisol (1992b, 

2002, 2003) para o PB foi realizada em Massini-Cagliari (2008b).
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deve ser vista apenas como um recurso estilístico, mas pode ser considerada 

o resultado da aplicação de processos rítmicos visando eurritmia, pautados 

na possibilidade aberta pelas próprias escolhas da língua quanto ao seu 

ritmo de base. Nos termos de Cunha (1982, p.268), trata-se de uma busca 

em direção à “tendência trocaica” do idioma. 

A partir daí, e ao contrário do que conclui Wulstan (1993) com relação 

à paragoge nas CSM, é possível concluir que a ocorrência desse fenômeno 

nas cantigas 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 constitui em uma utilização estilística de um processo fonológico, que se 

estrutura sobre possibilidades abertas pelo próprio sistema da língua.

Como é possível observar, além de o PA não estar, em termos prosódi-

cos, no nível fonológico, muito distante do que a realização do português 

até os dias de hoje, no Brasil,3 as duas dimensões do PA aqui considera-

das, a vertente profana da lírica medieval galego-portuguesa e o seu con-

traponto religioso, as CSM (cuja comparação constitui um dos objetivos 

principais desta pesquisa), são muito próximas. Isso foi o que a análise dos 

dados desenvolvida ao longo dos três últimos capítulos deste livro revelou. 

As diferenças fonológicas notadas entre esses dois gêneros de cantiga são 

pouquíssimas.

Com relação à estruturação de onsets e codas silábicas, as CSM são 

menos restritivas quanto à constituição de onsets complexos do que as can-

tigas profanas – fato que pode ter sido ocasionado pela maior dimensão (em 

versos, não em cantigas) do corpus de cantigas religiosas e pela maior diver-

sidade lexical que encerra, dada a variedade temática imposta pela narrati-

va dos milagres, em oposição à mesmice discursiva das cantigas profanas 

(sobretudo das cantigas de amor), imposta pela tradição artística a que se 

associam os trovadores. Dada a maior presença de palavras estrangeiras 

relacionadas às histórias milagrosas, há maior ocorrência de codas irregu-

lares constituídas de oclusivas nas cantigas religiosas do que nas profanas.

 3 Isto não quer automaticamente dizer que a sua realização fonética seja muito próxima; trata-

-se de uma aproximação em um nível de organização mais abstrato.
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No que concerne à solução encontrada aos encontros vocálicos interna-

mente às palavras, não há diferenças de padrões mapeados nos dois corpora, 

de cantigas profanas e religiosas. As diferenças são mais de frequência de 

dados (sobretudo com relação a padrões excepcionais, como os ditongos 

crescentes I+V) do que de tipos. 

Já com relação ao acento, padrões excepcionais (proparoxítonas e oxíto-

nas terminadas em sílaba leve) puderam ser mais frequentemente mapeados 

no corpus de cantigas religiosas do que no de profanas, mas ocorrem tam-

bém nas cantigas de amor e de amigo. É, pois, uma questão de frequência 

de dados, não de variação de estruturas.

Com relação aos processos de sândi, há uma diferença relevante entre 

as duas dimensões da lírica medieval consideradas, no que concerne à pre-

ferência dos processos. Como foi observado no Capítulo 4, no corpus de 

cantigas profanas, há uma preponderância de elisões sobre hiatos, na reso-

lução das sequências vocálicas em juntura de palavra; no corpus de cantigas 

religiosas, essa relação de preponderância se inverte, já que os hiatos são 

mais recorrentes do que as elisões. Com relação à ditongação, em ambos os 

corpora, o processo é minoritário, apesar de ser mais relevante no corpus de 

profanas do que no de religiosas.

O que mostra a retomada dos resultados parciais dos capítulos 2, 3 e 4, 

quanto à comparação entre os corpora de cantigas profanas e religiosas, é 

que as distinções não são de tipologia dos fenômenos, mas de frequência. 

Não havendo distinções tipológicas, não há diferenças de sistema; em ou-

tras palavras, trata-se de uma e a mesma língua. Dessa forma, esta pesquisa 

traz elementos que comprovam a legitimidade das CSM como fonte primá-

ria do galego-português para o estudo do passado da nossa língua.

As diferenças observadas entre dois corpora são, sobretudo, de uso. 

São casos em que os poetas optam por desvios do padrão, com finalidades 

artísticas muito bem definidas. Encaixam-se nesse padrão as oclusivas em 

coda encontradas mais frequentemente nas CSM e os usos estilísticos dos 

fenômenos de elisão e hiato, que percorrem todo o conjunto das cantigas 

medievais galego-portuguesas, não sendo uma exclusividade do gênero 

religioso. Sendo uma lírica mais “elevada” (afinal, destinava-se à Virgem 

em pessoa, e não a um mero mortal), é natural que efeitos de estilo sejam 

mais frequentes no corpus de cantigas religiosas do que no de profanas. Para 

Leão (2007, p.152):
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A versificação das Cantigas de Santa Maria é extremamente sofisticada, 

tanto na escolha e combinação dos metros, quanto na construção das estrofes e 

na disposição das rimas, deixando longe a simplicidade estrutural das cantigas 

de amigo e mesmo das cantigas de amor dos cancioneiros profanos.

No entanto, por não ser também o conjunto de cantigas de amor e de 

amigo um discurso de fala “natural”, mas um uso literário, os usos esti-

lísticos (que, aliás, são dos mesmos tipos encontrados nas CSM) ocorrem. 

Prova disso é o fato de a paragoge rítmica, um processo resultante de um 

uso estilístico por excelência, ser encontrada em cantigas profanas e religio-

sas, sendo que a sua notação na escrita é até mais frequente no conjunto da 

lírica profana do que nas cantigas de Afonso X.

Um objetivo secundário, também cumprido nesta pesquisa, corresponde 

à avaliação da adequação do modelo da TO para a descrição e explicação dos 

padrões prosódicos de línguas mortas ou de períodos passados de línguas 

vivas. Com relação à adequação desse modelo à descrição de padrões pro-

sódicos em geral, McMahon (2000, p.25) foi feliz em seu comentário que 

aponta a maior aproximação desse programa teórico com certas áreas da 

Linguística (prosódia) do que com outras (questões segmentais). 

It is possible that general constraints of the OT type are more relevant for 

certain areas of phonology than others, reflecting the existence of universal, 

finite categories and constituents in prosodic phonology, whereas matters of 

vowel and consonant quality reflect continua to greater extent, are less directly 

ascribable to universal constraints, and perhaps more open to the disruptive 

effects of cumulative sound changes, even where such universals are ultimately 

at issue.4

Assim, embora os dados aqui considerados fossem diferentes do padrão 

dos dados-objeto dos trabalhos otimalistas por serem dados efetivamente 

 4 “É possível que restrições gerais do tipo da TO sejam mais relevantes para certas áreas da 

fonologia do que para outras, refletindo a existência de categorias finitas universais e consti-

tuintes na fonologia prosódica, enquanto questões de qualidade de vogais e consoantes, que 

refletem contínuos em maior grau, são menos diretamente imputáveis a restrições univer-

sais, e talvez mais abertas a efeitos disruptivos de mudanças sonoras cumulativas, mesmo 

quando tais universais estão definitivamente em questão.”
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produzidos (e não provenientes da intuição de falante-nativo) e de uma 

época já passada da língua (portanto, sem possibilidade de serem testados 

quanto à sua aceitabilidade por falantes nativos), foi possível realizar aná-

lises consistentes para todos os fenômenos prosódicos do PA focalizados. 

Desse ponto de vista, a TO mostrou-se adequada, pois.

É claro que houve momentos de dificuldade em descrever características 

próprias do PA a partir de uma abordagem tão universalizante como a TO. 

Nesses momentos, conscientemente, optei por dar a aspectos particulares 

da língua uma solução também particular. Soluções desse tipo são, muitas 

vezes, criticadas pelo fato de as restrições propostas, paroquiais, não terem 

um caráter universal.5 Ao contrário de Archangeli (1997, p.15), que sugere 

que a adoção de restrições paroquiais é uma questão de fraqueza das análi-

ses, esta tese propõe que restrições desse tipo desempenham um importante 

papel de apontar para soluções marginais dentro da língua, dadas, geral-

mente, a casos excepcionais, dificilmente explicados pela hierarquização de 

restrições de caráter universal.6 Ao invés de considerar isso um problema, 

a análise desenvolvida neste livro propõe que a adoção de restrições paro-

quiais são a solução para alguns casos de opacidade, comumente resolvidos, 

na literatura, pela proposição de hierarquias de restrições alternativas em 

um processo de avaliação em paralelo, que, além de trazerem para a teoria 

o problema de estabelecer quais inputs serão avaliados por qual hierarquia, 

acabam por esconder o fato de que o dado específico que necessita da ação 

de uma restrição paroquial para ser gerado é marginal, excepcional, dentro 

do contexto da língua. Assim, para dados marginais, soluções excepcionais.

Com relação à teoria, esta pesquisa traz também contribuições para a 

discussão da compreensão de fenômenos estilísticos, à luz da TO. Este livro 

advoga que, do ponto de vista otimalista, as variações estilísticas devem 

 5 Na nota 3 do primeiro capítulo de seu manual didático de TO, Archangeli (1997, p.15) 

afirma que “there are numerous analyses involving constraints whose status as a universal is 

minimal at best. At this point, it is unclear whether this is a weakness of the model itself, or 

a weakness of the analyses” [há numerosas análises envolvendo restrições cujo status como 

universal é, na melhor das hipóteses, mínimo. Neste ponto, não está claro se esta é uma fra-

queza do próprio modelo, ou uma fraqueza das análises].

 6 Segundo McMahon (2000, p.1), é porque suscita inúmeras controvérsias que a TO pode ser 

considerada uma teoria “viva” e “em boa forma”: “If the health of an academic discipline is 

measured in terms of the liveliness of its controversies, then current phonological theory 

is clearly in good shape”. 
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ser vistas mais como casos de desvio do que como uma questão de pro-

cessamento em paralelo, que avalia casos linguisticamente diferentes por 

hierarquias diferentes. As evidências que sustentam a solução aqui adotada 

para os casos de uso estilístico dos processos de sândi e para todos os casos 

de paragoge são o fato de não haver diferenças contextuais entre os dados (o 

uso esperado e o não esperado ocorrem no mesmo contexto) e de o falante 

ter consciência de que, em um ponto específico, optou por gerar um dado 

não esperado (o que prova que ele sabe qual é o esperado).

Ao fim e ao cabo, tendo aceito o convite de Leão (2007, p.165) para 

abordar os “problemas de linguagem” que “mereceriam estudos específi-

cos nas Cantigas de Santa Maria”, esperamos ter conseguido, pelo menos 

em parte, e em comparação com a vertente profana da lírica medieval ga-

lego-portuguesa, preencher uma das brechas apontadas por Snow (1987), 

com relação à prosódia do PA, ou seja, à música da fala dos trovadores.
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