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Resumo: 
Esta comunicação oral objetiva apresentar uma análise fonológica dos segmentos líquidos 
existentes na língua portuguesa da época trovadoresca, que abrangem as consoantes róticas 
(representadas na escrita como <r> e <rr>) e laterais (representadas na escrita como <l>, <ll> e 
<lh>), a partir de uma abordagem comparativa de três dos momentos que marcaram o percurso 
histórico do português: do latim, passando pelo período arcaico e chegando até os dias de hoje. 
Para tanto, o material adotado para constituir o corpus da presente análise é formado por 250 
cantigas medievais galego-portuguesas: os 100 primeiros poemas pertencentes à vertente 
religiosa da lírica medieval, cuja autoria é conferida ao monarca D. Afonso X, rei de Leão e 
Castela, e 150 poesias da linha profana, 50 de cada um dos três gêneros canônicos (50 de amor, 
50 de amigo e 50 de escárnio e maldizer). A metodologia de estudo aqui assumida se baseia na 
verificação da possibilidade (ou não) de variação na representação gráfica de tais segmentos do 
idioma empregado na Idade Média, bem como na consideração da rima e da divisão do verso 
em sílabas poéticas, como pistas para a determinação do peso das sílabas que possuem esse tipo 
de consoante. A amostragem recolhida se mostrou expressiva e totalizou 25.797 ocorrências. 
Desse total, foram recolhidas 406 variações gráficas nos fac-símiles dos cancioneiros da fase 
medieval do português. A temática em questão foi muito pouco trabalhada até o momento atual, 
o que reforça a necessidade de se averiguar os aspectos segmentais das consoantes líquidas 
simples e duplicadas existentes nos registros históricos do português. Todos os casos coletados 
serão estudados por meio das teorias fonológicas não-lineares, sobretudo pelos modelos métrico 
e autossegmental. Nosso referencial teórico se embasa em trabalhos da área de Linguística, 
Linguística Histórica e Fonologia, tais como: Abaurre e Sandalo (2003); Bisol (1989, 1994, 
1999, 2005); Blevins (1995, 2004); Chomsky (1965); Clements e Hume (1995); Collischonn 
(2005); Cagliari e Massini-Cagliari (1998); Freitas e Santos (2001); Hogg e McCully (1987); 
Hyman (1975); Massini-Cagliari (1992, 1995, 1998, 1999, 2006, 2007, 2012, 2014, 2015); 
Mattos e Silva (1989, 1994, 2006); Mattoso Câmara Jr. (1953, 1969, 1970, 1975); Monaretto 
(1997); Mori (2001); Wetzels (1997, 2000); entre muitos outros autores. Cada ocorrência 
encontrada, uma a uma, foi consultada nas edições fac-similadas dos textos poéticos que 
formam o corpus, tendo em vista que esse tipo de material retrata ao pesquisador a 
representação fotográfica do pergaminho original, em seu tamanho real, sem quaisquer 
modificações ou interferências posteriores. Por meio da análise das variações da grafia 
encontradas no material, esta pesquisa visa construir uma caracterização que relacione o 
comportamento fonológico das líquidas róticas e laterais, constatando se tais elementos, quando 
representados como duplos e na posição intervocálica da palavra, podem ser interpretados como 
sendo geminados ao longo do momento medieval da língua portuguesa. A consoante do tipo 
geminada compreende uma sequência de dois segmentos iguais, sendo que um deles preenche 
a posição de coda da primeira sílaba, travando-a, e o outro se situa no contexto de onset da 
sílaba que se segue. 
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O objetivo deste trabalho é investigar como os choques acentuais, ou seja, as sequências 

de duas ou mais sílabas tônicas, se “resolvem” em termos de relação de proeminência 
(forte/fraco), a partir da consideração das Cantigas de Santa Maria, as cantigas medievais 
religiosas escritas no século XIII em galego-português, ancestral medieval do português, 
atribuídas ao rei sábio, Afonso X (1221-1284). Está em observação principalmente a forma 
através da qual a letra (ou seja, os poemas atribuídos ao rei Afonso, em louvor à Virgem Maria) 
se encaixa na música composta para que os versos sejam cantados. O intuito é buscar pistas na 
música que revelem qual (ou quais) das sílabas em sequência tem proeminência, na relação 
rítmica estabelecida. Em termos metodológicos, a análise dos dados se baseia no mapeamento 
dos choques acentuais na letra da primeira estrofe e do refrão, verificando se, no nível musical, 
tomado a partir da análise da partitura de cada cantiga editada por Anglés (1943), a colisão pode 
ser “resolvida” no nível da música, indicando a relação de proeminência entre as sílabas 
envolvidas na sequência de acentos. 

Neste contexto, a presente pesquisa propõe-se a trabalhar na interface entre as áreas de 
Linguística e Música. No entanto, adota um ponto de vista do objeto em análise bastante 
específico: trata-se de um estudo na área de Fonologia cujo objetivo é perscrutar as 
contribuições possíveis da observação da estrutura musical das cantigas que acompanham os 
versos escritos na língua ancestral medieval do português para a determinação da prosódia 
linguística desse período histórico específico da língua.  

Como as proeminências em nível do verso se alicerçam em proeminências linguísticas, 
em trabalhos anteriores foi possível mostrar que a escolha de textos poéticos e a exploração de 
sua estrutura métrica trazem pistas: da posição do acento lexical, a partir da consideração da 
divisão do verso em sílabas poéticas, da posição do acento principal do verso e das rimas 
(Massini-Cagliari, 1999, 2015); da silabação de palavras, a partir da divisão dos versos em 
sílabas poéticas (Zucarelli, 2002; Biagioni, 2002; Cangemi, 2014); e da realização fonética de 
vogais (Fonte, 2010, 2014) e consoantes (Gementi, 2018), a partir das rimas possíveis e 
impossíveis, perfeitas e imperfeitas. Por outro lado, a consideração da notação musical das 
cantigas, combinada com a relação que tem com a "letra" (texto poético) que a 
acompanha,  ajuda a elucidar questões de agrupamentos prosódicos em termos de constituintes 
superiores, principalmente com relação aos fenômenos rítmicos (Massini-Cagliari, 2008, 2010, 
2011; Costa, 2010). Em termos rítmicos, esses trabalhos mostraram que proeminências 
musicais combinam-se prioritariamente com proeminências linguísticas, trazendo pistas do 
acento e do ritmo na oralidade da época. 

A partir da consideração da letra e da música que acompanha o refrão e a primeira 
estrofe das Cantigas de Santa Maria, foi possível mostrar a grande proximidade entre ritmo 
linguístico e rítmico musical, na combinação de letra e música. A partir da tendência a combinar 
prioritariamente proeminências musicais com sílabas linguisticamente proeminentes, pudemos 
concluir a legitimidade da análise da duração e da proeminência rítmica no nível musical como 
índices da relação de proeminência estabelecida entre as sílabas envolvidas no choque acentual. 
Desta forma, a análise realizada mostra que os aparentes muitos choques acentuais presentes na 
letra das cantigas eram resolvidos na sua performance musical, criando uma onda eurrítmica. 
Portanto, a sensação rítmica desagradável da sequência de acentos provavelmente não ocorria 



no nível da realização fonética, sendo resolvida a partir da demoção do status de acentuada para 
átona em sílabas específicas, na sua relação com as demais, no contexto de choque acentual. 
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Resumo: 
Este trabalho objetiva apresentar uma análise preliminar sobre o emprego da vírgula em orações 
matrizes e encaixadas, à direita do verbo, antes de oração completiva verbal, e à esquerda do 
verbo, após sujeito e oração dependente ou adjunto não oracional em construções de tipo V1, 
em textos de autores brasileiros, nascidos entre os séculos XVII e XIX. 
Para tanto, parte-se dos estudos de Yano (2013, 2018) sobre o emprego da vírgula nos mesmos 
tipos de contexto em textos de autores portugueses dos séculos XVI ao XIX, em que a autora 
mostra que, na passagem do período clássico ao período moderno, mais fortemente na segunda 
metade do século XVIII, houve uma mudança no funcionamento da vírgula. Enquanto que nos 
séculos XVI e XVII, o sistema de pontuação do português era mais baseado na tradição retórica 
latina, predominando as funções prosódica e discursiva, e os sinais serviam para marcar as 
pausas da fala na escrita e auxiliar na organização e compreensão do texto escrito (Catach 1994; 
Rosa 2016), nos séculos XVIII e XIX houve a perda da prática da leitura em voz alta e a difusão 
tardia dos preceitos iluministas em Portugal, o que levou à publicação das primeiras gramáticas 
filosóficas e a uma tendência normativizadora maior (Gonçalves 2006; Tannihão 2016), e, com 
isso, o sistema de pontuação passou a ser mais baseado na função sintático-semântica, sendo 
mais relevantes as relações de subordinação entre as partes das sentenças, embora as funções 
prosódica e discursiva ainda se façam presentes em certos tipos de construções, como, por 
exemplo, com expressões topicalizadas ou focalizadas. 
No que diz respeito ao português brasileiro, Rodrigues (2020), em seu estudo sobre o emprego 
da vírgula antes de oração relativa, restritiva ou explicativa, em textos brasileiros do século 
XVIII, notou, entre os textos da primeira e da segunda metade do século XVIII, uma distinção 
no funcionamento do sinal. Embora a função sintático-semântica já fosse presente desde o início 
do século, no primeiro período fatores pragmáticos e prosódicos parecem ter maior efeito sobre 
o uso ou não da vírgula no contexto analisado, o que sugere que, nesse período, as funções 
discursiva e prosódica ainda eram relevantes, porém foram gradativamente perdendo espaço no 
segundo período, quando o uso do sinal passou a ser mais baseado em relações gramaticais, 
assim como observou Yano para o português europeu. Além disso, pela leitura de gramáticas 
portuguesas e brasileiras dos séculos XVII ao XIX a autora argumenta que, apesar de a distinção 
entre os tipos de relativa ter sido incorporada à norma somente no século XIX, a mudança nas 
regras de uso da vírgula teria ocorrido de modo gradual, desde o século XVIII, com a influência 
da tradição filosófica do Iluminismo em Portugal, levando, mais tarde, à emergência da função 
sintático-semântica nas construções relativas. 
Tomando, portanto, essas análises, pretende-se mostrar que no português brasileiro a mudança 
no emprego da vírgula antes de oração completiva verbal e após sujeito e oração dependente 
ou adjunto não oracional em primeira posição se deu no mesmo sentido que no português 
europeu. Ou seja, nos textos brasileiros do século XVII, a vírgula seria utilizada, em geral, para 
marcar relações prosódicas e discursivas, indicando papel discursivo ou a presença de uma 
“pausa para respirar”. Mas nos séculos XVIII e XIX, a vírgula seria utilizada mais comumente 
para indicar relações sintático-semânticas entre as partes das sentenças, ficando o papel de 
indicar relações prosódicas e discursivas restrito a certos casos. 
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