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1. Apresentação
O objetivo deste trabalho é apresentar a proposta de uma pesquisa de doutoramento

que se encontra em seu estágio inicial. O escopo de tal pesquisa é estudar o direcionamento da
adjunção de clíticos fonológicos no Português Arcaico (daqui em diante, PA) a partir das
cantigas galego-portuguesas1: as cantigas religiosas (Cantigas de Santa Maria, de Afonso X,
o rei Sábio) e as cantigas profanas (cantigas de amor, de amigo, de escárnio e maldizer).

Através de um levantamento e de uma análise comparativa a respeito da cliticização
prosódica dos pronomes nesse corpus do PA, pretendemos chegar à determinação do
direcionamento da cliticização e a pistas da formação de constituintes prosódicos maiores,
especificamente o grupo clítico, considerando-se, como ponto de partida, a estrutura sintática
dos enunciados e o direcionamento da cliticização sintática.

Além disso, também pretendemos estudar a possível relação entre o material
linguístico existente entre o pronome oblíquo clítico e sua palavra hospedeira2. A partir de um
corpus ainda pouco explorado (sobretudo quanto a temas linguísticos – cf. Snow, 1987: 478-
480; Massini-Cagliari, 2005: 24-26), pretende-se contribuir para o aprofundamento do
conhecimento da história da prosódia do português no período de seu reconhecimento como
língua “independente” do latim, investigando o seguinte tema: a constituição de constituintes
prosódicos (pós-sintáticos) maiores do que a palavra.

Nesse sentido, o trabalho em questão pretende ir além do nível do acento lexical (mas
partindo daí), ao investigar também os processos ditos rítmicos e prosódicos, descrevendo a
interação entre a palavra prosódica; os clíticos que a ela podem se subordinar e a interferência
ou não na cliticização causada pelo material linguístico localizado entre a palavra prosódica
hospedeira e o clítico. Além disso, o ineditismo do trabalho que vem sendo desenvolvido
consiste também no fato de não existir um estudo dessa natureza considerando as cantigas
medievais galego-portuguesas (religiosas e profanas) como corpus.

Em síntese, a pesquisa proposta enfocará: 1) o mapeamento do posicionamento dos
pronomes clíticos com relação à palavra prosódica (se antes – posição proclítica; no meio –
posição mesoclítica; ou depois – enclítica) e a verificação do direcionamento da subordinação
prosódica, com relação à formação dos constituintes de níveis superiores, a partir da análise
dos pronomes clíticos que ocorrem nas cento e cinquenta primeiras Cantigas de Santa Maria
(de agora em diante, CSM), de Afonso X e em cento e cinquenta cantigas profanas (50
cantigas de amor, 50 cantigas de amigo, 50 cantigas de escárnio e maldizer); 2) o mapeamento
do material interveniente entre a palavra hospedeira e o pronome clítico e sua interferência ou
não no posicionamento desses elementos clíticos com relação à palavra prosódica hospedeira;
3) a análise comparativa entre os resultados obtidos no corpus e a relevância que pode
acarretar para a pesquisa em questão.

Embora um estudo como este pudesse ter sido realizado anteriormente, com o
instrumental fornecido pelas teorias fonológicas anteriores, atualmente as teorias ditas não-
lineares colocam à disposição muito mais recursos de descrição da estrutura dos constituintes
prosódicos maiores do que a sílaba, o que favorece em muito o estudo de fenômenos pós-

1 É importante destacar que na pesquisa de Doutorado será feito um recorte no corpus analisado. Sobre as
cantigas religiosas, iremos reutilizar o corpus do trabalho de Amaral (2012), em que são analisadas as cem
primeiras Cantigas de Santa Maria; já em relação às cantigas profanas serão analisas 50 cantigas de cada gênero.
2 No trabalho de Amaral (2012), verificamos a existência de um grande número de casos em que havia material
interveniente (entre o clítico e a palavra hospedeira), fato que nos sugeriu o questionamento de que até que ponto
esse material linguístico pode ou não influenciar no direcionamento da cliticização.
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sintáticos como a cliticização, uma vez que há um ganho em termos de abrangência da
reflexão.

O embasamento teórico para a análise é dado pelos modelos fonológicos não-lineares,
sobretudo o modelo prosódico (Selkirk, 1980, 1984; Nespor e Vogel, 1986).

2. Objetivos
O objetivo principal da pesquisa é fazer uma análise comparativa a respeito da

cliticização prosódica nas CSM e nas cantigas profanas3, além do mapeamento do material
interveniente entre a palavra hospederia e o pronome clítico e sua possível interferência no
posicionamento de tais pronomes em relação à palavra prosódica (se antes – posição
proclítica; depois – enclítica ou no meio – posição mesoclítica) e, a partir de tais análises,
verificar o direcionamento da subordinação prosódica, com relação à formação dos
constituintes de níveis superiores no PA.

Este trabalho é uma extensão de uma pesquisa que se desenvolveu ao longo da
Graduação e do Mestrado; durante este período, foi observado nas análises que o material
linguístico existente entre a palavra hospederia e o seu clítico (nas cem primeiras CSM) pode
influenciar no seu direcionamento prosódico. Com o objetivo de verificar a relevância de
considerar o grupo clítico um constituinte prosódico ativo dentro da hierarquia prosódica do
PA, o trabalho desenvolvido no Mestrado partiu de três argumentos: a métrica, a música e os
processos de sândi. Esses argumentos, como comprovado em Amaral (2012), forneceram
suporte para a nossa constatação de que um clítico mais o seu hospedeiro devem ser
classificados prosodicamente junto ao grupo clítico e não à palavra fonológica.

Para verificar o comportamento e a atuação desses elementos, a pesquisa em questão
se valerá das análises feitas no Mestrado e das futuras análises de cento e cinquenta cantigas
profanas realizadas no período de doutoramento. Assim como foi feito para as CSM, nas
cantigas profanas também iremos mapear as ocorrências dos pronomes oblíquos, a palavra à
qual estão subordinados e a existência ou não de material interveniente, controlando o
posicionamento dos elementos clíticos (próclise, ênclise e mesóclise) e a natureza (classe) do
elemento ao qual se subordinam, a fim de afirmar (ou não) a sua natureza de clíticos naquela
época. Posteriormente, serão feitas considerações a respeito da constituição dos domínios
prosódicos hierarquicamente superiores à palavra, com base nos resultados obtidos pelo
levantamento efetuado.

Como a origem e a evolução de fenômenos prosódicos do Português ainda são um dos
pontos mais inexplorados da história da nossa língua, as descrições dos fenômenos prosódicos
e de sua relação com processos segmentais de um período passado dessa língua (no caso, o
PA) constituem uma contribuição relevante, no sentido de elucidar mais profundamente a
história da Língua Portuguesa.

3. Corpus
A escolha de um corpus poético justifica-se pelo fato de que esses textos nos

possibilitam a extração de informações a respeito da prosódia do português do período em
questão. Através do poema, principalmente se este for metrificado, podemos verificar a
contagem das sílabas métricas e localizar o acento de cada verso; a partir daí podem ser
deduzidos os padrões acentuais e rítmicos da língua na qual foram compostos os textos
poéticos. Por exemplo: da localização dos acentos poéticos, pode-se concluir a localização do
acento nas palavras, ou seja, os padrões de acento lexical da língua, e, da concatenação desses
acentos dentro dos limites de cada verso, os padrões rítmicos da língua em questão e os

3 Em Amaral (2012), temos o mapeamento dos pronomes clíticos nas cem primeiras CSM; portanto, a pesquisa
de Doutorado pretende ir além, ao analisar os pronomes clíticos de 150 cantigas profanas e compará-los com os
dados obtidos no Mestrado.
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fenômenos de subordinação prosódica entre elementos (= cliticização). Portanto, a única
escolha possível envolve os tipos de textos poéticos cultivados na época (Massini-Cagliari,
1995, 1999).

As cantigas galego-portuguesas serão lidas a partir de edições fac-similadas ou
microfilmes, com o apoio de edições diplomáticas e críticas. As CSM, de Afonso X (1221-
1284) são um conjunto de 420 composições em galego-português, que, no século XIII, era a
língua fundamental da lírica culta em Castela. Destacadas como o maior monumento literário
de culto à Virgem Maria (Mettmann, 1986: 7), constituem o cancioneiro mariano mais rico da
Idade Média. Formam um conjunto de 427 cantigas, sendo que sete delas se repetem ao longo
da obra, logo se reduzem ao número de 420 cantigas, acompanhadas por iluminuras e notação
musical (Leão, 2007: 21).

Essas cantigas são distribuídas em dois tipos: cantigas de miragre (cantigas de
milagre) e cantigas de loor (cantigas de louvor). Para a releitura das CSM utilizaremos a
edição de Mettmann (1986; 1988; 1989). São quatro os códices contendo cantigas da coleção
das CSM: dois deles pertencem à Biblioteca del Monasterio de El Escorial, na Espanha; o
terceiro está conservado na Biblioteca Nacional de Madrid; e o último pertence à Biblioteca
Nazionale Centrale de Florença, Itália. Estão disponíveis ao Grupo de Pesquisa no qual a
orientanda se insere os microfilmes desses quatro manuscritos (de propriedade da orientadora
deste Projeto), bem como as edições fac-similadas dos manuscritos de Toledo e do Escorial
(idem):

 microfilmes dos quatro códices remanescentes das Cantigas de Santa Maria:
E: El Escorial, Real Monasterio de san Lorenzo, MS B.I.2 (códice dos músicos);
T: El Escorial, Real Monasterio de san Lorenzo, MS T.I.1 (códice rico ou códice das
histórias);
F: Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Banco Rari, 20 (códice de Florença);
To: Madrid, Biblioteca Nacional, MS 10.069.
 edições fac-similadas:
Afonso X o sábio. Cantigas de Santa María: edición facsímile do Códice de Toledo (To).
Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 10.069). Vigo: Consello da Cultura Galega, Galáxia,
2003.
Anglés, Higinio. La música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el sabio:
facsímil, transcripción y estudio critico por Higinio Anglés. Barcelona: Diputación Provincial
de Barcelona; Biblioteca Central; Publicaciones de la Sección de Música, 1943-1964.

A Lírica Profana soma cerca de 160 autores que teriam produzido mais de 1700
composições (Massini-Cagliari, 2007: XXI). É composta por três gêneros poéticos: cantigas
de amor, cantigas de amigo e cantigas de escárnio e maldizer. “Esses três grupos estão na base
da organização da compilação inicial que deu origem aos cancioneiros que sobreviveram até
os nossos dias” (Massini-Cagliari, 2007: 3). As cantigas profanas sobreviveram até os dias de
hoje em um número muito reduzido de cancioneiros – apenas três - ou folhas avulsas
contendo uma ou mais composições. São apenas oito testemunhos produzidos entre o final do
século XII e o século XVI (Massini-Cagliari, 2005: 36):

· Cancioneiro da Ajuda (A);
· Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa (B);
· Cancioneiro da Vaticana (V);
· Pergaminho Vindel (N), fólio que contém sete cantigas de amigo de Martim Codax
(musicadas), atualmente na Pierpont Morgan Library de Nova Iorque;
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·  Pergaminho Sharrer (D), fólio que contém fragmentos de sete cantigas de amor de D. Dinis
(acompanhadas de notação musical), atualmente nos Arquivos Nacionais Torre do Tombo
(ANTT), Lisboa;
· Volume miscelâneo Vat. Lat. 7812 da Biblioteca Vaticana (L), que contém em três fólios os
cinco lais de Bretanha que aparecem abrindo B;
· Volume miscelâneo MS 9249 da Biblioteca Nacional de Madrid, que contém uma tenção
entre Afonso Sanches e Vasco Martins de Resende (M);
· Páginas 9-11 do volume miscelâneo MS 419 da Biblioteca Pública Municipal do Porto, que
também contém a tenção de M entre Afonso Sanches e Vasco Martins de Resende (P).
 edições faccimiladas:

A pesquisa Doutorado apresentada neste trabalho terá acesso às edições fac-similadas
dos três cancioneiros nos quais sobreviveram as cantigas profanas, bem como aos dois
pergaminhos citados acima, uma vez que a orientadora desta pesquisa coordenou um projeto
financiado pela FAPESP (processo 2010/06386-0), em cujo contexto foram digitalizadas
todas essas edições, para disponibilização ao grupo de pesquisa.

4. Embasamento teórico
Sob uma perspectiva filológica, podemos afirmar que não há estudos específicos que

abordem o posicionamento dos clíticos no PA. Mas não podemos descartar estudos pontuais
sobre o posicionamento de artigos, pronomes oblíquos e preposições; dentre estes trabalhos
serão retomados, principalmente, os que se referem aos pronomes oblíquos. Entre eles, é
importante lembrar desde os trabalhos mais tradicionais de Michaëlis de Vasconcelos (1946
[1912-1913]) e José Leite de Vasconcellos (1959), Edwin Williams (1975), até os trabalhos
mais recentes, como Mattos e Silva (1989, 2006), passando por filólogos brasileiros como
Silva Neto (1950, 1956, 1970 [1957]), Cunha (1961), Bueno (1963), literatos como Rodrigues
Lapa (1965, 1966) e linguistas como Câmara Jr. (1985 [1975], 2007 [1970]).

Especificamente sobre o PA, podemos citar o trabalho de Amaral (2012). Neste
trabalho, Amaral estuda o direcionamento dos pronomes clíticos apenas nas CSM e chega a
conclusões baseadas em fundamentos que levam em consideração aspectos rítimicos das
cantigas. Os resultados obtidos pela pesquisadora em questão através das investigações
realizadas acerca da possibilidade de os clíticos do PA assumirem proeminência poética e
musical apontam para a consideração da tonicidade do clítico no nível lexical, no momento
histórico investigado. Desta forma, o clítico só poderia ser adjungido a um constituinte
prosódico que preservasse a tonicidade da palavra, no nível lexical – o grupo clítico, portanto.

Em relação ao processo de sândi, ainda em relação a Amaral (2012), pode ser
observado que os clíticos presentes nas cantigas, apesar de sua atonicidade, mostraram-se de
certa maneira independentes, uma vez que se submeteram às mesmas regras às quais se
submete o constituinte palavra fonológica (aos processos de sândi, por exemplo). Deste modo,
o fato de que eles estejam sujeitos aos processos de sândi comprova, novamente, a
possibilidade de se considerar o grupo clítico um constiuinte prosódico relevante no PA.

Dentre outros trabalhos recentes que abordam a colocação dos clíticos e reconhecem a
importância do mapeamento da cliticização, podemos citar os estudos de Galves, Souza e
Brito (2005); Galves e Sandalo (2004); Abaurre e Galves (1998); Galves e Abaurre (2002);
Abaurre, Galves e Scarpa (1999); Pagotto (1992); Carneiro e Galves (2010); Toneli (2009);
Simioni (2008) e Ribeiro (2010). Esses trabalhos ou focalizam o Português Europeu Clássico
e Moderno ou o Português Brasileiro, considerando etapas posteriores à qual é abordada neste
trabalho de Doutorado. Assim, a pesquisa em questão se pretende como uma contribuição ao
estudo da prosódia do português medieval, etapa em que a língua falada na área geográfica de
Portugal ainda se “confundia” com a variedade galega (a ponto de ser identificada como
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“galego-português”), e em que se formava e se afirmava culturalmente como língua
“independente” do latim, como língua da nação portuguesa que apenas emergia e como língua
de cultura adequada a manifestações poéticas e em prosa.

Para analisar os dados e, com isso, considerar a importância do status do grupo clítico
dentro da hierarquia prosódica, utilizamos o estudo desenvolvido por Nespor e Vogel (1986),
que defende a existência deste constituinte na escala prosódica. É relevante mencionar
também o trabalho de Selkirk (1984), idealizadora da Fonologia Prosódica, mesmo que tal
autora não considere a existência do grupo clítico dentro da hierarquia prosódica.

A Fonologia Prosódica parte do pressuposto de que a fala é organizada em
constituintes prosódicos os quais são construídos a partir de informações de outros elementos
da gramática. Assim como Selkirk (1984), Nespor e Vogel (1986) também contribuíram para
a consagração dessa teoria. Nos trabalhos das três autoras encontramos desenvolvidos
modelos não isomórficos da relação entre fonologia e sintaxe, já que os constituintes
prosódicos não correspondem diretamente a outros constituintes da gramática. Desse modo,
as teorias desenvolvidas no campo da Fonologia Prosódica tratam da constituição da estrutura
prosódica de uma língua e da relação entre fonologia e sintaxe.

As duas teorias citadas se diferenciam quanto à natureza das relações entre os
constituintes. Nespor e Vogel (1986) se baseiam nas relações entre os constituintes e Selkirk
(1984) nos limites impostos por informações sintáticas.

[...] o ponto mais relevante é que a teoria baseada em limites (SELKIRK,
1984) não admite um domínio para o clítico, analisando-o junto à palavra
fonológica ou à frase fonológica. Já a teoria baseada em relações (NESPOR;
VOGEL, 1986) argumenta que o clítico, dado seu comportamento híbrido,
não pode ser classificado como palavra fonológica e propõe o constituinte
grupo clítico como o seu domínio. (Campos, 2007: 17)

Assim como demonstrado em Amaral (2012), os resultados de suas análises mostram a
relevância e a justificativa, do referido trabalho e, consequentemente da pesquisa em questão,
em se optar pela teoria proposta por Nespor e Vogel (1986), uma vez que tais autoras
consideram o grupo clítico dentro da escala prosódica.

5. Análise dos dados
Os dados analisados na pesquisa de Doutorado serão comparados com os dados

obtidos no Mestrado, especificamente com Amaral (2012). Desse modo pretendemos avaliar
nossas conclusões sobre a consideração do grupo clítico como constituinte prosódico
relevante no PA.

Partindo do que foi proposto por Nespor e Vogel (1986), de que os clíticos se
comportam como palavras fonológicas independentes, iremos realizar uma análise dos dados
baseada na teoria dessas autoras aos dados encontrados no desenvolvimento da pesquisa de
doutoramento, assim como foi feito em Amaral (2012).

5.1 Análise das CSM
Nesta subseção, iremos apresentar alguns dos dados encontrados no trabalho de

Mestrado (Amaral, 2012), os quais, devido a sua relevância, nos incentivaram a prosseguir
nos estudos da prosódia do PA. Em Amaral (2012), foi possível constatar que o grupo clítico
pode ser considerado um constituinte prosódico dentro da hierarquia prosódica do PA, uma
vez que o pronome clítico se adjunge ao seu verbo hospedeiro no nível pós-lexical. Para
comprovar está hipótese, como vimos, Amaral (2012) partiu de argumentos, são eles: 1)
métrica; 2) música e 3) processos de sândi.

Em relação à métrica, seria esperado que tais elementos, por serem átonos, não
portassem o acento poético, mas foram encontrados casos em que o clítico está em
proeminência poética no verso. É importante ressaltar que, para a análise métrica das CSM,
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foi utilizada, na análise dos dados de Amaral (2012), a contagem de sílabas poéticas proposta
por Mettmann (1986), que adota a contagem das sílabas poéticas até a última tônica.

Nos exemplos (1) e (2) a seguir, em negrito temos assinaladas as sílabas tônicas dos
versos, e em negrito e sublinhado temos os pronomes que estão na posição em que recaí o
acento poético.

1.
Ca1/ os2/ nem3/bros4/ lles5/ ca6/y7/an,
e1/ sol2/ dor3/mir4/ nen5/ co6/mer7

per1/ nul2/la3/ ren4/ non5/ po6/di7/an
nen1/ en2/ seus3/ pe4/es5/ s' er6/ger7, (CSM 91; 34-37)4

2.
De1 /ver2/go3/nna4/ nos5/ guar6/dar7

pun1/na2/ to3/da4/vi5/a
e1/ de2/ fa3/lir4/ e5/ d'er6/rar7

a1/ Vir2/gen3/ Ma4/ri5/a. (CSM 94; 3-6)

Os dados de proeminência poética apontaram para a consideração do grupo clítico
como um constituinte prosódico relevante no PA, este fato traz evidências de que os clíticos
podem apresentar alguma proeminência, em nível lexical. Deste modo, devido à sua
tonicidade em um nível lexical, os clíticos podem ser considerados palavras fonológicas, já
que portam proeminência neste nível e, assim, junto com a palavra hospedeira, outra palavra
fonológica, constituiriam o grupo clítico.

O segundo argumento levantado para a consideração da hipótese é a relevância da
música. Para levantar as proposições a este respeito, foram revisitados dois autores que
trabalharam com a interface Música-Linguística no PA. Massini-Cagliari (2008a,b,c,d;
2010a,b, 2011) e Costa (2008, 2009, 2010) desenvolveram trabalhos representativos a
respeito da coincidência entre as proeminências musicais e linguísticas a partir de cantigas
profanas e religiosas. Os autores constataram em suas pesquisas que pode haver um grande
percentual de coincidência entre a proeminência musical e a linguística, ou seja, eles
verificaram que o acento musical pode recair sobre o acento linguístico (acento das sílabas
métricas), o que mostra que estas duas entidades possuem similaridades.

Os dois estudiosos revisitados demostraram, em seus trabalhos, a possiblidade de os
clíticos apresentarem proeminência musical, fato que pode sugerir a possibilidade de
considerar o grupo clítico como um constituinte prosódico, já que “a observação de fatos
desta natureza mostra que a notação musical pode também servir para dirimir dúvidas quanto
à delimitação de constituintes prosódicos em posição final e interna de verso” (Massini-
Cagliari, 2008d: 21).

Por meio dos trabalhos analisados desses dois autores, foi possível sugerir que a
independência dos clíticos no nível prosódico aponta para a existência do grupo clítico dentro
da hierarquia prosódica do PA, uma vez que, tendo em vista sua provável tonicidade musical,
a sequência clítico+hospedeiro constiuiria o grupo clítico, delimitando assim um constituinte
prosódico mais alto.

Deste modo, como os clíticos do PA podem assumir proeminência em nível musical,
e, como nesse nível, na maior parte das vezes, as proeminências musicais se combinam com
proeminências linguísticas, pode-se dizer que esse fato constitui uma evidência de que os
clíticos, naquela época, tinham algum tipo de proeminência, no nível lexical. Assim sendo, só
poderiam ser adjungidos prosodicamente no nível do grupo clítico, em termos de constituição
prosódica.

4 Entre parênteses, o número que segue a abreviatura CSM refere-se às cantigas, já os números após o sinal de
ponto e vírgula referem-se aos versos ou às estrofes.
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O último argumento sugerido por Amaral (2012), para a consideração do grupo clítico
como um constituinte na hierarquia prosódica do PA, é o processo de sândi. No trabalho de
Mestrado (Amaral, 2012), verificamos que os clíticos se mostraram independentes
prosodicamente, uma vez que os pronomes investigados se submeteram às mesmas regras da
palavra fonológica, no caso as regras de sândi. Logo, foi possível afirmar que, embora sejam
fonologicamente átonos, pois se submetem a tais regras, os pronomes clíticos analisados
apresentaram uma certa independência apontada pelo sândi, pois, assim como afirmam
Nespor e Vogel (1986), o grupo clítico é o menor domínio de aplicação dessas regras.

Em Amaral (2012), foram verificados três processos de sândi, são eles: a elisão, a
ditongação e o hiato. Tais processos apontam, como foi visto em Bisol (1996), para a
consideração dos clíticos como palavra fonológica independente, uma vez que estes processos
ocorrem somente entre palavras. Considerando o clítico como palavra fonológica,
comprovamos a sua independência e, consequentemente, apontamos para a possibilidade de
se considerar o grupo clítico como constituinte prosódico relevante no PA.

Vejamos a seguir alguns exemplos desses processos:

Elisão
3. que sol ena face non ll’ ousavan mentes teẽr. (CSM 38; 74)
4. e ela s’ acomendava, e aquello lle prestou (CSM 13; 8)
5. dizendo-lle: «Venna-ch' or' acorrer (CSM 58; 47)
6. dizede-m’ ora quen sodes ou dond’.» Ela repôs: «Moller (CSM 5; 76)
7. e se t' aqueste pan non refeiro, (CSM 15; 56)

Ditongação5

8. de1/la2/, e3/ dis4/se5/-lle6/ que7/ a8/ a9/ma10/va11/ mui12/ de13/ co14/ra15/çon16; (CSM 5; 35)6

Hiato7

9. mi ás1/ que2/ co3/mês4/se5/ fe6/zis7/te8/ mal9 (CSM 15; 62)
10. e es1/t’ or2/gul3/ho4/ que5/ mi ás6/ mos7/tra8/do9 (CSM 15; 63)

Verificamos, portanto, que Amaral (2012) conseguiu comprovar que as três hipóteses
levantadas são pertinentes, logo, o grupo clítico deve ser um constituinte prosódico a ser
considerado na hierarquia prosódica no PA. Observamos que, mesmo sendo átonos, os
clíticos apresentam uma certa independência que os faz ser adjungidos, junto a sua palavra
hospedeira, no nível hierárquico do grupo clítico. O proposto por Amaral (2012) é que
consideremos os pronomes oblíquos das CSM como palavras fonológicas fracas, que se ligam
a sua palavra hospedeira, que é a palavra fonológica forte.

5 Os casos de ditongação e hiatização foram verificados através da contagem das sílabas métricas. Como já foi
dito, anteriormente, utilizamos a metrificação proposta na edição de Mettmann (1986), para que a contagem em
sílabas métricas correspondesse ao proposto por Mettman (1986), processos de ditongação ou hiato deveriam
ocorrer nos versos exemplificados, para que cada verso tivesse o número de sílabas métricas proposto pelo autor.
6 Em (8), para que a contagem métrica feita por Mettman (1986) seja válida, deve ocorrer um hiato entre o
pronome oblíquo dativo a e a forma verbal amava, para que se obtenha um verso de 16 sílabas métricas.
7 Em (9) e (10), de acordo com Mettmann (1986: 93), temos versos de 9 sílabas métricas, tal metrificação só é
possível se considerarmos a ditongação do pronome oblíquo dativo mi com a forma verbal ás, em ambos os
versos.
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11. o syno a que [[ss’]ω [ergia]ω]C (CSM 11; 82)

C

ωw ωs

sse ergia

ss’ergia elisão

Partindo dessas análises que se mostraram tão produtivas, agora, na pesquisa de
Doutorado, iremos continuar com esse parâmetro de análise dos dados, mas ampliando um
pouco mais o corpus e trabalhando com outros pontos que se mostraram pertinentes durante o
trabalho no Mestrado.

5.2 Análise das cantigas profanas
O trabalho com as cantigas profanas ainda está em seu estágio inicial, pois, antes das

análises, foi necessário fazer um levantamento e estudo bibliográfico de tais cantigas (amor,
amigo, escárnio e maldizer), para que se obtivesse o conhecimento necessário para trabalhar
com tais textos. Neste trabalho, iremos trazer alguns dados encontrados na análise de dez
cantigas de amor.

As cantigas profanas são um corpus muito rico tanto na qualidade das obras como na
quantidade de poesias produzidas, por isso a necessidade do conhecimento preliminar a
respeito das cantigas e de seus respectivos autores, para poder selecionar as cantigas que serão
analisadas em toda a pesquisa de Doutorado. Como vimos na seção 3 deste trabalho, há mais
de 160 trovadores profanos, totalizando uma produção de mais de 1700 cantigas produzidas.
Devido a esse grande número de produções, há a necessidade de se selecionar as cantigas com
as quais iremos trabalhar, mesmo tendo consciência das questões de arbitrariedade que
envolve essa seleção, ela se faz necessária para tornar o trabalho viável e produtivo, por isso a
justificativa de se realizar um estudo inicial sobre as cantigas profanas e seus autores.

Sobre essa problemática da seleção do corpus, Massini-Cagliari (2005: 33) afirma:
O trabalho com um corpus, na impossibilidade prática de abrangência de
toda a produção lírica trovadoresca, tem a vantagem de considerar as formas
contextualizadas e flexionadas (no caso de palavras variáveis). No entanto,
dada a sua diminuta dimensão, um corpus sempre tem a desvantagem de
apresentar apenas um pequeno conjunto da riqueza lexical do todo.

Como vimos, abranger todo o legado sacro e profano dos textos poéticos galego-
portugueses é uma tarefa impossível. A seleção das 150 primeiras cantigas para a realização
desta pesquisa de Doutorado se mostra menos problemática do que a seleção das cantigas
profanas, uma vez que aquelas são atribuídas a um só autor e, portanto, são consideradas mais
homogêneas em termos de estilos e temas. Sobre esta questão, Massini-Cagliari (2005: 34)
afirma que “as CSM são atribuídas a um autor só (Afonso X, apesar da consciência da
impossibilidade de terem sido todas compostas por ele [...]) e formam uma coleção fechada e
muito mais homogênea que as cantigas profanas em termos de época de produção, estilo e
temas”.

Para a seleção das cantigas profanas, mas especificamente as de amigo e as de amor,
iremos utilizar os critérios já estabelecidos por pesquisas realizadas pelo grupo no qual este
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trabalho de doutoramento se insere. Em tais trabalhos, o critério para seleção das cantigas de
amigo e de amor foi feito com base na representatividade do trovador, no panorama geral da
produção profana galego-portuguesa.

A seleção das 50 cantigas de amigo do CBN e das 50 cantigas de amor do
CA foi feita com base na representatividade do trovador, no panorama geral
da produção lírica profana galego-portuguesa. Através dessa escolha,
procurou-se fazer presentes, no corpus, representantes de todas as épocas
(uma vez que o trovadorismo, em Portugal, durou cerca de cento e cinqüenta
anos), lugares (uma vez que conviviam trovadores galegos, portugueses e
castelhanos) e classes sociais (uma vez que havia trovadores de alta
sociedade, inclusive reis e nobres importantes, clérigos e jograis, de classe
baixa) (Zucarelli, 2002: 40).

Seguindo este mesmo critério de seleção em sua tese de Livre Docência, Massini-
Cagliari (2005: 34) afirma que:

Para a seleção dos poemas para compor o corpus de cantigas profanas, na
impossibilidade de tomar todos os textos poéticos remanescentes de cada
tipo de cantiga, foram levados em consideração critérios estatísticos de
representatividade, procurando fazer presentes, no corpus, trovadores
representantes de todas as épocas (uma vez que o trovadorismo, em Portugal
e Galiza, durou cerca de cento e cinqüenta anos), lugares (dado o fato de que
conviviam trovadores galegos, portugueses e castelhanos) e status social (já
que havia trovadores de alta sociedade, inclusive reis, nobres importantes e
clérigos, e jograis, de classe mais baixa).

Para as cantigas de escárnio e maldizer, como ainda não foram estabelecidos critérios
de seleção pelo grupo de pesquisa ao qual este trabalho está vinculado, o nosso objetivo é
estabelecer tais critérios, baseando-nos nos já utilizados para a seleção das cantigas de amor e
de amigo, e em outros que sejam pertinentes ao tipo de cantiga em questão.

Como dito anteriormente, o trabalho em questão irá apresentar alguns dos dados
encontrados em 10 cantigas de amor. As 10 cantigas escolhidas para análise são as dez
primeiras cantigas de amor listadas por Zucarelli (2002) e Massini-Cagliari (2005). Esta
listagem feita pelas referidas autoras, como dito anteriormente, foi baseada em critérios de
seleção.

TROVADOR Corpus:
posição em

Michaëlis de
Vasconcelos

Corpus:
posição no
CA (no da

página - em
cima)

quantidade
de cantigas

no CA

ÉPOCA
(Séculos)

CLASSE
SOCIAL

ORIGEM

Vasco Praga de
Sandim

2
10

79
83

1-13(13) 1ª metade do XIII trovador galego

João Soares Somesso 14
16
28

85
86
91-92

14-30(17) 1ª metade do XIII trovador galego

Paio Soares de
Taveirós

35
38

94
95

31-39(9) 1ª metade do XIII trovador galego

Martim Soares 41
42
50

97
97
101

40-61(22) 1ª metade do XIII trovador português

Airas Carpancho 64 109 64-67(4) Meados do XIII trovador galego
Nuno Rodrigues de
Candarey

68 111 68-69(2) Meados do séc.
XIII

trovador português

Nuno Fernandes
(Torneol?)

70
80

113
117

70-81(12) Meados do XIII trovador galego (?)

Pero Garcia Burgalês 82
87

119
121-122

82-110(29 Meados do XIII trovador castelhano
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104 129-130
João Nunes Camanês 111 135 111-113(3) Meados do XIII trovador galego
Fernão Garcia
Esgaravunha (D.)

115
122

137
140

114-128(15) Meados do XIII trovador português

Rui Queimado 129
131

143
144

129-143(15) Meados do XIII trovador português

Vasco Gil (D.) 144
155

151
156

144-156(13) 1ª metade do XIII trovador galego

João de Aboim (D.) 157 157 157(1) 2ª metade do XIII trovador português
João Soares Coelho 158

163
172

158
161
165

158-179(22) Meados do XIII trovador português

Rui Pais de Ribeira 186
198

173
178

186-198(13) Meados do XIII trovador galego

João Lopes de Ulhoa 199
201

180
181

199-209(11) Meados do XIII trovador galego

Fernão Gonçalves de
Seabra

210
215

188
190

210-221(11) 2ª metade do XIII trovador português

Pero Gomes Barroso 222 195 222-223(2) Fim
XIII/inícioXIV

trovador português

Afonso Lopes de
Baião (D.)

224 197 224 e 225(2) Meados do XIII trovador português

Mem Rodrigues
Tenoiro

227 199 226 e 227(2) Meados do XIII trovador galego

João de Guilhade 229
230

201
201

228-239(12) 2ª metade do XIII trovador galego

João Vasques de
Talaveira

242 209 242-245(4) 2ª metade do XIII jogral castelhano

Paio Gomes Charinho 246
251

211
213

246-256(11) 2ª metade do XIII trovador galego

Fernão Velho 257
260

219
220

257-264(8) 2ª metade do XIII trovador galego

Bonifaz de Génova 265 223 265 e 266(2) 2ª metade do XIII trovador italiano
Pedro Anes Solaz 281 235 281-284(4) Meados do XIII trovador galego
Fernão Padrom 285 237 285-287(3) 2ª metade do XIII trovador galego
Pero da Ponte 288 240 288-292(5) Meados do XIII trovador galego
Vasco Rodrigues de
Calvelo

293
295

243
244

293-302(10) 2ª metade do XIII Trovador galego

Quadro 1: Lista de cantigas de Amor (Zucarelli, 2002: 43-44)

Antes de expor alguns dos dados encontrados em nossas análises, é importante
salientar que estas devem ser consideradas como análises preliminares/análises piloto, logo,
sujeitas a mudanças e a reconsiderações, não sendo, portanto, o resultado final desta pesquisa
de Doutorado.

Assim como feito em Amaral (2012), no primeiro momento de análise das dez
primeiras cantigas de amor8, focalizamos todos os pronomes oblíquos clíticos, verificamos a
forma de cliticização a que estes pronomes estão sujeitos e classificamos os casos em que há
material interveniente entre o pronome e o verbo hospedeiro.

Em relação ao posicionamento, de acordo com a tradição gramatical, encontramos as
três formas de cliticização (próclise, ênclise e mesóclise) nas dez cantigas analisada do
corpus. Destacado em negrito temos o pronome clítico; abaixo do verso em que está o
pronome temos a sua classificação quanto ao posicionamento, a definição do tipo de pronome
e o verbo ao qual está adjungido.

8 De acordo com a listagem de Zuzarelli (2002).
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Próclise
12. tan gran cuita, que mil vezes me ten,

próclise pronome oblíquo dativo / verbo (ten) (Vasco Praga de Sandim, 29, verso 6)

13. ¡Mao dia me levantei,
próclise pronome oblíquo reflexivo / verbo (levantei) (Paio Soares de Taveirós, 38, verso 7)

Ênclise
14. e maravilho-me logu' i
ênclise pronome oblíquo reflexivo / verbo (maravilho) (Martim Soares, 42, verso 5)

15. E direi-vus, fremosa mia senhor,
ênclise pronome oblíquo dativo / verbo (direi) (Martim Soares, 50, verso 25)

Mesóclise
16. aver, senhor, mais avê-l’-ei,
mesóclise pronome oblíquo acusativo / verbo (avêrei) (João Soares Somesso, 14, verso 20)

17. Mentr'eu viver', mais guardar -m'ei
mesóclise pronome oblíquo dativo / verbo (guardarei) (João Soares Somesso, 28, verso 8)

Amaral (2012) mostra que a próclise se mostrou mais produtiva nas CSM em
situações em que temos elementos atrativos tais como: formas negativas; pronomes (relativos,
indefinidos), conjunções e advérbios10. Embora a pesquisa em questão ainda não tenha feito
um levantamento quantitativo, já foi possível perceber que, nas dez cantigas de amor
analisadas, a próclise se mostra mais produtiva e que há casos em que podemos sugerir o uso
proclítico condicionado por situações em há tais elementos atrativos. Nos exemplos abaixo,
em negrito e sublinho temos o elemento atrativo e, apenas em negrito, temos o pronome.

Formas Negativas

18. Ca nunca vus eu rogarei
por outra ren, mentr' eu viver',
se non que vus jaç' en prazer,
por Deus, senhor, esto que sei
que vus agora é pesar;
ca vus pesa de vus amar
e eu non poss(o) end' al fazer. (João Soares Somesso, 14, 2ª estrofe)

19. Senhor fremosa, grand’ enveja ei
eu a tod' ome que vejo morrer;
e, segund' ora o meu conhocer
enquant' || est' é, faço mui gran razon,
ca ei por vos eno meu coraçon
tan gran cuita, que mil vezes me ten,
senhor, sen fala e sen todo sen:
e non vus queredes de min doer! (Vasco Praga de Sandim, 2, 1ª estrofe)

Pronomes

20. E porque sei tan ben, per bõa fé,
que non sei cousa no mundo melhor
que ja, entanto com' eu vivo for',
nulha cousa non me pode guardar
d'aquesta cuita que levo levar,
se eu de vos algun ben non ouver';
e o que m'ende guardar non poder',

9 Para a identificação de qual cantiga se trata, utilizaremos a posição utilizada em Michëlis de Vasconcelos
(1904).
10 Ver Amaral (2012).
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ja me non pod(e) en ai prestar, senhor. (Vasco Praga de Sandim, 2, 3ª estrofe)

21. Mais grau med' ei de me forçar
o seu amor, quando a vir',
de non poder d'ela partir
os meus olhos, nen me nembrar
de quantos m(e) enton veeran,
que sei ca todos punharan
en-na saber, a meu pesar. (João Soares Somesso, 28, 3ª estrofe)

22. Como morreu quen amou tal
dona que lhe nunca fez ben,
e quen a viu levar a quen
a non valia, nen a val:
|| Ay mia senhor, assi moir' eu! (Paio Soares de Taveirós, 35, 4ª estrofe)

Conjunções

23. E ja, entanto com'eu vivo for',
per bõa fé, ben me dev'a tẽer
por ome mui desaventurado,
senhor, porque me vus Deus fez veer,
e non por esto que me por vos ven,
mais porque vejo que é vosso sen
per meu preito mal embaratado. (Vasco Praga de Sandim, 10, 4ª estrofe)

24. Nen a mia coit', a meu coidar,
en que m' og' eu vejo viver,
ca m'ei d'atal don' a guardar
(de qual mi-or' oístes dizer)
de a veer, ca, se a vir',
fará m'ela de si partir
mui trist' e muit' a meu pesar. (Martim Soares, 41, 3ª estrofe)

25. E des enton, fremosa mia senhor,
nunca de Deus, nen de mi prenderei
prazer, nen ben de que aja sabor;
ca, mia senhor ¿de qual guis' averei
ben deste mundo, pois me for' d'aquen?
Ca perderei quanto prazer me ven,
pois vus non vir', e perderei des i
|| Deus, mia senhor, e o seu ben e mi. (Martim Soares, 50, 3ª estrofe)

Advérbios

26. E, mia senhor, des aquel di' ¡ay!
me foi a mi muyn mal,
e vos, filha de don Paay
Moniz, e ben vus semelha
d'aver eu por vos guarvaya,
pois eu, mia senhor, d'alfaya
nunca de vos ouve nen ei
valía d'ũa correa. (Pai Soares de Taveirós, 38, 2ª estrofe)

27. O seu ben, que non á i par.
Tan muito a faz Deus valer
por ben-prez e por ben-falar,
per bon-sen e per parecer!
E d'atal dona o seu ben
non sei og' eu no mundo quen
o podesse saber osmar, (Martim Soares, 41, 2ª estrofe)

Em relação à ênclise, assim como observado em Amaral (2012: 82) para as CSM, seu
uso é recorrente quando o verbo está em posição inicial absoluta (Mattos e Silva, 2006: 194),
como pode ser observado nos exemplos abaixo:
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28. Quero-vus eu ora rogar,
por Deus, que vus fez, mia senhor,
non catedes o desamor
que m'avedes, nen o pesar
que vus eu faç(o) en vus querer
ben; e devede-lo sofrer
por Deus e por me non matar. (João Soares Somesso, 14, 1ª estrofe)

29. Maravilho-m'eu, mia senhor,
de min, como posso soffrer
quanta cuita me faz aver,
des que vus vi, o voss(o) amor;
e maravilho-me logu' i
de vos, por leixardes assi
voss' om' en tal cuita viver. (Martim Soares, 42, 1ª
estrofe)

30. E direi-vus, fremosa mia senhor,
pois vus non vir' quan perdud' eu serei:
perderei sen e esforç(o) e pavor,
e des i ben nen mal non sentirei.
E, mia senhor, ai vus ar direi én:
non me terrá conselho, que me den,
dano, nen prol, nen pesar, nen prazer.
¿E por qual guisa m'ei mais [a] perder?
Ca perdud' é, senhor, a meu cuidar,
quen perde sen e prazer e pesar! (Martim Soares, 50, 4ª estrofe)

Sobre as formas de cliticização, resta-nos discorrer sobre a mesóclise. O uso
mesoclítico, de acordo com Mattos e Silva (2006: 195) é recorrente com os verbos no futuro
do presente e do pretérito, mas não necessariamente obrigatório. A seguir, temos os dois casos
de mesóclise encontrados até o momento:

31. mais de vos nunca o cuidei
aver, senhor, mais avê-l’-ei,
mentr' eu viver', a desejar. (João Soares Somesso, 14, versos 19 a 21)

32. Mentr'eu viver', mais guardar -m'ei
que mi- o non sábia mia senhor; (João Soares Somesso, 28, versos 8 e 9)

Quanto aos argumentos para a consideração do grupo clítico como constituinte
relevante no PA, até o momento, foi possível verificar casos de proeminência poética e alguns
processos de sândi. Como já descrito neste trabalho, a proeminência musical pode apontar
para uma possibilidade de o clítico portar um acento no nível lexical.

Os dados de proeminência poética podem nos apontar para a consideração
do grupo clítico como um constituinte prosódico relevante no PA, mesmo
que as análises realizadas afirmem, sintática e fonologicamente, a
atonicidade deste grupo, uma vez que seus constituintes sempre se
subordinam a outras palavras. [...] a constatação de que os pronomes clíticos
podem assumir proeminência poética, mesmo que apenas esporadicamente, é
um argumento a favor da consideração de que assumem proeminência no
nível lexical, ou seja, da palavra fonológica, e de que são adjungidos
prosodicamente no nível do grupo clítico. (Amaral, 2012: 147)

A seguir temos dois exemplos em que, possivelmente, o acento métrico recaí sobre um
pronome clítico. Como a base para que se possa verificar a existência de alguma chance de os
pronomes clíticos receberem o acento poético é a escansão em sílabas métricas, foi utilizada
na análise dos dados a contagem de sílabas poéticas propostas por Michëlis de Vasconcelos
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(1904). Em negrito temos as sílabas métricas em que recaem o acento poético, e em negrito e
sublinhado temos o pronome clítico que, provavelmente, recebe o acento métrico.

33. Ca1 /nun2/ca3/ vus4/ eu5/ ro6/ga7/rei8

por1 /ou2/tra3 /ren4/, men5/tr' eu6/ vi7/ver'8,
se1/ non2/ que3/ vus4/ já5/ç' en6/ pra7/zer8,
por1/ Deus2/, se3/nhor4/, es5/to6/ que7/ sei8

que1/ vus2/ a3/go4/ra5/ é6/ pe7/sar8;
ca1/ vus2/ pe3/sa4/ de5 /vus6/ a7/mar8

e1/ eu2/ non3/ pos4/s(o) en5/d' al6/ fa7/zer8. (João Soares Somesso, 14, 2ª estrofe)

34. E1/ a2/ve3/rei4/ mui5/t' a6/ ju7/rar8

po1/la2/ ne3/gar4/ e5/ a6 /men7/tir8,
e1/ pu2/nha3/rei4/ de5/ me6/ par7/tir8

de1/ quen2/ me3 /qui4/ser'5/ pre6/gun7/tar8

por1/mia2/ se3/nhor4/; que5/ sei6/, de7/ pran8,
ca1/ dos2/ que3 /me4 /pre5/gun6/ta7/ran8

e1/ dos2/ ou3/tros4/ m'ei5/ a6 /guar7/dar8. (João Soares Somesso, 28, 4ª estrofe)

Em relação aos processos de sândi, o único analisado até o momento, nas dez cantigas
de amor em questão, foi a elisão11. Como apontado em Amaral (2012), sândi é o processo
rítmico que compreende “as mudanças resultantes de assimilações ou dissimilações de um
vocábulo em contacto com outro” (Câmara Jr., 1973: 341). Diante dos objetivos deste
trabalho, o processo de sândi se mostra pertinente para a consideração do grupo clítico como
constituinte prosódico no PA pois, assim como afirmam Nespor e Vogel (1986:147), um
elemento é clítico se, junto com outra palavra está sujeito às regras de sândi. A respeito deste
argumento para a consideração em questão, Amaral (2012:161) afirma que:

[...] o processo de sândi aponta para a independência fonológica dos clíticos,
uma vez que, [...] o grupo clítico é o menor domínio de aplicação das regras
de sândi. Enfim, os estudos realizados apontam para a atonicidade
fonológica dos clíticos, o que faz com que eles estejam sujeitos aos
processos de sândi, característica que vem comprovar, [...], a possibilidade
de se considerar o grupo clítico um constituinte prosódico [...].

Nos versos transcritos abaixo, retirados do corpus analisado, temos casos em que
ocorre a elisão da vogal átona final do pronome clítico diante da vogal tônica inicial da
palavra que o sucede.

35. e o que m'ende guardar non poder', (Vasco Praga de Sandim, 2, verso 23)
36. E ja m'end'eu ben sõo sabedor, (Vasco Praga de Sandim, 10, verso 15)
37. que m'avedes, nen o pesar (João Soares Somesso, 14, verso 4)
38. aver, senhor, mais avê-l’-ei, (João Soares Somesso, 14, verso 20)
39. meu cor d'est', e vo-l’encobri. (João Soares Somesso, 14, verso 25)
40. des que m'eu part'; e nulha ren (João Soares Somesso, 16, verso 5)
41. que, mentre m'eu guardar poder' (João Soares Somesso, 16, verso 23)
42. ca ja m'en mayor || coita tem (João Soares Somesso, 28, verso 6)
43. Mentr'eu viver', mais guardar -m'ei (João Soares Somesso, 28, verso 8)
44. e dos outros m'ei a guardar. (João Soares Somesso, 28, verso 28)
45. ca m'ei d'atal don' a guardar (Martim Soares, 41, verso 17)
46. fará m'ela de si partir (Martim Soares, 41, verso 20)
47. de lh'o querer ela soffrer. (Martim Soares, 41, verso 25)
48. Maravilho-m'eu, mia senhor, (Martim Soares, 42, verso 1)
49. devia -s'a nembrar do seu (Martim Soars, 42, verso 13)
50. qual vus prouguer', de vos atende-l’-ei. (Martim Soares, 50, verso 4)

11 É importante destacar que isso não quer dizer que não possa haver os processos de ditongação e hiato
ocorrendo nas dez cantigas analisadas. Focalizamos, primeiramente, a elisão por se tratar de um processo que
pode ser percebido mais claramente, já que há marcação gráfica, e por, em Amaral (2012), ter se mostrado mais
produtivo. Nas análises futuras iremos averiguar todos os processos de sândi, mas para este trabalho, por esses
motivos relatados, achamos pertinente trabalhar apenas com a elisão.
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51. ¿E por qual guisa m'ei mais [a] perder? (Martim Soares, 50, verso 32)

6. Conclusão
Os dados encontrados até o momento, mesmo que sejam poucos, nos indicam que os

clíticos das cantigas de amor, provavelmente, apresentam o mesmo comportamento prosódico
dos clíticos das cantigas sacras analisadas em Amaral (2012). Foi possível observar, no
trabalho em questão, a proeminência poética de alguns pronomes e a produtividade da elisão.

Desse modo, esperamos que nossas análises nos apontem para um tipo de clítico que
apresente certa independência, assim como proposto por Bisol (1996), pois os nossos dados,
assim como os de Amaral (2012), nos indicam que esses elementos clíticos apresentam
proeminência no nível lexical, se comportando, portando, como uma palavra fonológica.
Além disso, também devemos destacar a relevância do processo de sândi, que se mostrou
muito produtivo em Amaral (2012) e que, possivelmente, também se mostrará produtivo nas
cantigas profanas, uma vez que, apenas nas análises de dez cantigas de amor, encontramos
mais de cinquenta casos de elisão, lembrando que para este trabalho não contabilizamos os
casos de ditongação e hiato. A partir da regra pós-lexical do sândi, cujo domínio de aplicação
é o grupo clítico, pretendemos propor uma estruturação de alguns dados do PA a partir da
Teoria Prosódica.
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